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• Na het voltooien van deze module heb je de volgende 
kennis

• Weet wat de gig economy is en kan het concept uitleggen
• In staat zijn de verschillende soorten gig workers te 

onderscheiden;
• Ken de basisgeschiedenis en tijdlijn van hoe de gig 

economy zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft;
• Begrijp hoe de gig economy je toekomstige loopbaan 

beïnvloedt;
• In staat zijn de voordelen en nadelen van de gig economy 

te definiëren en te bespreken.

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

Deze module omvat 2 case studies, 6 opdrachten en 4 
hulpmiddelen.

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

• 
• Leren door doen
• Onderzoeken & nieuwsgierigheid
• Debatteren, effectieve mondelinge communicatie, 

zelfbeheersing, observatie
• Kritisch denken, creatief denken
• Doorzettingsvermogen, volharding
• Vragen stellen
• Lees lichaamstaal

Tijd

Opdrachten en hulpmiddelen

Competenties 

Leerresultaten
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De gig economy is een populaire term voor freelancers of 
contractarbeiders die op verzoek freelance klussen aannemen, en vaak 
meerdere freelance klussen tegelijk doen. Deze meervoudige freelance 
banen worden “gigs” genoemd, vandaar de naam de gig economy.

De gig economy en on-demand diensten 
hebben veel voltijdse banen vervangen door een 
eenmalige gig. Van het inhuren van een grafisch 
ontwerper om een flyer te maken voor je zusters 
16e verjaardagsfeestje tot het laten bezorgen 
van je pizza of boodschappen voor je deur, we 
hebben allemaal op de een of andere manier 
de gig economy ervaren. Misschien zelfs vanuit 
beide perspectieven: als verkoper en als koper.
In een gig economy zijn tijdelijke, flexibele banen gebruikelijk en 
neigen bedrijven ertoe onafhankelijke contractanten en freelancers 
aan te nemen in plaats van voltijdse werknemers. Een gig economy 
ondermijnt de traditionele economie van voltijdse werknemers die 
zelden van functie veranderen en zich in plaats daarvan richten op een 
levenslange carrière.

Wat is de gig economy? 

De video legt het concept van de gig 
economy uit in minder dan 2 minuten. 
Druk op de knop om de video te 
bekijken.

Deze 1 uur durende video van 
professor Paul Oyer van de Stanford 
Graduate School of Business legt de 
gig economy nader uit en bespreekt 
de bedreigingen en kansen voor 
werknemers en werkgevers.
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Google de term ‘gig economy’ en beantwoord de volgende vragen:

1. Schrijf de definitie van de gig economy op.

2. Welke verschillende termen voor ‘gig economy’ heb je gevonden?

3. Wat is het woord voor een ‘gig-worker’ in je eigen taal?

4. Noem 3 voorbeelden van gig-werk.

Gebruik het onderstaande hulpmiddel voor ondersteuning bij online 

onderzoek.

Bij je onderzoek over de gig economy heb je misschien ontdekt dat 
er verschillende termen en namen gebruikt worden om deze nieuwe 
economie te definiëren. De gig economy omvat ook (en wordt soms 
genoemd) de on-demand economy, command economy, peer 
economy, flex economy of platform

Onderzoeksopdracht
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GIG ECONOMY

GIG WORKERS

Commando economie

Gig-economie

Adviseurs

Contingentarbeiders

Payrollers

Onafhankelijke aannemer

Werknemers op afstand

SeizoensarbeidersUitzendkrachten

Freelancer

Tijdelijke contractarbeiders

Urencontract

Freelancers

Vraag economie

Peer economie

Soepele 
economie

Platform economie

Groepswerk

Als we de traditionele economie vergelijken met de gig economy zijn er 
een paar belangrijke kenmerken dan de twee economische modellen 
van elkaar onderscheiden.

In een traditionele economie komen mensen in dienst van een bedrijf 
om alleen voor dat ene bedrijf het werk te doen. Werknemers werken 
meestal van negen tot vijf. Dit biedt werknemers stabiliteit en stelt 
hen in staat zich uitsluitend te concentreren op taken die het bedrijf 
waarvoor ze een contract hebben voortdurend ten goede komen. In 
een gig economy hebben mensen geen vast contract en werken ze 
flexibel, ook wat betreft de werktijden die ze werken en wat betreft het 
soort werk dat ze doen.
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Traditionele 
economie

Gig 
economie

Een economie waarin een 
bedrijf mensen voltijds 
in dienst heeft om een 

bepaalde taak uit te voeren.

Voltijds werkers.

Langdurige arbeidsrelaties 
en vaste banen.

Werkrelaties zijn 
persoonsgebonden.

Zekerheid van een vast 
contract, sociale uitkeringen, 

pensioen, enz.

De veiligheid van een vast 
contract stimuleert niet tot 

levenslang leren.

Regionale markt.

Bedrijven hebben hogere 
uitgaven voor lonen en 
andere arbeidskosten.

Statische werkomgeving.

Lage mate van flexibiliteit.

Werkgevers hebben 
overheadkosten voor 

hun werknemers, zoals 
uitkeringen, kantoorruimte 

en opleiding.

Creëert monotonie in 
het werk en ontmoedigt 
daardoor creativiteit en 

enthousiasme.

Een economie waarin 
flexibele en tijdelijke banen 

beschikbaar zijn en bedrijven 
freelancers en onafhankelijke 

contractanten inhuren 
in plaats van voltijdse 

werknemers.

Freelancers en flexibele 
werkers (onafhankelijk).

Kortdurende werkrelaties, 
eenmalige ‘optredens’

Werkrelaties zijn gebaseerd op 
vaardigheden.

Werknemers moeten zelf 
sociale zekerheid, pensioen, 

enz. regelen.

Sterke nadruk voor individuen 
op de noodzaak van 

levenslang leren.

Wereldmarkt.

Bedrijven hebben lage 
wervings- en selectiekosten 

(want er is een grote pool van 
kandidaten om uit te kiezen

van).

Dynamische omgeving. Hoge 
mate van flexibiliteit.

Werkgevers kunnen onnodige 
overheadkosten, zoals 

uitkeringen, kantoorruimte en 
opleiding, elimineren.

Doorbreekt monotonie in 
het werk en bevordert zo 

creativiteit en enthousiasme.
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Uit je eigen ervaringen, je netwerken of via google: Zoek de redenen 
uit waarom sommige mensen liever in de gig economy werken en 
anderen liever in de traditionele economie.
Wat zijn de gemeenschappelijke gronden (bijvoorbeeld kenmerken, 
leeftijd, geld) van de mensen die liever in de gig economy werken?

Wat zijn de gemeenschappelijke gronden (b.v. karakterustucsm leeftijd 
, geld) van de mensen die liever in de traditionele economie werken?

Opdracht



9

gig economy 

We weten nu dat een gig worker een werknemer is met een flexibele 
arbeidsovereenkomst. In wezen kunnen alle soorten beroepen in gig jobs 
veranderd worden. Tot de verschillende soorten arbeidsrelaties behoren 
uitzendkrachten (tijdelijke contractarbeiders), gedetacheerden, 
payrollers, seizoenarbeiders, freelancers, consultants en werknemers 
met nul-urencontracten.

De gig workers of ‘solo zelfstandigen’ vormen een zeer diverse groep. 
In principe kunnen gig jobs van alles zijn, van bijbaantjes tot freelance 
projecten op basis van iemands professionele vaardigheden.

