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Leerresultaten
Na het voltooien van deze module heb je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

weten waar hun sterke punten en ontwikkelingspunten
liggen;
kunnen de gig economy beoordelen als een beroepskeuze
voor henzelf;
in staat bent een gezonde carrière voor jezelf te creëren;
ben je bewust van je mindset (fixed vs growth mindset);
ken de kenmerken van gig workers;
weten wat 21e eeuwse vaardigheden zijn en hoe je ze
kunt ontwikkelen;
weten welke vaardigheden en competenties belangrijk
zijn voor gig workers;
weten hoe platformwerk werkt en wat de kansen en
bedreigingen ervan zijn.
Begrijp de financiële implicaties van de gig economy

Tijd
4 uur om de hele module te voltooien (kiezen van bepaalde
onderdelen is ook mogelijk).

Competenties
Door aan deze module deel te nemen, ontwikkel je de
volgende competenties:
•
•
•
•
•

In staat zijn risico’s in te schatten
Problemen oplossen, flexibiliteit, aanpassingsvermogen,
wendbaarheid
Zelfbewustzijn
Groeimindset
Vermogen om eigen vaardigheden te beoordelen

Opdrachten en hulpmiddelen
Deze module omvat vier opdrachten en drie hulpmiddelen.
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Kenmerken van
GIG werknemers

Elk jaar beginnen mensen over de hele wereld hun eigen bedrijfje. Uit
elk beroep komen zelfstandigen naar voren met een ander perspectief.
Sommige jonge mensen zouden na hun afstuderen als gig worker
op de arbeidsmarkt beginnen. Maar in de meeste gevallen heeft een
beginnende zelfstandige ruime tot zeer ruime werkervaring opgedaan
in nogal wat bedrijven. Twee groepen zijn hier aan te wijzen: veruit de
grootste groep begint een eigen bedrijf vanuit een arbeidsverhouding
omdat ze vinden dat ze een aantal dingen zelf beter kunnen. Beginnen
vanuit een uitkeringssituatie is ook populair omdat vakmensen niet
thuis achter de geraniums willen zitten met een uitkering, maar
daadwerkelijk in hun eigen inkomen willen voorzien.
Welke kenmerken hebben gig workers dan gemeen?
Durf,
toewijding
en
doorzettingsvermogen,
vakkennis
en
ondernemingsgeest. Dit zijn de belangrijkste kwaliteiten voor een
startende ondernemer.
Durf is absoluut nodig, want je gaat alle veilige manieren loslaten,
je handelt voor eigen rekening en risico. Geen werk betekent geen
inkomen.
Doorzettingsvermogen is een must, want de dingen zullen niet altijd
gaan zoals je wilt. Er zullen goede en slechte tijden zijn, een beetje
doorzettingsvermogen maakt de dingen een stuk aangenamer.
Zonder vakkennis, heeft het geen zin om als ondernemer te beginnen.
Als je product of dienst dat je gaat aanbieden geen kwaliteit heeft, zul
je snel door de val van klanten lopen.
Ondernemingszin, tenslotte, is meestal instinctief, maar kan ook
geoefend en aangeleerd worden. Als je in de gig economy komt,
moet je een gevoel voor ondernemerschap ontwikkelen. Als mensen
in loondienst zijn, wordt alles (denk aan verzekering, pensioen,
vakantiegeld, enz.) voor hen geregeld. Als je een gaande arbeider bent
moet je dit zelf regelen. Bovendien moet je klanten aantrekken, je prijs
bepalen, enz.
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Deze video werd gemaakt voor
de internationale Gig training
week en geeft en inleiding op de
gig economy. Joe English van de
Meath County Counsil en Conor
Patterson van WIN consultants
Ireland leggen het concept van
de GIG economie uit. Deze video
toont ook hints en tips voor gig
workers, voor mensen die voor het
eerst in deze economie stappen.

