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FMS - online 
platformen waar 
vraag en aanbod 
naar freelance 
werk bij elkaar 
komen.
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Beste lezer,

Voor jou ligt het eerste onderzoeksrapport naar FMS – systemen in België. FMS is de gangbare 
afkorting voor Freelance Management Systeem, online platformen waar vraag en aanbod naar 
freelance werk bij elkaar komen.

Flexibele, externe arbeidskrachten worden steeds belangrijker voor organisaties en worden in 
toenemende mate in tal van bedrijven zelfs als strategisch gezien en staan op de agenda op het 
niveau van de hoogste directie. Omgekeerd stellen we vast dat er een wereldwijde trend is van 
mensen die meer autonomie willen in hun loopbaan en uiteindelijk de stap zetten om als freelancer 
hun kennis of diensten aan te bieden.

In het post-coronatijdperk is de wereld van werk fundamenteel aan het veranderen. Sluimerende 
trends uit de pre-coronaperiode hebben door de pandemie een enorme impuls gekregen en zijn 
echt van de grond gekomen. Als gevolg daarvan is de manier waarop talent wordt aangetrokken,  
beheerd en beloond, drastisch veranderd. Te midden van deze ongelooflijke veranderingen is één 
element echter niet veranderd: talent is nog steeds de belangrijkste motor voor zakelijk succes en 
dat zal nog wel even zo blijven. 

FMS – aanbieders spelen in op deze trends in de arbeidsmarkt. Deze online platformen veranderen 
de traditionele manier van ‘matchen’ van mensen met opdrachten. Ze brengen verhoogde efficiëntie 
in het inhuurproces mee, wat een fors verhoogde productiviteit voor de organisatie oplevert en 
meteen het succes van deze manier van ‘sourcen’ van talent bij lijnmanagers verklaart. Ze besparen 
voor freelancers zelf veel tijd en verhogen de kans om opdrachten te vinden. Er zijn wereldwijd 
honderden online platformen voor freelancers. Met de verwachte technologische innovaties 
ontstaan voortdurend nieuwe mogelijkheden en steeds meer mensen zullen zo kans krijgen om hun 
diensten en kennis online aan te bieden, onafhankelijk van de locatie.

Voldoende reden voor NextConomy om een bundeling te maken met informatie over FMS – systemen 
in het algemeen, en de FMS spelers in ons land in het bijzonder. We hebben dit rapport zowel voor 
freelancers als voor opdrachtgevers geschreven. Beide partijen werken immers samen en FMS-en 
bemiddelen beiden rechtstreeks, zonder tussenpartij, die samenwerking.

Misschien is dit je eerste kennismaking met NextConomy. Wij  zijn een tweetalig, 
Belgisch online kennisplatform over de vele veranderingen in de wereld van werk. 
NextConomy deelt kennis en inzichten over nieuwe manieren van werken: mensen 
denken anders over het belang van werk in hun leven of hoe, waar en wanneer ze 
willen werken, en organisaties organiseren werk op vernieuwende manieren. 

Voorwoord

Voorwoord

SCAN ME

http://www.nextconomy.be
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Onbekend maakt meestal onbemind. NextConomy hoopt met dit onderzoeksrapport bij te dragen 
aan het meer transparant maken van dit snelgroeiende deel van de arbeidsmarkt. Onze oprechte 
dank gaat uit naar de zeven deelnemende freelance platformen die bereid waren onze vragenlijst 
in te vullen. 

Alle verkregen informatie is door ons nader bekeken, zo goed mogelijk gecontroleerd en vergeleken. 
We wensen te benadrukken dat dit onderzoek onafhankelijk en objectief is uitgevoerd. Ondanks de 
advertentiemogelijkheden en de contacten die wij hebben met alle leveranciers, heeft het al dan niet 
adverteren geen enkele invloed gehad op de informatieverstrekking over en weer. Iedere deelnemer, 
sponsor/adverteerder of niet, heeft op hetzelfde ogenblik beschikt over dezelfde  informatie en is 
door de onderzoekers op dezelfde manier beoordeeld en behandeld. Deelname aan het onderzoek 
was voor alle bedrijven gratis.

Het eerste FMS onderzoeksrapport

Dit eerste onderzoeksrapport heeft als ondertitel ‘FMS – Kan je nog zonder?’ en wil enkele prangende 
vragen beantwoorden: Loopt het online zoeken naar freelancers  een vaart bij Belgische organisaties? 
Melden Belgische freelancers  zich ook massaal aan op online platformen? Wie zijn de Belgische of 
buitenlandse platformen actief in België? Hoeveel freelance platformen zijn er in België? Waarin 
onderscheiden ze zich van elkaar?, …

Dit zijn enkele van de vragen die NextConomy in dit FMS onderzoeksrapport aan bod laat komen 
en waarvan we als doel stellen inzicht te geven in de ‘jungle’ met online freelance platformen in 
België. We hopen dat je het ervaart als een unieke en handige gids: compleet, inzichtelijk, objectief 
en toegankelijk beschreven. 