Beroepen in de gig economy

Mensen kunnen een gig job aannemen om 
extra geld te verdienen naast de voltijdse 
arbeidscontracten die ze hebben, hetzij om een 
schuld af te betalen, hetzij om zichzelf minder 
afhankelijk te maken van een voltijdse baan. Of 
mensen voorzien volledig in zichzelf en hun gezin 
door van de ene gig naar de andere te gaan. 
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Chauffeurs 
& bezorgers

Taxichauffeurs waren van oudsher in dienst van bedrijven. 
Sinds de opkomst van het platform ‘Uber’ kunnen mensen 
hun eigen auto gebruiken om geld te verdienen als 
chauffeur. Als je een auto bezit kun je ervoor kiezen om 
een paar uur als taxi rond te rijden op een drukke en 
goedbetaalde dag of tijd. Iedereen met een auto kon zich 
koppelen aan mensen die een ritje nodig hadden.
Het eerste bedrijf dat van deze vraag naar en aanbod van 
ritten een levensvatbaar bedrijfsmodel maakte was Uber, 
dat chauffeurs de mogelijkheid bood om een paar centen 
te verdienen door andere mensen rond te rijden. Het werd 
aangeprezen als iets wat je in deeltijd kon doen om een 
beetje bij te verdienen in plaats van thuis spelletjes te 
zitten spelen op je smartphone. Duizenden en duizenden 
mensen sprongen op de gelegenheid. Maar op weg naar 
de gig economy revolutie gebeurde er iets grappigs. De 
mensen die het eigenlijke rijden deden ontdekten dat ze 
hun hele dag achter het stuur doorbrachten en veel minder 
geld verdienden dan ze dachten dat ze zouden doen...
Er zijn ook Gig economy voedsel-leveringsbedrijven die 
thuisbezorging van voedsel uit plaatselijke supermarkten 
of restaurants aanbieden. Gewoonlijk gebruiken klanten 
een smartphone app of website van een gig company om 
producten te kiezen en te betalen. De gig-bedrijven huren 
arbeiders in om de goederen te bezorgen. Maar in plaats 
van sommige van deze werknemers als werknemers te 
classificeren, eisen veel bedrijven van de chauffeurs dat ze 
overeenkomsten ondertekenen die hen als “onafhankelijke 
contractanten” bestempelen.

Mensen kunnen als schoonmaker meerdere banen hebben, 
zonder voor een groot schoonmaakbedrijf te werken. Dit 
is geen nieuw verschijnsel, mensen werken al jaren als 
schoonmaker op flexibele basis.
Ook klusjesmannen en -vrouwen kunnen als gigger aan 
de slag door kleine klusjes aan te bieden, zoals schilderijen 
ophangen of meubels in elkaar zetten. Als je goed bent in 
dingen repareren, dan past de gig economy goed bij je. 
Veel mensen huren iemand in om een handje te helpen 
bij verschillende projecten, dus klussers hebben veel 
mogelijkheden in de gig economy. Van het installeren van 
een nieuw apparaat, tot het repareren van wat leidingen, of 
gewoon het verplaatsen van iets zwaars, er is een enorme 
variëteit aan behoeften waarin voorzien kan worden.
Er is een steeds grotere behoefte aan mensen die met hun 
handen kunnen werken en dingen kunnen repareren, en die 
op afroep beschikbaar zijn. Als je aan deze criteria voldoet, 
zou je moeten overwegen om regelmatig optredens te 
krijgen en verbindingen en mogelijkheden te creëren om 
via dit soort werk een echt gig economy systeem te creëren.

De tabel hieronder geeft enkele voorbeelden van gig 
jobs.

Schoonmak-
ers & 
andere thuis-
diensten
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Handelaren
De Gig economie biedt een enorme kans voor B2B 
relaties om producten te kopen met een goede prijs 
die niet aan het grote publiek wordt bekendgemaakt. 
Daarom kun je handelaar worden in de Gig economie. 
De Gig economie biedt een nieuwe vorm van handel 
drijven: drop shipping. Dit betekent dat je je producten 
online verkoopt zonder een fysieke voorraad te bezitten. 
Je bent een tussenpersoon tussen de klanten en de 
leveranciers. Dit is het proces: zoek de groothandel 
dropship leverancier(s) die bij je producten passen -> 
maak een online winkel om de producten te verkopen 
verbind je winkel met de leverancier(s) met behulp van 
een dropship software
als iemand een bestelling op je winkel plaatst, wordt de 
bestelling naar je leverancier gestuurd
je leverancier stuurt de bestelling dan in jouw naam 
rechtstreeks naar je klant.
Bij deze vorm van handel brengt de leverancier je de 
groothandelskosten in rekening, en waarschijnlijk ook 
dropship en orderkosten (afhankelijk van de leveranciers). 
Het verschil tussen de kosten(s) die je moet betalen en 
de verkoopprijs van het product is je winst.

Ambachtslieden en makers maken voorwerpen en verkopen 
die direct aan hun kopers, zonder tussenkomst van een 
winkel, kunstgalerie of andere bemiddelaar. Ambachtslieden 
kunnen match- platforms gebruiken om hun klant te vinden, 
maar het voorwerp wordt rechtstreeks aan de klant verkocht, 
waardoor een zeer korte toeleveringsketen ontstaat.

Natuurlijk zijn sommige werkgebieden, zoals 
seizoensarbeid in de landbouw, altijd seizoensgebonden 
geweest en zullen dat ook altijd blijven.
Naarmate de technologie voortschrijdt, is het 
gemakkelijker geworden om zelfstandig te werken, 
terwijl we vanuit ons huis werken, maar soms willen 
we wat frisse lucht, wat buitenlucht en even weg 
van ons huis. Voorbeelden van andere boerderij-gig 
zijn fruitplukken, wijn maken en andere agrarische 
beroepen.
Naast de arbeidscontracten zoals hierboven 
genoemd, zijn steeds meer landbouw-flexwerkers 
landbouwingenieurs die technische problemen 
oplossen die de landbouwefficiëntie en -productie 
beïnvloeden.

(Artistieke) 
Ambacht-
slieden

Land
arbeiders 
en seizoen
arbeid
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Bouwers & 
constructie

Kinder
opvang

De bouwvakkers kunnen in de on-demand tijd veel 
bouw/bouwcontracten krijgen. Met de werkers uit de 
gig economy hoeven de bedrijven geen rekening te 
houden met beperkingen van de arbeidskrachten die 
hen zouden kunnen verhinderen het werk te doen. 
In de laag-vraag tijd kunnen deze werkers minder 
contracten krijgen. Wat er in deze tijd meestal gebeurt 
is dat de bouwvakkers een portfolio over zichzelf en hun 
vroegere bouwwerken maken en dat registreren bij 
de werkbureaus die huiseigenaren in contact brengen 
met plaatselijke dienstverleners om huisverbetering, 
onderhoud en renovatie uit te voeren, of ze nemen wat 
kleine baantjes aan uit het nieuws, berichten op de 
sociale media over aanwerving.

De bouwvakkers kunnen in de on-demand tijd veel 
bouw/bouwcontracten krijgen. Met de werkers uit de 
gig economy hoeven de bedrijven geen rekening te 
houden met beperkingen van de arbeidskrachten die 
hen zouden kunnen verhinderen het werk te doen. 
In de laag-vraag tijd kunnen deze werkers minder 
contracten krijgen. Wat er in deze tijd meestal gebeurt 
is dat de bouwvakkers een portfolio over zichzelf en hun 
vroegere bouwwerken maken en dat registreren bij 
de werkbureaus die huiseigenaren in contact brengen 
met plaatselijke dienstverleners om huisverbetering, 
onderhoud en renovatie uit te voeren, of ze nemen wat 
kleine baantjes aan uit het nieuws, berichten op de 
sociale media over aanwerving.

