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Aanvankelijk werd de term "GIG"
algemeen gebruikt om te verwijzen
naar muzikanten die speelden waar
ze maar konden, en van plaats naar
plaats gingen om betaald te worden
voor hun optreden.  

Tegenwoordig staat de gig-
economie voor een omgeving waarin
tijdelijke functies gebruikelijk zijn en
organisaties contracten sluiten met
onafhankelijke werknemers voor
kortetermijnopdrachten.

 Miljoenen werknemers maken nu deel uit van de zogenaamde "GIG"-economie in
Europa. Deze nieuwe formule van werken en dienstverlening, die gekenmerkt wordt
door flexibiliteit en het gebruik van nieuwe technologieën, heeft de patronen van een
economie die gewend is aan formalisme en rigiditeit doorbroken en de weg
vrijgemaakt voor nieuwe banen, manieren van werken en ruimte voor
ondernemerschap.
 
 Hoewel er verschillende stemmen opgaan die waarschuwen voor de aan deze
ontwikkeling verbonden gevaren en risico's, zoals buitensporige onzekerheid en
arbeidsuitbuiting, is de GIG-economie een realiteit in voortdurende expansie, zodat het
van essentieel belang is minimumnormen vast te stellen voor de goede werking ervan
en het potentieel ervan uit te buiten. Daarom is het nodig bij te dragen tot de
ontwikkeling van kennis over de opkomende GIG-economie, en doeltreffende
methoden uit te wisselen, te bespreken en te ontwikkelen om de risico's en kansen van
deze nieuwe formule van economische activiteit het hoofd te bieden.

 
 

Het hele idee achter de gig-economie
voor haar aanhangers is dat individuen
- die werken als freelancers en geen
vast arbeidscontract ondertekenen -
hun werk kunnen verkopen op basis
van taak tot taak.
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    Het consortium heeft het project "Entering the GIG Economy" ontwikkeld met als
hoofddoel individuen en gemeenschappen voor te bereiden op de kansen en
bedreigingen van de gig economy.
 
Om dit doel te bereiken zijn de belangrijkste doelstellingen van het GIG-project het
faciliteren van kennisontwikkeling over de opkomende GIG-economie en het delen,
bespreken en ontwikkelen van effectieve methoden om de risico's en kansen van de
GIG-economie aan te pakken. Hiertoe ontwikkelt en implementeert het project een
speciale leercampagne, een trainingsprogramma voor degenen die het meest te
maken krijgen met de gig economy arbeidsmarkt, vormt het regionale allianties en
ontwikkelt het regionale strategieën en daaruit voortvloeiende actieplannen (figuur
1).

  Om deze uitdagingen aan te gaan, is een consortium van acht complementaire partners opgericht
die actief zijn op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding of op het gebied van de
ontwikkeling en uitvoering van onderwijs en regionaal werkgelegenheidsbeleid, en die alle regionaal
en internationaal samenwerken:
 

 Meath County Council & WIN Consultants (Ierland), 
 Friesland College & Learning Hub Friesland (Nederland), 

 Concello de Vedra & Unión de Cooperativas - Asociación Galega Cooperativas Agrarias
(AGACA) (Spanje), 

 Comune di Capannori & Consorzio Formetica (Italië)
 

 

Figuur 1
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   Daarom wil het "Entering the GIG Economy"-project na voltooiing de resultaten hebben bereikt
die in figuur 1 zijn geschetst en die de vier opeenvolgende stappen vertegenwoordigen voor de
ontwikkeling van de vier genoemde tastbare open leermiddelen.
 
 De huidige "GIG - IO4 Step by Step Guide" bouwt dus voort op de vorige projectresultaten, met als
hoofddoel de projectpartners en andere geïnteresseerde groepen en consortia een
gemeenschappelijk kader te bieden om een regionale strategie en een actieplan op te stellen voor
de ontwikkeling van de GIG-economie op hun regionaal niveau. 
 
De toolkit voor het opzetten van regionale GIG-allianties (IO3) zal dus tijdens het project in de
praktijk worden gebracht door de oprichting van dergelijke netwerken in alle partnerregio's en zal
daarbij verder worden verbeterd. Het concrete resultaat van de veelvuldige en frequente
bijeenkomsten van de regionale allianties zijn de GIG regionale strategieën en actieplannen in
Ierland, Nederland, Italië en Spanje.