Opdracht

De Swot Analyse
Maak een SWOT analyse van jezelf om te zien waar je sterke en zwakke
punten zitten, maar ook om bedreigingen en kansen te signaleren.
Wat SWOT bijzonder krachtig maakt is dat het, met een beetje
nadenken, je kan helpen kansen te ontdekken die je anders niet zou
hebben opgemerkt. En door je zwakke punten te begrijpen, kun je
bedreigingen die anders je vermogen om vooruit te komen zouden
kunnen schaden, beheersen en elimineren.

Sterke punten

Zwakke punten

Kansen

Bedreigingen

Download hier het Swot Analyse
hulpmiddel.
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Vaardigheden en competenties
in de gig economy
Als we het hebben over de vaardigheden die iemand voor een bepaalde
baan nodig heeft, kom je vaak de uitdrukkingen ‘harde vaardigheden’
en ‘zachte vaardigheden’ tegen. Wat is nu precies het verschil tussen
die twee?

Harde Vaardigheden

Zachte Vaardigheden

Leerbare,
meetbare
bekwaamheden die van cruciaal
belang zijn voor een bepaalde
baan. Deze vaardigheden kunnen
duidelijk omschreven worden en
zijn vaak eerder aangeleerd dan
natuurlijk

Zachte vaardigheden zijn eerder
persoonlijkheidskenmerken
die
iemand in een bepaalde baan
kunnen helpen. Hoewel ze niet
absoluut cruciaal zijn voor een
baan, zijn ze wel uiterst behulpzaam
en kunnen ze het verschil maken
tussen succes en mislukking.

Voorbeelden van harde
vaardigheden:
•

•

Deskundigheid in een
coderingstaal
voor
een
programmeur.
Technische
kennis
over
constructiewerk.

•

Trends
in
haarmode
kennen voor een kapper.

•

Vermogen
om
een
WordPress
website
te bouwen voor een

Examples of soft skills:
•

Interpersonal
communication.

•

Sense of responsibility.

•

Mood

•

Critical thinking.

•

Networking skills.

•

Entrepreneurial mindset.

•

Pro-active attitude.

Freelancers hebben verschillende harde of kernvaardigheden nodig,
afhankelijk van het gebied waarin ze gespecialiseerd zijn en de dienst
die ze verlenen. Maar als het om zachte vaardigheden gaat, zijn er
bijzondere karaktereigenschappen en vaardigheden die elke freelancer
zullen helpen.
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Must-Have soft skills voor freelancers zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelfverzekerdheid (geloof in je business case en blijf erbij)
Pro-actieve houding
Vermogen om allianties aan te gaan
Vermogen om je aan te passen
Verkoop- en onderhandelingsvaardigheden
Geest van dienstbaarheid
Tijd- en stressmanagement vaardigheden
Passie om te leren
Communicatievaardigheden
Volharding, standvastigheid en vastberadenheid
Vermogen om gunstige situaties aan te grijpen.

Misschien is het nog belangrijker voor gig workers dat ze het belang
inzien van levenslang leren en dat ze een groeimindset hebben.
De psychologe Carol Dweck merkte op dat leerlingen heel verschillend
reageren als ze met mislukking geconfronteerd worden. Sommige
leerlingen tonen bijvoorbeeld vertrouwen dat ze zouden slagen als
ze blijven proberen, terwijl andere leerlingen heel snel opgeven.
Dweck begon de manier waarop mensen met mislukking omgaan
te bestuderen en ontdekte dat de denkwijze van de persoon een
belangrijke invloed heeft op hoe mensen hun leven lang omgaan met
uitdagingen, mislukkingen en leersituaties. Ze onderscheidt ruwweg
twee soorten mindsets: een groeimindset en een fixed mindset. Een
mindset is een manier van denken (overtuigingen, meningen en
kerncognities) over jezelf.
Met een groeimindset kunnen bedrijfseigenaars zich erop instellen dat
ze alle vaardigheden leren die ze nodig kunnen hebben om hun bedrijf
te laten bloeien.
Source: Growth Mindset
vs. Fixed Mindset
druk op de knop om de
video te bekijken.
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Groepsopdracht
Discussie