Met een gig model zouden zorgorganisaties een 
beroepsbeoefenaar kunnen inhuren voor een dag, enkele dagen 
of een paar maanden, afhankelijk van hun personeelsbehoefte. 
Zo kunnen zorgverleners minder voltijds personeel aannemen, 
waardoor ze een pool van werkers hebben om aan te boren 
als dat nodig is. Maar de stijgende trend van gig workers 
creëert ook een grote pool van volwassenen - van wie velen 
niet veel meer dan het minimumloon verdienen - die geen 
gereguleerde voordelen en wettelijke bescherming hebben 
als het op gezondheidszorg aankomt. Combineer dit met 
de toename van de financiële verantwoordelijkheid van de 
patiënt (bijvoorbeeld veroorzaakt door high-deductible health 
plans -HDHPs- in het VK of het persoonsgebonden budget 
-pgb- in Nederland), dan is het duidelijk dat de nieuwe golf van 
“gig patiënten” een diepe impact zal hebben op de zaken in de 
gezondheidszorg.
Voor werkgevers in de gezondheidszorg is het tekort aan 
talent de voornaamste motiverende factor. Werknemers in de 
gezondheidszorg worden meer en meer vertegenwoordigd 
door millennials, een generatie die flexibel wil werken.

Beroeps
beoefenaren 
in de gezond-
heidszorg
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IT 
professionals 

In toenemende mate werken ook hoogopgeleide en ervaren 
professionals als freelancer. Gig IT professionals zouden een 
van de meest lucratieve gig workers zijn. Individuen kunnen 
werken waar en wanneer ze maar willen. Als ze zelfstandig 
werken, kunnen ze een vergoeding bepalen voor de 
diensten die ze voor hun klant verrichten. IT professionals 
kunnen ook tijdelijk voor andere IT bedrijven werken als die 
bedrijven weinig projecten tegelijk uitvoeren en niet genoeg 
personeel hebben.
Sommige bedrijven nemen op freelance basis “penetration 
testers” aan. In principe zullen deze cyberbeveiligers het 
netwerk van een bedrijf testen op kwetsbaarheden. Ze zullen 
proberen in te breken, en kijken of een echte cybercrimineel 
zou kunnen inbreken. Daarna helpen ze systemen te maken 
die gegevens beschermen en hackers buiten houden. 
Deze onafhankelijke contractanten hebben belangrijke 
vaardigheden die ze voor bedrijven van vitaal belang maken.
Dit soort werk is uiterst lucratief, en erg niche. Sommige 
bedrijven hebben hulp nodig bij het opzetten van websites en 
ontwikkelaars, maar willen niet een heel personeelsbestand 
van IT vakmensen inhuren om het werk te doen. Dit is waar 
freelance programmeurs van pas komen. Organisaties 
zullen vaak heel specifieke taken of projecten hebben die 
door een freelance programmeur gedaan moeten worden, 
zodat je gemakkelijk kunt weten wat er precies verwacht 
wordt en welk werk er gedaan moet worden.
Een belangrijke factor bij het bekijken van de invloed van 
de gig economy op de IT sector is dat werknemers overal 
geworven kunnen worden (en van overal kunnen werken). 
IT’ers concurreren dus voor hun gigs met IT’ers uit de hele 
wereld, ook uit Top Technologie landen als Rusland, China 
en Singapore.

Het is helemaal mogelijk om boekhouder te worden in 
de gig economy, als je de juiste opleiding, certificeringen, 
kwalificaties en ervaringen hebt. Enkele freelance 
banen op dit gebied zijn: financieel adviseur voor kleine 
bedrijven, financieel voorlichter, pensioenplanning (bv. 
voor particulieren of andere freelancers). Er zijn veel 
manieren om als boekhouder een solide gig economy 
systeem op te zetten. Steeds meer klanten en bedrijven 
willen een enkele zelfstandige contractant die hen kan 
helpen hun financiën op orde te krijgen, en zijn niet 
geïnteresseerd in pogingen om een voltijds persoon of 
een hele firma te vinden om het werk voor hen te doen. 
Gig economie accountants zijn de perfecte oplossing.

Financiële 
adviseurs / 
accountants
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Haar- en schoonheidswerkers die als freelancer werken 
kunnen ofwel schoonheidsspecialisten zijn die rechtstreeks 
voor de klant werken, ofwel stylisten en schoonheidswerkers 
op aanvraag die voor eigenaars van gevestigde salons 
werken. De gig economy stelt schoonheidsspecialisten, die 
maar heel beperkt in staat zijn om in een salon te werken 
of hun eigen freelance bedrijfje op te bouwen (vanwege de 
kostbare uitgaven), in staat wat geld te verdienen.

Mensen die buiten hun huis een mooi landschap/tuin willen, 
kunnen een tuinman of landschapsontwerper inhuren. 
Landschapsontwerpers kunnen een formele opleiding 
hebben, maar dat is niet altijd nodig. Aanbevelingen 
die voortvloeien uit hun ervaring met ontwerpwerk of 
ander hovenierswerk kunnen hen certificeren. Tuinieren 
vereist kennis (uit ervaring of opleiding) van verschillende 
natuurlijke processen, waaronder bodemecologie, klimaten, 
plantenfysiologie, waterafvoer, en plagen.
Tuinmannen kunnen werken waar en wanneer ze maar willen. 
Hun werk kan verschillen naargelang hun vaardigheden 
als de tijd van het jaar (ontwerpen, schoonmaken, planten, 
onderhouden, enz.). Als ze zelfstandig werken, kunnen ze 
een vergoeding bepalen voor de diensten die ze voor hun 
cliënten verrichten.

De gig- of deeleconomie omvat soms activiteiten 
waarbij onderbenutte middelen worden gedeeld, zoals 
logeerkamers of een heel huis als mensen op vakantie zijn. 
De eigenaars van deze middelen (de aanbieders) stellen ze 
ter beschikking van andere personen (de consumenten).
Tot voor kort was de reis- en accommodatie-industrie 
bijna geheel lineair georganiseerd, in die zin dat de 
diensten werden verleend door bedrijven met hun eigen 
productiemiddelen en die hun eigen personeel in dienst 
namen. Een intermediaire sector vulde de industrie aan, 
bestaande uit reisbureaus die plaatsen en kamers boekten 
en verdeelden, en reizigers hielpen hun weg te vinden door 
de vele alternatieven. Tegenwoordig is er een heel nieuw 
soort tussenpersonen ontstaan, die reizigers diensten 
aanbieden die lijken op die van lineaire bedrijven, maar op 
een heel andere manier. Het meest prominente voorbeeld 
in de toeristische sector is Airbnb met kortlopende 
accommodaties.

Ook in de horeca neemt de gig economy een hoge vlucht. 
Koks, kelners, runners, barista’s & mixologists werken 
steeds meer als freelancer.
In de horeca kan tijdelijk personeel een horecabedrijf 
steun en een helpende hand bieden tijdens perioden van 
afwezigheid van personeel, zoals ziekte, noodgevallen 
of vakantie. Traditioneel vertrouwen restaurants, hotels 
en café’s op traditionele uitzendbureaus voor flexibel 
personeel. Nu bieden gig workers zich aan via op aanvraag 
werkende, kortlopende arbeidsplatforms.