Wat is voor NextConomy ‘een freelancer’?

Niet onbelangrijk voor je verder leest: NextConomy hanteert de bepaling van ‘freelancer’ 
zoals de SERV (Sociaal Economische Raad Vlaanderen) dit omschreven heeft in haar 
onderzoeksrapport uit oktober 2017. 

Freelancers zijn zelfstandigen zonder personeel die als zakelijke dienstverstrekker actief zijn 
op tijdelijke of projectbasis.
Een freelancer is voor de SERV dus een zelfstandige, een ondernemer die geen personeel heeft 
en zijn eigen arbeid, kennis of creativiteit tijdelijk of in opdracht verhuurt aan bedrijven (B-2-B).

Gereglementeerde of vrije beroepers zoals een advocaat of architect worden niet beschouwd als 
freelancer. “Freelancen is een eigentijdse werkvorm die niet specifiek gebonden is aan een bepaalde 
sector, maar diverse functies en opdrachten kan inhouden, die de dienstverstrekker op grond 
van zijn eigen kennis, creativiteit of arbeid vervult. De freelancer beschikt hierbij over een grote 
autonomie inzake werkorganisatie”, stelt de SERV.

Voorwoord

SCAN ME

https://www.nextconomy.be/2017/10/serv-uitdaging-en-knelpunten-freelancers-vragen-om-veelzijdige-beleidsaanpak/
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Marleen Deleu

marleen@nextconomy.be

Dank

Het rapport is voor iedere geïnteresseerde gratis beschikbaar. Dat was niet mogelijk geweest zonder 
onze adverteerders en sponsoren, die ervoor hebben gezorgd dat de kosten van het onderzoek 
werden gedekt. We zijn deze partijen zeer erkentelijk. Je vindt hun logo’s op de voorpagina.

Dank voor je interesse in dit onderzoeksrapport en veel leesplezier gewenst! Voor vragen of 
suggesties voor aanvullingen of verbeteringen voor een volgende editie kan je steeds contact nemen 
met NextConomy.

Director Trends & Insights NextConomy

Voorwoord
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A cloud-based 
workforce 
solution. 

Wat is een FMS?
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Voorjaar 2022. Redactie overleg NextConomy en ZiPconomy. “Waarom maken we ook niet een 
onderzoeksrapport over FMS – systemen? Na jarenlang MSP, VMS, RPO en TTM onderzoeksrapporten 
te publiceren is dat een logische stap, niet?”

De vraag stellen was simpel, maar het antwoord was dat verrassend genoeg niet. 

Blijkt namelijk dat in de literatuur en in de praktijk erg uiteenlopende definities van FMS worden 
gehanteerd, en dat iedereen een ander beeld heeft bij wat een FMS wel en wat niet doet.

Ook bij het lanceren van ons onderzoek werden we hier nog meermaals mee geconfronteerd: 
partijen die we uitnodigden om deel te nemen aan het onderzoek lieten weten dat ze zichzelf niet 
als een FMS beschouwen. Anderen wilden niet meedoen bijvoorbeeld omdat ze niet akkoord zijn 
met de beschrijving Freelance Matching System, maar benadrukken een Freelance Management 
System  te zijn. 

Kortom, hoogtijd voor een overzicht van gangbare terminologie en bijhorende technologie! 

Definitie(s) van FMS

We starten bij Staffing Industry Analysts (SIA), sinds jaar en dag dé referentie als het 
over ontwikkelingen in de wereld van ingehuurd talent gaat. In het webinar ‘Everything 
you need to know about working with Freelancers’ van 2014 geven ze een heldere 
omschrijving van wat een FMS is:

A Freelance Management System (FMS) is a cloud-based workforce solution that helps 
businesses manage their independent contractor and freelancer workforces. 

Om een FMS te zijn, moet volgens SIA, de technologie aan drie voorwaarden voldoen:

1. Het is een ‘stand alone’ technologie-oplossing, dus niet een traditionele intermediaire partij met 
een tooling

2. De technologie moet gebruikers van het systeem het afhandelen van het volledige inhuurproces 
- van plaatsen van de aanvraag, over zoeken naar kandidaten, contracteren tot uitbetaling (End-
2-End) - in het systeem zelf mogelijk maken

3. Het systeem faciliteert rechtstreeks contact tussen de opdrachtgever en de freelancers, zonder 
tussenkomst van een intermediaire partij

Wat is een FMS?

Wat is een FMS?

SCAN ME

https://www2.staffingindustry.com/Research/Research-Reports/Americas/Everything-You-Need-to-Know-About-Working-With-Freelancers-and-ICs-October-1-2014
https://www2.staffingindustry.com/Research/Research-Reports/Americas/Everything-You-Need-to-Know-About-Working-With-Freelancers-and-ICs-October-1-2014
https://www2.staffingindustry.com/Research/Research-Reports/Americas/Everything-You-Need-to-Know-About-Working-With-Freelancers-and-ICs-October-1-2014
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Fig. 1 – Visualisatie van een FMS bij SIA 
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Dicht bij huis, op de website van ZiPconomy, het Nederlandse kennisplatform, vind je de ZiParena:

Fig. 2 – ZiParena (Bron: ZiPconomy)

Wat is een FMS?
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ZiPconomy hanteert als definitie voor een FMS :

 Een systeem dat de verschillende fases van de opdracht (van matching, onboarding, 
               evaluaties, offboarding, pool-vorming, betaling) (kan) ondersteunen. 