De regionale strategie en het actieplan van de GIG-
economie is een schriftelijk document met de
verbintenissen tot actie van de belanghebbenden in
de regionale partnerschappen van de GIG-
economie, ondertekend door alle betrokken
partijen.

 
 

 
 

   Het doel van de regionale strategieën en
actieplannen voor de GIG-economie is het
verkrijgen van het engagement van de
regionale belanghebbenden door het
ondertekenen van een "Communiqué en
actieplan" voor elke regio, waardoor het effect
en de duurzaamheid van het project na de
looptijd ervan worden gewaarborgd.

 

 
 

Figuur 2

  Voor de uitwerking van de regionale
strategieën en actieplannen voor de GIG-
economie zijn er een aantal
gemeenschappelijke stappen, zoals
weergegeven in figuur 2.
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 De VOORBEREIDING van 3
vergaderingen (face-to-face of
online), afhankelijk van de
regio en de bereidheid en
inzet van de respectieve
belanghebbenden. Het idee is
dat de belanghebbenden van
elke alliantie informatie
uitwisselen over de middelen
waarover zij momenteel
beschikken.

 
 De PLANNING omvat het
vaststellen van de acties of
activiteiten, het toewijzen van
verantwoordelijkheden en het
nemen van de nodige
maatregelen in aspecten
zoals:

 

Selectie en uitnodiging van nieuwe potentiële
belanghebbenden (besluitvormers, deskundigen en
belanghebbenden uit de praktijk); door elke partner moeten 10
belanghebbenden worden betrokken 

Vaststelling van het tijdschema en de locatie van de vergaderingen 

Aantal vergaderingen, agenda en verwachte resultaten van elke
vergadering

Belangrijke documenten voor elke vergadering en deelname
van externe belanghebbenden

Vaststelling van het tijdschema en de belangrijkste informatie
die per e-mail moet worden verzameld

Alle andere logistieke vereisten

 Elke partner zal de uitnodigingen versturen, de follow-up
verzorgen, de nodige logistieke zaken regelen en als gastheer
optreden voor de plenaire vergaderingen van de GIG-allianties.
Het doel is dat de partners werken aan een brede
overeenstemming over het doel van deze allianties en over de
verwachtingen die de verschillende partijen ervan hebben.

 
   Het ONTWERP van de regionale strategie van de GIG-economie en het achtereenvolgens
opstellen van het actieplan van de GIG-economie hebben niet alleen tot doel de strategie te
ontwikkelen en het actieplan te ondertekenen, maar ook een consensus te bereiken met de
belanghebbenden van de allianties om een actieplan te ontwikkelen en zich daartoe te
verbinden, dat in de komende 12 maanden moet worden uitgevoerd.
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 Beide stappen volgen elkaar op en de volgorde moet worden
aangehouden om uiteindelijk de twee documenten te
kunnen afleveren. Het kan ook andersom, maar dan moet een
andere methodologie worden gevolgd.

Het tweede deel is gewijd aan de uitwerking van het
actieplan GIG-economie.

Het eerste deel is gewijd aan het ontwikkelingsproces van de
regionale strategie van de GIG-economie. 

 
  De uitwerking van de huidige
stap-voor-stap gids voor de
regionale strategie en het
actieplan is ontwikkeld door het
Concello de Vedra en bestaat uit
2 delen:

 
   De PROMOTIE betreft de verspreiding van de regionale strategieën en actieplannen van de
GIG-economie, zodat andere regio's ervan kunnen profiteren en de ontwikkelde ervaringen en
documenten met andere organisaties kunnen worden gedeeld.
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De regionale strategie voor de GIG-
economie geeft de visie weer op hoe
de regio de GIG-economie moet
benaderen, de kansen ervan moet
aangrijpen en zich moet wapenen
tegen de bedreigingen ervan.

 De voorbereiding van de uitwerking
van de regionale strategie voor de
GIG-economie bestaat uit het
opstellen van de methodologie
(SWOT & CAME) en het plannen van
de bijeenkomsten met de regionale
alliantie van belanghebbenden.

.