Haar- en 
schoon-
heidswerkers

Tuinmannen/
Tuinvrouwen

Bed & Break-
fast 
eigenaars

Werknemers 
in de horeca 
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De gig economy stelt freelancers in staat kleine 
projecten te vervullen die door grote en kleine 
bedrijven worden uitbesteed. Afzonderlijk zouden 
deze baantjes geen volledig inkomen opleveren, 
maar ze stellen creatieven wel in staat nieuwe 
vaardigheden uit te proberen en taken uit te kiezen 
die ze willen doen.
Het aantal creatieve kandidaten dat naar freelance 
werk overstapt neemt toe. Uit een onderzoek 
van LinkedIn bleek dat Arts & Design en Media 
& Communications de topsectoren waren voor 
freelancers (meer dan 80%). Bedrijven die deze gig 
workers in dienst willen nemen zijn waarschijnlijk 
wendbaarder en efficiënter, en vinden misschien 
gemakkelijker het juiste talent voor de baan. De 
gig economy past vooral bij deze creatievelingen, 
omdat ze de projecten kunnen kiezen waarvan ze 
denken dat ze hun portfolio zullen aanvullen en/
of waar ze echt een passie voor voelen. Net als bij 
andere banen zullen ze meer flexibiliteit in hun 
werk hebben, wat een beter evenwicht tussen 
werk en privéleven oplevert.

Creatieve 
banen 
(filmmakers, 
fotografen, 
journalisten).

Ongeacht de titel omvat de beroepsbevolking van de gig economy 
hooggeschoolde specialisten en consultants uit elke bedrijfstak, 
en grote bedrijven nemen ze steeds vaker in dienst om hun vaste 
personeel aan te vullen. Ook lager geschoolde werknemers zijn actief 
in de gig economy, en gebruiken platforms om klanten te vinden. De 
flexibiliteit en keuze over wanneer, waar en hoe te werken kan hen meer 
arbeidsvreugde geven, terwijl hun werkgevers er voordeel bij hebben 
dat ze toegang krijgen tot een rijke pool van talent, vaardigheden en 
ervaring zonder dat ze vast personeel hoeven aan te nemen.

In deze 4 minuten durende YouTube 
video wordt een scala van GIG economy 
banen uitgelegd (boodschappen 
bezorgen, virtuele assistent, proeflezen, 
klusjes doen, coderen). Druk op de 
knop om de video te bekijken:

Deze 15 minuten durende video 
hieronder legt het concept uit van 
Dropshipping dat in de bovenstaande 
tabel onder ‘handel’ staat. Druk op de 
knop om de video te bekijken:
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Casestudie door Thao Do
Bij de totstandkoming van het GIG-opleidingsprogramma waren 
verschillende studenten uit het beroeps- en hoger onderwijs betrokken 
bij de ontwikkeling van lesmateriaal. Thao Do, een internationale 
studente in Nederland, heeft een Nederlandse studente geïnterviewd 
en geanalyseerd over haar huidige inkomstenbron in de tijd van de 
pandemie.

Samenvatting van het interview

Het effect van Pandemie: Van voltijds student tot (bijna) voltijds 
patissière

Het effect van Pandemie: Van voltijds student tot (bijna) voltijds patissière

Julia Steenkamp, een studente Hospitality Management in Nederland, 
heeft een tussenjaar van school genomen en haar eigen online 
banketbakkerij gestart, genaamd “BakingwithJuul”.

Het begon allemaal toen de pandemie Nederland trof rond maart 2020, 
dat het hele land voor een paar maanden naar de eerste lockdown ging. 
Julia kon, net als andere studenten, haar deeltijdbaan niet voortzetten 
en thuis moest blijven. Toen ze nadacht over wat ze in haar vrije tijd naast 
school kon doen, herinnerde ze zich dat ze een sterke passie voor bakken 

“Ik had al eerder over het concept Gig Economy gehoord, maar 
besteedde er niet veel aandacht aan tot ik bij Learning Hub Friesland 
kwam en betrokken raakte bij het GIG project. Het is inderdaad een heel 
interessante en aantrekkelijke markt, vergeleken met de traditionele. 
Toch heb ik nog steeds het gevoel dat het op dit moment vooral iets 
is voor mensen die nog geen voltijdse baan hebben of die hun vorige 
baan beu zijn en iets flexibeler willen uitproberen. Maar ik vind het niet 
erg om er aan mee te doen als ik eenmaal een gedetailleerd plan voor 
mezelf heb. Hopelijk zal de Gig economie binnenkort meer voordelen 
hebben als de traditionele.”

Thao Do
Ho Chi Minh Stad, Vietnam 
Student van “International 
Hospitality Management” 
aan NHLStenden.
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heeft en dat haar vrienden & familie haar altijd complimenteerden met 
de lekkernijen die ze maakte. Dus besloot ze een aantal “High tea cake 
boxen” te maken en te verkopen op haar Facebook en haar bakkende 
Instagram account dat ze eerder had aangemaakt. De doosjes kregen 
veel positieve reacties en steun van haar vrienden, familie en bekenden. 
Ze kreeg zelfs een paar bestellingen van mensen buiten haar netwerk. 
Toen besloot ze een jaar vrij te nemen van school en verder te gaan met 
haar online banketbakkerij.

BakingwithJuul is een online gebak account op Instagram, het werd voor 
het eerst aangemaakt in 2019 voor Julia’s bakhobby, maar nu gebruikt 
ze het als online winkel om haar taarten te promoten, bestellingen 
en feedback te ontvangen, enz. De winkel neemt elke bestelling in 
verband met de taart aan, ongeacht de grootte van de bestelling of de 
complicatie van de taart. De gemiddelde prijs voor een 12-persoons taart 
met basisversiering is ongeveer €45, hoe meer smaken of versieringen, 
hoe duurder de prijs is.

Julia zei dat in het begin de moeilijkste uitdaging was hoe ze meer 
mensen van haar winkel kon laten weten. In die tijd had BakingwithJuul’s 
Instagram maar zo’n 200 volgers en dat kwam vooral van haar vrienden 
en familie - die toen de belangrijkste klanten waren. En nu heeft 
BakingwithJuul meer dan 4.000 volgers, met veel meer bestellingen 
van mensen die ze niet kent en sommige mensen reden zelfs bijna 2 
uur naar haar toe, alleen om hun taarten op te halen! Haar tips zijn: af en 
toe een weggeefactie organiseren, de bakrecepten delen op Facebook, 
Instagram en ook in andere Facebook groepen die veel leden hebben, 
de Instagram link van de winkel op haar eigen sociale medica-accounts 
zetten en vooral: mond-tot-mondreclame. Om precies te zijn heeft Julia 
een paar vrienden die in Nederland influencers zijn, dus telkens als ze een 
taart voor hen maakt, plaatsen ze die op hun sociale-media-account(s) 
en taggen haar, wat ertoe leidt dat meer mensen haar winkel en haar 
taarten kennen. Dit geldt ook voor andere klanten die ze kent, als die 
haar taart lekker vinden zullen ze die aan meer mensen aanbevelen.