Bespreek met een groep het concept van een groei- versus een vaste
denkrichting.
Denk na over de volgende drie uitspraken en schrijf op of je het er liever
mee eens bent, noch mee eens noch mee oneens bent of dat je het er
liever niet mee eens bent.
1. “Ik zou een leerling prijzen voor zijn inspanningen als hij echt hard
gewerkt heeft, ook al heeft hij geen vooruitgang geboekt of niets
geleerd”.
2. “Een groeimindset hebben is altijd beter dan een vaste mindset
hebben”.
3. “Of je hebt een groeimindset, of je hebt een vaste mindset”.
Lees, na het invullen en bespreken van de drie vragen, deze feedback
op de stellingen:

1. Prijzenswaardige inspanning?

Feedback: Carol Dweck merkte op dat veel leraren of ouders de inspanning
prezen, niet het resultaat. Ze zegt dat dit verkeerd is, men zou inspanning
moeten prijzen die tot het resultaat of de leervorderingen leidde en de lof
daaraan koppelen. Het gaat niet alleen om inspanning, maar ook om strategie.
Je moet de leerling dus steunen bij het vinden van een andere strategie,
een strategie die succes oplevert. Een mogelijk gevolg van het prijzen van
inspanning zonder resultaat, is dat het niet oprecht voelt voor de leerling
omdat hij nog niet veel geleerd heeft, maar de leerling kan wel het gevoel
krijgen dat zijn leraar denkt dat dit “het beste is wat hij kan”, omdat hij al “veel”
inspanning toonde. Als de leraar geen verdere feedback geeft over hoe hij
zich zou kunnen verbeteren en zijn doelen zou kunnen bereiken kan dit een
gefixeerde denkwijze opwekken: “blijkbaar kan ik niet beter”. Carol Dweck
noemt dit de troostprijs.

2. Groeimindset is altijd het beste?

Feedback: Voor sommige taken is een groeimindset niet nodig, bijvoorbeeld
voor gemakkelijke of geautomatiseerde taken (bv. fietsen), of taken die nieuw
zijn en waarvan je niet weet wat er verwacht wordt. Een leerling die net aan
een taak begint zonder te weten wat hij moet doen of door ondoeltreffende
strategieën te gebruiken, zal er niet van leren. Het is misschien beter dat de
leerling toegeeft dat hij niet weet wat de bedoeling is en bijvoorbeeld om
hulp vraagt. Dan zal hij meer leren dan door te denken “ik kan het!” en met
een verkeerde strategie te beginnen. De groeimindset is het beste voor
moeilijke taken, met een duidelijk doel, maar waarbij je veel training en
doorzettingsvermogen nodig hebt; of voor taken die je niet graag doet en
waar je niet naar uitkijkt.
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3. Groei of vast?

Feedback: Deze uitspraak is eerder een voorbeeld van een fixed mindset.
Dweck gebruikt het onderscheid om haar theorie te verklaren, maar ze
beschouwt beide denkwijzen als op een continuüm. De meeste mensen
zullen een mengeling van groei- en vaste ideeën hebben. Of de groei of de
vaste ideeën op een bepaald moment dominant zijn, kan ook afhangen van
de context en het gebied. Iemand kan een groeimindset hebben bij sport
(“Hoe meer ik train hoe beter ik zal worden”), maar kan meer in een vaste
mindset denken als het onderwerp wetenschap is (“Ik ben gewoon niet goed
in wetenschap, het is hopeloos”). Als iemand moe of gestrest is, is de kans
groter dat een vaste denkrichting in werking treedt.
Bron: https://www.programlabs.nl/#/course/mindset
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Vaardigheden en competenties
van Platformwerkers
Een groeiend aantal mensen verdient (een deel van) zijn inkomen met werk
dat via digitale platforms wordt bemiddeld. In wat vaak “crowdwork” of
“online freelance werk” wordt genoemd, werken zelfstandigen steeds vaker
op afstand voor via online arbeidsplatforms ontdekte klanten, in projecten die
variëren van repetitieve gegevensinvoer taken tot gespecialiseerde software
ontwikkeling en creatief werk. Opkomend onderzoek wijst erop dat dergelijk
‘crowdwork’ wereldwijd een steeds belangrijker nieuwe niet-standaard vorm
van werkgelegenheid is. Via platforms bemiddeld werk is nu de belangrijkste
bron van inkomsten voor maar liefst 2% van de volwassenen in 14 lidstaten
van de EU.