 
   Het GIG-project verenigt verschillende regionale belanghebbenden (besluitvormers,
deskundigen en praktijkmensen) in de creatie van een strategie die alle regio's zal helpen
het beste uit de GIG-economie te halen en de aantrekkingskracht ervan te vergroten,
lokale economieën te stimuleren en een toekomst op te bouwen op basis van regionale
hulpbronnen. Om de regionale strategie en het actieplan van de GIG-economie
"uitvoerbaar" te maken, is het zeer belangrijk om samen te werken met mensen die het
materiaal van de GIG-economie in de praktijk gebruiken; daarom zullen ook
belanghebbenden uit de praktijk bij de ontwikkeling van de IO4 een belangrijke rol
spelen.
 
Daarom wordt voor het opstellen van de regionale strategie voor GIG-economie een reeks
bijeenkomsten opgezet om bij te dragen tot het beste ontwerp volgens de eerste twee
eerder beschreven gemeenschappelijke stappen.

 

 De uitwerking van de regionale
strategie voor de GIG-economie met de
belanghebbenden moet beginnen met
een SWOT-analyse, een
planningsmethode om sterke en
zwakke punten, kansen en bedreigingen
(de vier factoren waar SWOT voor staat)
met betrekking tot regionale groei te
identificeren.
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Een SWOT-analyse als eerste
stap in de ontwikkeling van
de strategie waarmee de
volgende doelstellingen
kunnen worden bereikt:

Reflecteren over de GIG-economie en de uitvoering ervan in
de regionale context

De situatie van de GIG-economie vanuit verschillende
perspectieven in beeld brengen.

Regionale oplossingen identificeren voor mogelijke
problemen met de GIG-economie.

Helpen beslissen over een gemeenschappelijke GIG-
economiestrategie in de regio.

De zwakke punten van de toekomstige strategie en de
externe bedreigingen en kansen in kaart te brengen

Zwakke punten Bedreigingen

Sterke punten Kansen

Figuur 3

Wanneer we in een SWOT-analyse
over zwakke punten spreken,
bedoelen we uitsluitend die interne
factoren die een GIG-
economiestrategie op regionaal
niveau beperken of bemoeilijken, en
waaraan bijzondere aandacht moet
worden besteed. Enkele vragen die
kunnen helpen om de zwakke
punten vast te stellen voor het
specifieke geval van de regionale
strategie van de GIG-economie zijn
de volgende:

11

- Wat zijn de belemmeringen voor de ontwikkeling
van de regionale strategie van de GIG-economie?
- Beschikken we over de middelen, de inzet en de

deskundigheid om de strategie uit te voeren?
- Wat kan worden verbeterd?



Economische factoren: Deze kunnen ook verband houden
met politieke factoren (bijvoorbeeld met betrekking tot
belastingen en subsidies), maar verwijzen vooral naar de
economische situatie en de huidige dynamiek van de
economie van de regio. Nuttige vragen:

  Wat de sterke punten betreft,
moet worden nagegaan welke
factoren kunnen bijdragen tot de
ontwikkeling en het succes van de
GIG Economy Regional Strategy.
Ook hier kan het om verschillende
soorten factoren gaan, die inherent
zijn aan de strategie zelf
(bijvoorbeeld het innovatieve
karakter ervan) of aan de
belanghebbenden die de strategie
zullen uitvoeren (eerdere ervaring,
om een ander voorbeeld te geven).
Enkele vragen die kunnen helpen
bij het nadenken over de sterke
punten zijn de volgende:

 Het is belangrijk te vermelden dat zowel de voor de zwakke
punten geformuleerde vragen als de voor de sterke punten
op een andere manier gestelde vragen ook kunnen dienen
om hun tegendeel vast te stellen.

- Wat is het innovatieve deel van de strategie dat de
acceptatie ervan op regionaal niveau zou kunnen

bevorderen?
 - Kent u voorbeelden van succes elders?

 - Zijn er aanzienlijke financiële, materiële en
personele middelen beschikbaar?

   Wat de bedreigingen betreft, is
het doel die factoren (ex: politiek,
economisch, juridisch) buiten de
regio te identificeren die het succes
van de regionale strategie van de
GIE-economie kunnen
belemmeren. Onder externe
bedreigingen verstaan wij de
moeilijkheden of belemmeringen
die zich kunnen voordoen in de
omgeving, in de specifieke context
waarin de regionale strategie GIG
Economie moet worden
uitgevoerd (bv. nationaal, Europees
niveau).