Voor Julia is de tevredenheid van de klanten datgene wat haar blij en 
gemotiveerd houdt met haar bedrijf. Ze zei dat telkens als ze goede 
feedback van de klanten krijgt, of als ze haar laten weten dat ze echt 
genoten hebben van de taart(en) en haar service, of als ze er meer willen 
bestellen, het haar allemaal een uiterst gelukkig gevoel geeft. Bovendien 
is de geweldige steun van haar ouders (zijn vader helpt haar heel vaak 
met het bakproces) ook een stimulans voor haar om door te gaan met 
BakingwithJuul.

In terms of customer interaction, Julia thinks being personal is really 
important and powerful. Specifically, she always has a small talk with 
Wat de interactie met klanten betreft, vindt Julia persoonlijk zijn echt 
belangrijk en krachtig. Meer bepaald maakt ze altijd een praatje met 
iedereen die een berichtje stuurt om een taart te bestellen, of vragen 
heeft over de prijs, of wanneer ze hun taart komen ophalen. Dit helpt 
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haar haar klanten beter te kennen en geeft de klanten ook het gevoel 
dat ze herinnerd worden. Wat de keuze van de ingrediënten betreft, 
koopt Julia het grootste deel vanhave any orders. And in case anyone 
needs help, or have questions about baking, she is very willing to help 
them with.

haar ingrediënten van de plaatselijke boeren of van de plaatselijke 
markt/supermarkt. Ze zijn dus altijd vers en seizoensgebonden. Wat 
netwerken betreft, plaatst ze haar recepten nog steeds op sociale media 
om meer volgers te krijgen, en onlangs begon ze haar winkel op Tiktok 
te promoten. De resultaten die Tiktok voor haar winkel oplevert zijn 
verbazingwekkend, zei ze. Wat vaardigheden & kennis betreft, kijkt ze 
veel Youtube video’s over bakken, of wordt ze lid van enkele Facebook 
bakgroepen om zichzelf op de hoogte te houden van alle trends en 
technieken.

Voor de nabije toekomst heeft Julia enkele grote plannen: haar studie 
afmaken, meedoen aan & winnen van een Nederlandse bakwedstrijd en 
voorbereidingen treffen om BakingwithJuul als bedrijf in te schrijven. In 
de verre toekomst denkt ze erover een fysieke winkel te openen waar ze 
gebakjes met high tea serveert.

Voor wie van bakken houdt en er een bedrijfje mee wil beginnen, of 
gewoon je producten wil verkopen, adviseert Julia om steeds te oefenen 
en je vaardigheden te verbeteren, want net als andere industrieën 
verandert ook de banketbakkerij vrij regelmatig. Ze benadrukt ook dat 
het belangrijk is geduldig en gemotiveerd te zijn, want er zullen dagen 
zijn dat je geen bestellingen hebt. En mocht iemand hulp nodig hebben, 
of vragen hebben over bakken, dan is ze zeer bereid hen daarbij te helpen.
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Voordelen van 
de GIG econony

Nadelen van de  
GIG economy

Gemakkelijk mee te doen.

Als je online winkel niet geregistreerd 
is, hoef je (tijdelijk) geen belastingen 

te betalen.

Meer mensen leren kennen (b.v. 
klanten, leveranciers)

Volledige controle over de werktijd en 
het aantal bestellingen.

Goed te combineren met andere 
banen of studies.

Positieve mond-tot-mondreclame -> 
meer bestellingen.

Je vaardigheden verbeteren (bv. 
marketingvaardigheden,

managementvaardigheden, 
financiële vaardigheden, 

probleemoplossend vermogen, 
communicatieve vaardigheden).

Je vaardigheden verbeteren (bv. 
marketingvaardigheden,

managementvaardigheden, 
financiële vaardigheden, 

probleemoplossend vermogen, 
communicatieve vaardigheden).

Makkelijk om eruit geschopt 
te worden als je niet de 

juiste strategie en voldoende 
geduldige motivatie hebt.

Zodra je je bedrijf bij 
het Handelsregister 

(Handelregister) hebt 
geregistreerd, moet je alle 
belastingen en rechten zelf 

berekenen.

Heb misschien geen 
pensioen als je met 

pensioen gaat (hangt af van 
je bedrijfstype).

Kan sommige klanten 
verliezen als hun bestelling 

Stress wordt geweigerd, 
of burn-out raken als de 

tijdsindeling niet goed is.

Overwerk als het niet slim 
gepland is.

Geen certificaat/diploma om 
je vaardigheden te bewijzen 

(50/50).
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Banen voor gig workers worden vaak gefaciliteerd door online 

platforms. Zulke platforms zijn meestal online matchmakers of 

technologische raamwerken. Verreweg de meest voorkomende soort 

zijn “transactieplatforms”, ook wel “digitale koppelaars” genoemd. Deze 

platforms vergemakkelijken het kopen, verkopen en delen van goederen 

en diensten en ook de sociale activiteit tussen koper en verkoper. De 

platforms zijn vaak gebaseerd op beoordelings- en betalingssystemen 

die via apps lopen.

De laatste decennia duiken er steeds meer online platforms op die 

de gig jobs ondersteunen die in de vorige tabel genoemd werden. De 

tabel hieronder geeft je een overzicht van voorbeelden van platforms 

die de match tussen verkoper en koper vergemakkelijken

Online platforms en de gig 
economy

Gig workers vertrouwen vaak op deze websites 
en apps om hen met betalende banen in contact 
te brengen.

Chauffeurs & 
bezorgers

www.uber.com Uber is een platform waar wie 
rijdt en bezorgt in contact kan komen met 
berijders, eters, en restaurants. In steden waar 
Uber beschikbaar is, kunnen personen de 
Uber app gebruiken om een rit aan te vragen.

www.deliveroo.co.uk Deliveroo is een Britse 
internetdienst die fiets- of scooterkoeriers 
maaltijden bij klanten thuis laat bezorgen. De 
maaltijden, die afkomstig zijn van een reeks 
aangesloten partnerrestaurants, worden 
besteld op de website of met een app
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Schoon
makers & 
andere thuis
diensten

(Artistieke) 
Ambacht-
slieden

Bouwers & 
constructie

Beroeps
beoefenaren 
in de gezond-
heidszorg

www.helpling.com Helpling is een online boekings- 
en betalingsplatform dat on-demand thuisdiensten 
aanbiedt. Op de website of via een app kunnen klanten 
een doorgelichte en verzekerde schoonmaakster boeken.

www.handy.com Handy is een online tweezijdige 
marktplaats voor residentiële schoonmaak-, installatie-, 
en andere thuisdiensten. Het in 2012 in Cambridge, 
Massachusetts opgerichte, nu in New York gevestigde 
bedrijf exploiteert diensten in de Verenigde Staten, het 
Verenigd Koninkrijk, en Canada.

www.taskrabbit.com TaskRabbit is een Amerikaanse 
online en mobiele marktplaats die freelance werkkrachten 
aan plaatselijke vraag koppelt, zodat consumenten 
onmiddellijk hulp kunnen vinden bij alledaagse 
taken, zoals schoonmaken, verhuizen, bezorgen en 
klusjesmanwerk.

www.Etsy.com Etsy brengt mensen die op zoek zijn 
naar unieke voorwerpen in contact met onafhankelijke 
verkopers van over de hele wereld. Als je winkelt op 
Etsy.com, kun je kiezen uit miljoenen handgemaakte 
en vintage voorwerpen en knutselmaterialen die door 
miljoenen onafhankelijke verkopers zijn gemaakt of 
verzameld.

www.gigsmart.com/hire-workers/temporary-staff ing/
GigSmart is een Amerikaans alternatief uitzendbureau 
dat gebouwd is voor de moderne gig economy van 
vandaag. Dit platform vertegenwoordigt een heleboel 
sectoren, waaronder de bouw.

www.medicentraal.nl/werken-in-de-zorg/ Medicentraal 
is een Nederlands platform voor zorgverleners in de 
gezondheidszorg. 

www.upwork.com/hire/agriculturists/ Upwork Amerikaans 
freelance platform waar ondernemingen en individuen 
met elkaar in contact komen om zaken te doen. Hoewel 
gevestigd in San Fransicso Californië, bedient Upwork 
klanten over de hele wereld, waardoor Upwork de grootste 
freelancersmarktplaats ter wereld is. Upwork is een platform 
voor freelancers in alle sectoren, ook voor landarbeiders en 
seizoenarbeiders.

www.sitly.nl Sitly is de grootste babysit matching site in 
Nederland.