Dus hoe ontwikkelen crowdworkers zich en stemmen ze hun
vaardigheid af op optredens?
Het Cedefop CrowdLearn onderzoeksproject, dat in 2017-19 werd uitgevoerd,
is de eerste diepgaande studie die heeft onderzocht hoe crowdworkers in de
EU hun vaardigheden ontwikkelen en afstemmen op gig-werk.

De figuur op de volgende bladzijde laat zien dat crowdworkers het vaakst
hun technische/kernvaardigheden ontwikkelen en specifiek hun digitale
vaardigheden. Een unieke combinatie van ‘ondernemende’, ‘zelf-branding’,
‘communicatieve’ en ‘organisatorische’ vaardigheden en gerichte persoonlijke
disposities blijken echter een bijzonder belangrijke voorwaarde te zijn om
succesvol te zijn op de online platformmarkten.
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Number of mentioned category;		

voor
tijdens

developed crowdwork

Skill typology			examples
Technische/kern
vaardigheden
Taalvaardigheid

Computerprogrammering,
Marketing

228

Engels, Frans, Spaans

61

265
18
7

Computer
vaardigheid

51

Communicatie
vaardigheden

Omgaan met klanten

Orginazantionale
vaardigheden

Projectbeheer, tijdbeheer

Persoonlijke
eigenschappen

Zelfstandigheid,
zelfvertrouwen,creativiteit,
veerkracht

112
8
56
18
89
1

Leren leren

39
Analytische
vaardigheden

1

Je vestigen als
freelancer

Belastingen, verkrijgen van
bedrijfspersmits

Verkrijgen
van werk op
platform

Prijzen,
werk

solliciteren

naar

28
17
177

Bron: https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/digitalisation-and-future-work/
crowdlearn-online-platform-work-and-skills
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Opdracht

Het gig carrière pad
In deze opdracht creëren leerlingen voor zichzelf een carrièrepad
dat zich geheel en alleen afspeelt in de in de gig economy. Wat zijn
hun competenties? Wat moet er ontwikkeld worden en hoe? Willen
ze hun hele werkzame leven in dezelfde sector actief zijn? Welke
leermogelijkheden moet je grijpen? Is er behoefte aan herscholing /
bijscholing? Wat zijn persoonlijke ambities die van invloed zijn op je
loopbaan?

Gebruik dit hulpmiddel (hulpmiddel
2) om je carrièrepad uit te stippelen.
Druk op de knop om naar de gig
carrière route te gaan.
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Financiële gevolgen van de gig
economy
Als freelancer heb je te maken met verschillende regels. Het bijhouden
van de bedrijfsadministratie is een van de belangrijkste. Je moet alle
gegevens van je bedrijfsadministratie zeven jaar lang bewaren. Denk
aan facturen en offertes, bankafschriften en urenstaten.
Elk land hanteert andere regels en voorschriften voor gig workers.
Het is belangrijk om de weg te vinden naar online platforms die gig
workers financieel ondersteunen.
Als freelancer heb je te maken met verschillende regels. Het bijhouden
van de bedrijfsadministratie is een van de belangrijkste. Je moet alle
gegevens van je bedrijfsadministratie zeven jaar lang bewaren. Denk
aan facturen en offertes, bankafschriften en urenstaten.
Wat zijn de financiële gevolgen
van de gig economy in de
verschillende landen?
In de laatste video legt Ruth
Ferreiros de implicaties in Spanje
uit. Gig worker en deelnemer aan
de trainingsweek Rory Carroll
deelt zijn visie als gigger die in
Ierland werkt.
Druk op de knop om de video te
bekijken
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Hoe beheer je je financiën als freelancer of zelfstandige? Je administratie
bijhouden kan je veel financiële voordelen opleveren. Deze 6 tips zullen
je helpen je financiën te plannen.