Politieke factoren: Hiermee worden de conditionerende
factoren bedoeld die rechtstreeks van de nationale of
Europese overheid en administratie afkomstig zijn, in
termen van veranderingen in het bestuur, subsidies en
belastingbeleid. Enkele van de vragen die als leidraad
kunnen dienen voor de bezinning in deze categorie zijn: 

- Hebben we het engagement en de steun van de
nationale & EU-overheden?

 - Is er steun of subsidie voor de GIG-economie?  
- Wat is het huidige fiscale beleid inzake GIG

Economy? Kan het bijdragen tot de ontwikkeling van
de GIG-economie of deze afremmen?

 

-  Zijn er veel potentiële begunstigden van de
regionale strategie van de GIG-economie?

- Zijn er veel concurrenten (bijv. traditionele
ondernemers) en waarin onderscheidt GIG Economy

zich van hen?
 

Juridische factoren: Elke strategie moet voldoen aan
wettelijke bepalingen. In sommige gevallen is het bestaande
juridische kader een beperking, maar in andere gevallen
(vooral door het niet-bestaan of de laksheid ervan) kan het
een katalysator zijn. Nuttige vragen:

- Bestaat er specifieke regelgeving met betrekking tot
GIG Economy? Zijn ze duidelijk?

 - Wordt verwacht dat deze op korte of middellange
termijn zal veranderen?
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  De regionale strategie inzake GIG

Economy richt zich op externe

mogelijkheden om het marktaandeel

en het winstpotentieel uit te breiden.

De analyse brengt kansen aan het licht

die de GIG Economy goed kan

benutten GIG-stakeholders kijken naar

hun sterke punten om te bepalen of

die kansen bieden. Zij kijken ook naar

hun zwakke punten om te bepalen of

het elimineren daarvan kansen biedt.

Evenementen en populaire trends die

uniek zijn voor een bepaalde regio zijn

een andere bron van kansen. Nuttige

vragen:

Dynamiek voor de
uitwerking van de SWOT

 De eerste stap is dat elke stakeholder zijn of haar eigen SWOT-analyse opstelt, waarbij alle
elementen die hij of zij belangrijk vindt voor elk van de vier posities op de grafiek (Sterke punten,
Zwakke punten, Kansen en Bedreigingen) worden benadrukt en de voorgestelde vragen worden
beantwoord, evenals eventuele andere kwesties die voor de stakeholder belangrijk lijken.
Vervolgens worden de SWOT's van elke Stakeholder gedeeld met de rest.
 
 Zodra de presentatie (via e-mail) van elke SWOT voltooid is, werkt de coördinator één enkele
(gezamenlijke) SWOT uit, met de gepresenteerde SWOT's als referentie. Deze ene SWOT zal de
elementen samenbrengen die door alle deelnemers het belangrijkst worden geacht en zal de
basis vormen voor de regionale strategie van de GIG-economie.

- Welke zijn de kansen om uit te geven aan
andere markten?

- Als de vorige zwakke punten worden
weggewerkt, zijn er dan extra kansen voor de
ontwikkeling of groei van de GIG-economie?
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 De volgende stap voor de uitwerking van de regionale strategie van de GIG-economie is de SAM-analyse.
Hoewel een SWOT-analyse zeer nuttig is, is het slechts een momentopname van de huidige situatie van de
GIG-economie in de regio, rekening houdend met verschillende interne en externe variabelen.



   Het is daarom van het grootste belang deze
aan te vullen met een CAME-analyse, die op
zichzelf een strategisch plan is. CAME is het
acroniem voor "Corrigeren", "Aanpassen",
"Handhaven" en "Verkennen". Deze acties
komen overeen met elk van de in de SWOT
beschreven situaties, d.w.z. we hebben het over
"zwakke punten corrigeren", "aanpassen aan
de bedreigingen", "sterke punten behouden"
en "kansen verkennen". 
 