Land
arbeiders en 
seizoen
arbeid

Kinder
opvang
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Medische 
beroeps
beoefenaars

Trainers en 
coaches

Haar- en 
schoonheids
werkers

Werknemers 
in de horeca

www.healthgigjobs.com/
HealthGigJobs is een Amerikaans platform dat 
personen in staat stelt beschikbaarheid te zoeken, te 
vinden of te plaatsen voor inkomensmogelijkheden 
voor gezondheidszorg gig-jobs die passen bij je 
geloofsbrieven, beschikbaarheid, bereik van je praktijk 
en voorwaarden van engagement.

www.hoofdkraan.nl/opdrachten/analyse-en-advies/
trainer-of-coach Hoofdkraan is een Nederlands 
matching platform voor freelancers en omvat freelance 
werk voor trainers en coaches.

www.beautyfreelancer.nl  Beautyfreelancer is 
een Nederlands platform voor freelance haar- & 
schoonheidswerkers.

www.qwick.com/business/
Bij Qwick brengen we vrijheid en flexibiliteit voor voedsel- 
en drankprofessionals door middel van kwalitatief 
hoogstaand, betrouwbaar personeel op aanvraag.

www.gigexchange.com/en/services/it-professional
Gigexchange is een wereldwijd platform voor gigs 
betreffende consultancy, projecten en IT freelance banen.

www.airbnb.com Airbnb is een Amerikaanse online 
marktplaats voor vakantieverhuur, gevestigd in San 
Francisco, Californië. Airbnb onderhoudt en host een 
marktplaats, die voor consumenten toegankelijk is op 
haar website of via een app.

Platforms voor creatieven om met klanten in contact 
te komen duiken dagelijks op, met plaatsen als Fiverr, 
UpWork, en Behance die werelden van economische 
levensvatbaarheid voor kunstenaars openen. Een paar 
voorbeelden zijn:  www.fiverr.com/ , www. 99designs.com/ 
en www.writeraccess.com/ 

Taskrabbit 
Ubet 

Deliveroo 
Upworkgigsmart 

Etsy 
Healthgigjobs

IT 
professionals 

B&B 
eigenaars 

Creatieve 
banen 
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Deze 7 minuten durende video raakt 

aan de grondbeginselen van de 

platformeconomie. Druk op de

knop om de video te bekijken:

De volgende 15 minuten durende 
KPMG Nederland video duikt wat 
dieper in het onderwerp en reflecteert 
op de goede, de slechte en de lelijke 
aspecten van de Platform Economie. 
Druk op de knop om de video te 
bekijken:

1. Wat is je studie / beroep?

2. Onderzoek of er alleen platforms beschikbaar zijn in je vakgebied?

3. Wat vind je van ze? Wat zijn positieve aspecten?

4. Wat zijn negatieve aspecten?

5. Zal de platformeconomie een invloed hebben op je toekomstige 

loopbaan?

Interview belanghebbenden van de GIG regionale allianties over de 

implicaties van de gig economy.

Assignment 1

Assignment 2
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Case study by
Bento Roersma

Bij de totstandkoming van het GIG-opleidingsprogramma waren 
verschillende studenten uit het beroeps- en hoger onderwijs betrokken 
bij de ontwikkeling van lesmateriaal. Thao Do, een internationale 
studente in Nederland, heeft een Nederlandse studente geïnterviewd 
en geanalyseerd over haar huidige inkomstenbron in de tijd van de 
pandemie.

Artikel samenvatting

Journalist Ron van Gelderen werd via het platform Helpling 
gedwongen schoonmaker te worden: ‘Pats! Daar gaat de 
ontwerplamp’

Journalist Ron van Gelderen werkte bijna drie jaar als inwisselbare kracht 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Voor gemiddeld 12 euro bruto per 
uur, is Ron van Gelderen via tussenpersoon Helpling het huishouden van 
klanten die het dubbele verdienen.
Zijn schoonmaakcarrière is uit nood geboren. Na een jaar voor zijn 
terminaal zieke vader gezorgd te hebben, slaagt hij er niet in zijn hoofd bij 
zijn journalistieke werk te houden. Een lange vakantie in o.a. Antwerpen 
en Londen blijkt een vergeefse vlucht vooruit. Met akelig lege zakken 
en een overvol hoofd arriveerde hij in 2017 weer in Amsterdam. Door 
zich lichamelijk goed te voelen voor een bijstandsuitkering, besluit hij 

Analyseerde het volgende artikel:  Volkskrant

Bento Roersma
Frieschepalen, The Netherlands

Student ‘Legal administrative officer 
(Human Resources)’  at Vocational 
College Friesland College.

“Ik zit in het laatste jaar van mijn opleiding en maakte kennis met 
het concept van de gig economy tijdens mijn stage bij Learning Hub 
Friesland. Freelance werk is me echter mijn hele leven al bekend, want 
mijn moeder is s freelancer. Nu overweeg ik mijn eigen gamebedrijf op 
te richten, dus wie weet. Misschien kom ik ook wel in de Gig economy 
terecht!”
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handmatig te gaan werken.

Hij besloot in de schoonmaak te gaan. En stelde zich beschikbaar op 
Helpling een Duits Internet platform. Voor velen kwam hij als geroepen.

Na de eerste adressen wordt hij snel bedreven in zijn nieuwe vak. Het gaat 
steeds beter in de geboekte 2,5 tot 3 uur om het hele huis schoon te maken. 
Waarbij hij ook de nuttige tips van de klanten kreeg.

Door het vele schoonmaakwerk kregen zijn spieren een oppepper. En zijn 
lichaam kon het beter aan dan verwacht.

De recensies zijn vaak geweldig, dus Ron van Gelderen scoort een 
gemiddelde van
4,9 voor kwaliteit, een 4,9 voor communicatie en een 5 voor betrouwbaarheid. 
Het verschil is echter erg groot, want als hij een muziekster was, zou hij in 
Carré schitteren na de vijf-sterren regen. Maar in werkelijkheid staat hij op 
de schaduwrijke achterkant van de GIG Economie.

De verhoudingen zijn zoek, Helpling houdt van de 15,50 euro 3,50 euro in 
voor administratie. Terwijl ze als schoonmakers dag in dag uit van adres naar 
adres gaan. Waar veel nieuwe contacten worden gelegd. Leuke klanten en 
minder leuke klanten die je behandelen als een schoonmaakrobot. Die je 
alles laten doen

Oneerlijk, geen goed loon voor al dat harde werk. Eén slechte recensie en 
hij heeft minder kans op meer nieuwe klanten. Als hij klanten heeft, die 
nooit tevreden zijn, zijn zijn kansen om nieuwe klanten te krijgen en dus 
een vaster inkomen geringer.