1: Bepaal hoeveel je wilt verdienen

Als je als freelancer werkt, is het belangrijk om te bepalen hoeveel je wilt
verdienen. Wees realistisch. Kijk hoeveel uren en projecten je kunt doen
en of dat past in je levensstijl. Dit kan afhangen van je bedrijfstak en het
soort werk dat je doet. Het is beter voorzichtig te zijn in je berekeningen
om teleurstelling aan het eind van het jaar te voorkomen.

2: Spreek af wanneer en hoe je betaald zult worden

Spreek met je opdrachtgever af hoe je betaald zult worden. Je kunt
verschillende vormen van betaling kiezen, zoals een percentage van je
honorarium voorafgaand aan de freelance opdracht. Betalingen per
projectfase zijn ook populair. Op deze manier worden je inkomsten
over het project gespreid en wordt de cliënt herinnerd aan de betaling
voor elke projectfase.

3. Houd je uren bij

Stel een urenstaat op. Het is niet verplicht, maar wel nuttig. Het geeft je
inzicht in hoe efficiënt je werkt, en je hebt meteen een overzicht klaar
voor je klanten. Bovendien kom je als freelancer in sommige landen in
aanmerking voor een zelfstandigenaftrek als je een minimum aantal
uren gewerkt hebt.

4. Wees goed op de hoogte van belastingvoorschriften

Hoeveel belasting je als freelancer of zelfstandige moet betalen hangt
af van het land waar je woont. Zorg dat je goed op de hoogte bent van
de nationale belastingvoorschriften.

5. Maak een extra uitgavenoverzicht

Het is gemakkelijk om ziektedagen of vakantiedagen over het hoofd te
zien. Als je als freelancer of zelfstandige werkt, krijg je niet betaald als je
niet werkt. Leg wat extra opzij voor vakanties en maak een onvoorziene
voorziening voor eventuele ziektedagen, zelfs als je de gezondste
fitnessgoeroe bent.

6. Bereid je voor op je pensioen

Aan het eind van de rit gaat iedereen met pensioen. Afhankelijk van
het land waar je woont, heb je recht op een bepaald bedrag aan
pensioenuitkeringen van de staat. Vaak is dit niet genoeg om de
levensstijl die je gewend bent ook voort te zetten als je met pensioen
gaat. Je kunt je uitkeringen uit het staatspensioen aanvullen door 20%
van je inkomen opzij te zetten. Hoeveel je moet sparen hangt af van
je levensstijl. Houd ook rekening met eventuele schulden die je nog
moet betalen. Als je je pensioen goed voorbereidt, hoef je je later geen
zorgen meer te maken over je financiën.
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Opdracht

Regels en voorschriften
Elk land heeft zijn eigen regels en voorschriften. Welke mogelijkheden
zijn er in jouw land voor
•
•
•

Platforms die gig workers verenigen
financiën
Contracten en verzekeringen

Welke voorbereidingen moet je treffen om als freelancer in je land te
beginnen?
Wat zou je nodig hebben om er goed van te kunnen leven? Wat zou je
uurtarief zijn?

Gebruik dit hulpmiddel om na te denken over de
financiële aspecten van de gig economy. Eenmaal
voltooid, reflecteer en deel met de groep. ress de
knop om naar het hulpmiddel te gaan.
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Bronnen
https://www.zzp-nederland.nl/zzperworden#:~:text=Waarover%20
dient%20een%20zzp%27er,voor%20eigen%20rekening%20en%20risico.
People, A., Urzi Brancati, C., Fernández Macías, E., Biagi, F., & González
Vázquez, I. (2018). Platform workers in Europe evidence from the
COLLEEM survey. Luxembourg: Publications Office of the European
Commission
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/blog/gig-economy-newold-world#_ftn2
https://www.f reelancermap.com/blog/10-skills-which-no-f reelancercan-do-without/
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=150054
https://www.programlabs.nl/#/course/mindset
https://www.huxley.com/nl-nl/blog/2018/05/6-f inanciele-tips-voorfreelancers-lets-talk-money/
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