Hoewel deze twee punten het belangrijkst lijken, omdat zij de factoren zijn die kunnen
destabiliseren en vervolgens bijdragen tot het mislukken van de ontwikkeling van de regionale
strategie van de GIG-economie, is de waarheid dat weten hoe de sterke punten te behouden en de
kansen te verkennen aspecten zijn die niet over het hoofd mogen worden gezien. Daarom moet
worden nagegaan welke acties kunnen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de sterke
punten behouden blijven en dat alle kansen die wij in de SWOT hebben vastgesteld ons in staat
stellen de regionale strategie van de GIG-economie optimaal te ontwikkelen. Uiteindelijk bepalen
deze elementen het voortbestaan van de regionale strategie van de GIG-economie op lange
termijn.

Dynamiek voor de
uitwerking van de CAME

 Op basis van de definitieve SWOT die reeds is opgesteld, zullen de belanghebbenden de meest
geschikte maatregelen bespreken om de zwakke punten van de regionale strategie van de GIG-
economie te corrigeren, de bedreigingen die haar in gevaar brengen het hoofd te bieden, de
sterke punten te behouden en de kansen te verkennen die uiteindelijk het succes van de regionale
strategie van de GIG-economie op lange termijn zullen bepalen.
 
De voor deze stap voorgestelde dynamiek is vergelijkbaar met die van de "Brainstorming", waarbij
elke deelnemer de ruimte heeft om zijn/haar ideeën vrij en zonder onderbrekingen te uiten. Er
moet een moderator worden aangewezen (om orde te scheppen in de uitwisseling van ideeën) en
een persoon moet de aantekeningen maken.

De vier elementen van CAME impliceren dus
actie, beweging, interventie. Corrigeren betekent
zwakke punten wegwerken of tenminste de
nodige maatregelen nemen om ze weg te
werken zodat ze geen negatieve invloed hebben.
Aanpassen betekent externe bedreigingen
vermijden zodat zij geen nieuwe zwakheden
worden.
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DATUM TAAK DISCUSSIEPUNTEN

Eerste maand
Eerste week

1st Meeting (face to
face or on-line)

Kennismaking met de leden van
de Alliantie van Belanghebbenden
Het project en de stap voor stap
gids voorstellen
Bespreek de uitwerking van de
regionale strategie van de GIG-
economie

Thuisopdracht voor Stakeholders:
Elke Stakeholder bereidt een SWOT-
analyse voor en stuurt deze per e-mail
naar [coördinator e-mail]
 voor 10 eerste maand.

Eerste maand
Derde week

Dag 1

Presentatie van de
SWOTs (via email) &

uitwerking van
gezamelijke SWOT

Thuisopdracht voor Stakeholders:
Elke belanghebbende leest de SWOT's
en bereidt zijn/haar opmerkingen voor
de 2e vergadering voor

Eerste maand
Derde week

Dag 2

 
2nd Meeting (face to

face or on-line)
 

Presentatie en discussie van de
gezamelijke SWOT, laatste puntjes
op de i en validatie 
CAME Analyse

Eerste maand
Vierde week

Uitwerking van de
eerste schets van de

GIG Economy
regionale strategie.

Stuur feedback (via e-mail) op het
eerste ontwerp van de regionale
strategie voor de GIG-economie
Valideer de GIG-economie
regionale strategie voor 10 tweede
maand

Thuisopdracht voor Stakeholders:

Plan de vergaderingen met de
Alliantie van Belanghebbenden 
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UITWERKING VAN DE GIG
ECONOMY REGIONALE 
ACTIEPLAN

16
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Het actieplan is een
programmeringsdocument
met de concrete doelstellingen
voor de GIG-economie op
regionaal niveau, opgesteld
overeenkomstig de regionale
strategie van de GIG-economie.

Daarom moet het actieplan
voor de GIG-economie de
volgende kernelementen
bevatten (bijlage 1):

Duidelijke beschrijving van de te bereiken
doelstellingen
De concrete acties & sub-acties die worden uitgevoerd
om de vastgestelde doelstellingen te bereiken (uit
bovenstaand punt 1)

Vaststelling van termijnen en mijlpalen voor het
bereiken van de doelstellingen

Schatting van de middelen/kosten die nodig zijn om
elke actie uit te voeren

De belanghebbenden/personen die verantwoordelijk
zijn voor de uitvoering

Voortgangsindicatoren (methoden om de
verwezenlijking van de doelstellingen te beoordelen en
de geldigheid van het actieplan te evalueren)

Verwijzing naar het juridisch kader (interne of externe
verordeningen/wetten/overeenkomsten enz. van de
regio, indien van toepassing)
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 Het opstellen van een actieplan is van fundamenteel belang na de strategische planning
(waarvoor een SWOT- en CAME-analyse is uitgevoerd), aangezien het bestaat uit het
opstellen van een lijst van acties die moeten worden uitgevoerd om de eerder in de GIG
Economy Regional Strategy vastgestelde visie te verwezenlijken. 
 