Maar wanneer vooral mensen de bestseller How to build a Billion dollar 
app op hun nachtkastje hebben liggen. En zichzelf eerder de volgende 
app miljardair zien dan de nieuwe flexhulp. Wees gewaarschuwd. Waar 
een trap naar de hemel reikt, gaat meestal ook een trap naar beneden.
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Voordelen van 
de GIG econonie

Disadvantages of 
the GIG economy

Ga snel aan het werk.v
Contact maken met mensen.

Leuke mensen leren kennen.

Goed voor je lichaam.

De administratie is klaar.

Goede recensies, meer werk
Positieve 

beoordeling 

onmiddellijk zichtbaar.

Flexibel kunnen werken

Wordt gezien als een robot 
die je van een afstand kunt 

besturen.

Minder aardige mensen 
leren kennen.

Mensen denken dat alles 
voor zichzelf spreekt.

Voor weinig loon verreken je 
je in de agenda’s van de klant.

Je ondergewaardeerd voelen 
door de klant.

Slechte beoordeling,minder 
kans op een baan voor 

nieuwe klanten.

Laag loon.

Administratiekosten.

Negatieve b e o o r d e l i n g 
onmiddellijk zichtbaar.
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De flexibiliteit en afwisseling van het werk 

Extra geld verdienen

Beter evenwicht tussen carrière en gezinsbehoeften

Autonomie en controle hebben over het werk dat je doet 

Persoonlijke vaardigheden verwerven/verbeteren  
(communicatieve vaardigheden, tijd 
managementvaardigheden, klantendienstvaardigheden, 
enz)

Het werk voor een website vanuit je huis uitvoeren: Upwork, 
Freelancer, Timeetc, Clickworker, PeoplePerHour

Het werk voor verschillende klanten buiten je huis uitvoeren: 
Handy, Taskrabbit en Mybuilder

Het verrichten van werk door klanten tegen betaling naar 
een plaats te rijden: Uber, Blablacar

WWaaaarroomm  wweerrkkeenn  iinn  
ddee  GGiigg  eeccoonnoommyy??

WWeebbssiitteess  eenn  aappppss  oomm  jjee  aaaann  
ttee  sslluuiitteenn  bbiijj  ddee  GGiigg  eeccoonnoommiiee  
aallss  bbrroonn  vvaann  iinnkkoommsstteenn
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The flexibility and variety of work

Making extra money

Better balancing career and family needs

Having autonomy and control over the works you are doing

Gain/ Improve personal skills (communication skills, time 
management skills, customer service skills, etc)

Performing the work for a website from your home: Upwork, 
Freelancer, Timeetc, Clickworker, PeoplePerHour

Performing the work for several customers outside your home: 
Handy, Taskrabbit and Mybuilder

Performing the work by driving customers to a location for a 
fee: Uber, Blablacar 

Why work in 
Gig economy?

Websites and apps for 
joining the Gig economy 
as a source of income

Ongeveer 70 miljoen mensen hebben werk gevonden via 
een platform
- Richard Heeks (2017)
 Tegen 2025 zal een derde van al het werk via digitale 
platforms bemiddeld worden - Guy Standing (2016)
 
 63% van de Britse burgers en 68% van de Europese 
werknemers (op een totaal van 10.000 werkende 
volwassenen in de EU) zijn geïnteresseerd in, of overwegen 
zelfstandige arbeid of freelancen - ADP UK (2017).

Covid-19 heeft de politieke en mediabelangstelling voor gig 
work in Europa doen toenemen, omdat Europese burgers 
tijdens de lockdowns meer gebruik gemaakt hebben van 
voedselbezorgings- en transportplatforms, en ook omdat gig 
workers niet in aanmerking kwamen voor de rechten als de 
traditionele werknemers.

Hoe beïnvloedt Gig 
work de economie?

Voor meer 
Europese impact

Online talenten
platforms zoals

Zou kunnen 
toevoegen

 $2.7 
Triljoen
tot het mondiale 
BBP

dat is bijna 2% 
groei

Wereldwijd de 
werkgelegenheid 
verhogen met

27 
miljoen*
* voltijdse 
quivalente 
functie
 

Impact 10% 
van de 
wereldmacht
Door voltijdse 
tewerkstelling
of 
mogelijkheden 
voor aanvullend 
inkomen

BBii jjkkoommeennddee  wweerreellddwwii jjddee  iimmppaacctt ::   tteeggeenn  22002255  zzoouuddeenn  554400  
mmii ll jjooeenn  mmeennsseenn  wweerrkk  kkuunnnneenn  zzooeekkeenn  vviiaa  oonnll iinnee--
ttaalleennttppllaattffoorrmmss,,   eenn  ttoott   223300  mmii ll jjooeenn  zzoouuddeenn  ddaaaarr   wweerrkkeenn
 - Manyika et al.(2015)
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Hoe Gig work het recht 
opnieuw vorm geeft? 

De rechten van 
Gig-werkers in 
Europa 

In een bericht van het Europees Parlement uit 2019 staat dat 
de EU werkt aan betere arbeidsomstandigheden voor gig 
workers met enkele nieuwe en betere 
minimumarbeidsnormen. De beoogde werknemers zijn hier 
werknemers op aanvraag, werknemers op basis van 
vouchers (mensen voor als schoonmakers, tuinmannen, hulp 
voor bejaarden) en werknemers met nulurencontracten.

GGiigg  wwoorrkkeerrss  hheebbbbeenn  nniieett  ddeezzeellffddee  rreecchhtteenn  aallss  ttrraaddiittiioonneellee  
vvoollttiijjddssee  wweerrkknneemmeerrss,,  zzooaallss::

Werkgelegenheidsstatus

Inkomen uit arbeid (minimumloon)
      
Toegang tot werkloosheids- en werknemersuitkeringen 

Gezondheid  en veiligheid 

Sociale bescherming

Uit een onderzoek van PwC Legal (voorheen Law Square) - 
een Belgisch advocatenkantoor, bleek dat in 2019 slechts 3 
van de 10 bestudeerde EU-landen de sociale 
basisbescherming voor zelfstandigen of gig workers boden: 
het zijn het VK, Spanje en Italië.

Credits to:
Brett Helling author of Gig Economy brochure
https://gigworker.com/gig-economy/#2
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Groepsdebat over de toekomst van de gig economy.

• Is Gig economie geschikt voor iedereen? 

• Hoe zou het eruit zien voor software-ingenieurs, schrijvers, 
gegevenswetenschappers, en financiële professionals? 

• Is het het einde van de traditionele economie?

Opdracht
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Voordelen en nadelen van de 
gig economy

Bekijk de volgende twee video’s:

Toen de gig economy voor het eerst Europa bereikte, leek het er bijna op 
dat de lidstaten van de EU deze nieuwe manier om banen te scheppen 
verwelkomden. Bedrijven als Uber, Airbnb of Deliveroo, hebben echter 
een aantal onvoorziene sociale externe gevolgen gehad. Een recente 
studie (FEPS, UNI Europa, University of Hertfordshire (2017) “Work in the 
European gig economy”) heeft uitgewezen dat gig workers weliswaar 
de flexibiliteit van het werk doorgaans waarderen, maar dat er ook 
klachten zijn over de werkorganisatie en de arbeidsomstandigheden.