 Daarnaast worden andere relevante elementen, zoals de middelen van elke stakeholder
(persoonlijk en financieel) die nodig zijn voor de planning en uitvoering van de GIG
Economy Regional Strategy, in detail beschreven, en wordt ook beoogd een consensus te
bereiken met de regionale Stakeholders van de Alliantie om een Actieplan van
gezamenlijke acties te ontwikkelen en vast te leggen, die in de komende 12 maanden
moeten worden uitgevoerd.



Het is belangrijk te vermelden dat het actieplan kan worden gewijzigd als gevolg van onvoorziene
problemen of het opduiken van onvoorziene obstakels (risico's). De verleiding om de verwezenlijking
van de doelstellingen uit te stellen of om taken of stappen die moeilijkheden beginnen op te leveren
op te geven, moet echter zoveel mogelijk worden vermeden. Zonder de nodige motivatie te verliezen,
moeten wij, wanneer wij ons willen onderscheiden en succesvol willen zijn, onszelf de meest
realistische doelen en acties voor de volgende 12 maanden stellen.

De uitwerking van het
actieplan voor de GIG-
economie verloopt in de
volgende stappen:

Elke stakeholder van de Alliantie zal intern nadenken over de acties
die hij de komende 12 maanden gaat of wil uitvoeren.

Elke stakeholder van de alliantie vult bijlage 1 in en stuurt deze per e-
mail naar de regionale coördinator (bijv. Concello de Vedra).

De verantwoordelijke persoon van de regionale coördinator
analyseert alle informatie van de stakeholders en stelt een
gemeenschappelijk document op met alle acties van de
stakeholders.

Presentatie van het actieplan GIG-economie aan de stakeholders en
validatie.

In de eerste plaats zij erop gewezen dat het in dit geval elke belanghebbende zal zijn die op basis
van de "bijlage 1" een voorstel voor een GIG-economie-actieplan zal opstellen, rekening houdend
met zijn eigen planning van de GIG-economie-acties voor de komende 12 maanden.

De "bijlage 1" is ontworpen om de gegevens van de belanghebbenden op gestructureerde wijze te
verzamelen. Het verdient aanbeveling dat bijlage 1 door verscheidene personen van dezelfde
organisatie of instelling wordt ingevuld, zodat de perspectieven en mogelijke acties van de gehele
entiteit erin worden opgenomen.
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DATUM METHODES NOTITIES

Tweede
maand

Tweede week

E-mail aan de
belanghebbenden
om bijlage 1 in te
vullen
Verzamelen van
gegevens  
Analyse van de
gegevens

Presenteer het sjabloon voor het
actieplan voor de GIG-economie
Elke stakeholder vult bijlage 1 in
met zijn eigen actieplan voor de
komende 12 maanden
Verzamel de gegevens van de
Stakeholders een SWOT-analyse en
stuur deze vóór tweede week per e-
mail naar [coördinator e-mail] 

Tweede
maand

Derde week

Meeting (online of face
to face) met de
Stakeholders

·Presentatie van de FIF Economy
Actieplan. Eerste schets
Gelijkenissen vergelijken onder de
Stakeholders acties. 

Tweede
maand

Vierde week

Email naar alle
Stakeholders

·Presenteren van de laatste Gig
Economy Actieplan
·Valideren van de Gig Economy
Actieplan

Schema van de alliantie van de belanghebbenden 19
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Follow our journey 

 
 
 

The gig consortium consists of 8
complementary partners from IE, IE, ES
and ITA which operate in the field of
vocational education & training or in
education & regional employment
policy making and execution, which all
possess a regional and international
cooperative orientation.

www.enteringthegigeconomy.eu