Why The Gig Economy Is A Scam | 
James Bloodworth | TEDxManchester: 

The Future is Freelancing | Laura 
Briggs | TEDxLehighRiverSalon
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Het valt nog te bezien of de gig economy een goede of een slechte 

zaak is voor de economische ontwikkeling in het algemeen, maar voor 

jongeren die vandaag de arbeidsmarkt betreden, is het zeker allebei. 

Voor jongeren die een goede voltijdse baan zoeken, kan de gig economy 

frustrerend zijn, maar voor sommige jongeren (zij die een diversiteit 

aan ervaringen willen) is de gig economy de perfecte kans. Hoe je het 

ook bekijkt, de gig economy zal in de nabije toekomst waarschijnlijk 

blijven bestaan 

(en zelfs verder groeien).

Gig economie 
Pro’s

Gig economy 
Nadelen

Sommige banen kunnen hoger 
betaald worden dan wanneer ze 
in het traditionele formaat zijn.

Meerdere inkomstenbronnen

Meer ervaringen en 
mogelijkheden.

Flexibiliteit, onafhankelijkheid, 
en afstemming van waarden.

Werknemers kunnen werken 
waar, wanneer en waaraan ze 

willen werken.

Bedrijven besparen tijd en geld 
op het aanwerven, opleiden en 

behouden van personeel.

Tevredenheid van de gig 
economy consumenten.

Het inkomen uit deeltijdbanen 
is misschien niet voldoende om 
in iemands basisbehoeften te 

voorzien en de studieschuld af te 
betalen (als die er is).

Instabiel inkomen.

Minder sociale bescherming 
(vakantiedag, verzekering, 

pensioenregeling, verstrekte 
uitrusting, enz.)

Kan eenzaamheid brengen.

De gig workers hebben VEEL 
discipline en veerkracht nodig.

De noodzaak voor de bedrijven 
om zich aan te passen, mee te 

evolueren met de Gig economie.

Kan onzeker en onvoorspelbaar 
zijn door de korte banen.
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De gig economy is geen nieuw verschijnsel-freelancers bestaan al 
een tijdje. Dat geldt ook voor consultants, uitzendkrachten, enzovoort. 
De reden waarom de gig economy de laatste paar jaar onder de loep 
genomen wordt is dat de technologie de toetredingsdrempels zo ver 
verlaagd heeft dat “gigs” gemakkelijk toegankelijk geworden zijn voor 
een groot aantal mensen.

Aanvankelijk werd de term ‘gig’ algemeen gebruikt voor muzikanten 
die speelden waar ze maar konden, van plaats naar plaats trekkend om 
betaald te krijgen voor hun optreden.

Een gig economy vertegenwoordigt tegenwoordig een omgeving 
waarin tijdelijke posities gebruikelijk zijn en organisaties met zelfstandige 
werkers contracten afsluiten voor kortdurende verbintenissen.

De dynamiek van de arbeidsmarkt verschuift snel onder invloed van de 
technologische vooruitgang en de globalisering. Tegelijk zijn er minder 
mensen die zich graag als voltijdse werknemer engageren. Daar komt 
nog bij dat steeds meer organisaties geen vaste contracten meer 
uitschrijven.

Geschiedenis en toekomst van 
de gig economy.
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Rollenspel debat over de voors en tegens van de gig economy.

In groepjes van 2 kiezen de leerlingen een kaart met een gig job 
beschrijving (zie blz. 10-13 van deze module). Elke functiebeschrijving 
bevat twee rollen, een van de gig worker en een van de betalende klant. 
De leerlingen bereiden een debat voor over een gig work baan in de 
sector, vanuit het standpunt van de gig worker of vanuit het standpunt 
van de betalende klant (die zowel een persoon als een bedrijf kan zijn). 
De leerlingen bereiden hun rol voor aan de hand van de vragen die 
op de kaartjes staan (hulpmiddel 1) en nadat ze de Debat-introductie 
(hulpmiddel 2) klaar hebben. Nadat ze hun agnle in de materie 
gedurende 30 minuten hebben voorbereid, gaan ze het debat voor de 
klas aan. De leraar zit het debat voor en begeleidt de leerlingen met 
vragen als:

- Stel je sector voor en de rol die je bekleedt.
- Welk uurtarief denk je dat in deze sector redelijk is voor een gig 
worker? Waarom?
- Welke arbeidsvoorwaarden ga je toepassen?
- Zal je een online platform gebruiken om de werkrelatie te 
vergemakkelijken? Waarom? Waarom niet?

De klas evalueert het debat en denkt na over de verschillende 
invalshoeken die in het debat naar voren gebracht werden.

Opdracht

Download het 
debat tool

Download het 
debat tool
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Source:
https://medium.com/growup-technologies/the-gig-economy-has-arrived-and-is-here-to-stay-3d4f9b25508c 

48% 
Autonomie en controle

19% 
Verdienen terwijl je een betere baan zoekt

48% 
Een evenwicht vinden tussen carrière en 
gezinsbehoeften 

22% 
Enige manier van een inkomen

55% 
Verdien extra geld aan de kant

Belangrijkste redenen om in de gig 
economy te werken
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Bronnen

https://www.ted.com/talks/sarah_hinawi_how_to_succeed_in_the_gig_economy 

https://gigonomy.info/rural-work-in-the-gig-economy/ 

https://www.scp.nl/onderwerpen/veranderende-arbeidsmarkt/nieuws/2021/01/15/
platformwerk-biedt-flexibiliteit-en-ruimte-maar-ook-onrust-en-onzekerheid

https://medium.com/growup-technologies/the-gig-economy-has-arrived-and-is-
here-to-stay-3d4f9b25508c   

https://euagenda.eu/publications/work-in-the-european-gig-economy 

https://www.huronconsultinggroup.com/insights/gig-economy-healthcare 

https: //cleantechnica.com/2020/08/23/uber-lyft-and-the-gig-economy-do-
employees-matter/ 
https://gigonomy.info/rural-work-in-the-gig-economy/ 

https://www.wgu.edu/blog/what-are-best-gig-economy-jobs-apps1907.html 

https://www.theeducationmagazine.com/word-art/gig-economy-jobs/ 

https: //www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595897/EPRS_
BRI(2017)595897_EN.pdf 

http://www.ipdigit.eu/2020/07/sharing-economy-and-tourism-who-wins-and-who-
loses/ 

https://www.forbes.com/sites/larryalton/2018/01/24/why-the-gig-economy-is-the-
best-and-worst-development-for-workers-under-30/ 

https://www.scp.nl/onderwerpen/veranderende-arbeidsmarkt/nieuws/2021/01/15/
platformwerk-biedt-flexibiliteit-en-ruimte-maar-ook-onrust-en-onzekerheid 

https://youmatter.world/en/pros-cons-gig-economy-27964/ 

https://youmatter.world/en/pros-cons-gig-economy-27964/#:~:text=According%20
to%20McKinsey%2C%20most%20(70,and%20having%20autonomy%20and%20
control. 

https://www.cipd.co.uk/Images/to-gig-or-not-to-gig_2017-stories-from-the-modern-
economy_tcm18-18955.pdf 

https://www.hostinger.com/tutorials/best-freelance-websites

https://gigonomy.info/ 

The European Commission’s support for the production of this 
publication does not constitute an endorsement of the contents, 
which reflect the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.
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