Zoals je ziet, maakt ZiPconomy in Fig. 2 het onderscheid tussen ’FMS’ enerzijds en Freelance 
‘selfsourcing tools’ anderzijds. Deze laatste zijn online tooling/systemen waarmee organisaties zelf in 
staat zijn freelancers te vinden (self-sourcing). 
Daarnaast staat er in de ZiParena ook nog de categorie ‘Alternative Sourcing Solutions’. Dat zijn 
(ook) online kanalen voor het vinden en selecteren van kandidaten, maar waarbij het platform zelf 
kandidaten zoekt en selecteert plus het contract en betaling verloopt via een online bureau. 

Andere omschrijvingen die we terugvinden

• Freelance platforms are a boon for both individual workers and businesses. In 
today’s internet age, you can work from anywhere, anytime for any company in the 
world. Freelance platforms facilitate this by providing a place where global businesses 
can find and hire temporary workers. On these sites, independent professionals 
can create profiles, share their work portfolios, and contact potential employers. 
Organizations can search a database of candidates based on criteria such as skills, 
experience and more. They can provide temporary contracts to freelancers such as 
writers, editors, translators, designers, and others. Businesses can save the money 
they spend on permanent employees, while freelancers are assured of guaranteed 
payment on freelance sites that provide escrow facilities. Bron: Finances Online 

• Spend Matters calls Work Intermediation Platforms (WIPs), online platforms that 
support 100% technology-enabled, end-to-end work arrangements effectively 
providing source-to-pay (S2P) solutions. Zij onderscheiden, net zoals ZiPconomy 
doet, enerzijds open, publieke marktplaatsen vrs. bedrijfsspecifieke tooling die voor 
een organisatie ‘op maat’ wordt ingezet om eigen freelance opdrachten en een eigen 
talentenpool met freelancers te beheren. Bron: Spend Matters

• Een freelanceplatform doelt op en helpt 2 doelgroepen: werkgevers en freelancers. Het 
dient als plek om hen bij elkaar te brengen, zodat er geen tijd verloren hoeft te gaan 
aan (lange) zoektochten en er tijd is voor waar het echt om draait: de samenwerking. 
Bron: Jellow 

• FMS -en in het totale landschap met oplossingen uit de HR-diensten industrie. Tijdens de World 
Employment Conference (WEC) van einde mei 2022 in Brussel werd een interessant overzicht 
geschetst van de vele, doorgaans digitale, diensten die ‘staffing’ bedrijven en leveranciers van 
HR-diensten, ontwikkeld hebben om het ‘human capital’ beter te matchen, beheren, op te leiden, 
enz. FMS-en zijn in dit overzicht ‘platforms bringing together freelancers and organizations’

SCAN ME

SCAN ME

SCAN ME

Wat is een FMS?

https://freelance-platforms.financesonline.com/
https://spendmatters.com/2015/07/22/the-difference-between-online-freelancer-marketplaces-and-freelancer-management-systems/
https://www.nextconomy.be/2019/04/de-opkomst-van-het-freelanceplatform/
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The HR Services industry has developed solutions to deliver a 
human-centred approach
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Outsourcing
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Fig. 3 – FMS-en in het totale landschap digitale oplossingen in de HR-dienstensector

Synoniemen voor FMS

In de literatuur en bij de systemen zelf worden allerlei termen om een FMS te beschrijven vrolijk 
door elkaar gebruikt. We maken hier een opsomming, ter informatie, en met de raad te bedenken 
dat ‘de vlag niet altijd eenzelfde lading dekt’, of niet alle hiernavolgende begrippen geven eenzelfde 
functioneren van een platform weer.

• Freelance platform
• Gig platform
• Marktplaats
• Freelancenetwerk
• Matchingplatform
• Work Intermedation Platforms (WIP)

De NextConomy FMS definitie
Een Freelance Management Systeem (FMS) is een online platform dat voor 100% in het IT-
systeem alle operationele, financiële en juridische aspecten van de samenwerking van 
opdrachtgevers met freelancers faciliteert, van aanvraag tot betaling.

Wat is het verschil tussen een FMS en andere online dienstenplatformen?

Een platform is een systeem dat ‘many – to- many’ (M2M) interacties mogelijk maakt, bijvoorbeeld 
zoals op een fysieke markt waar veel verkopers in contact komen met veel kopers. Een winkel is een 
voorbeeld van ‘one – to – many’: één aanbieder met meerdere klanten.

Wat is een FMS?

Industry is becoming more digital, diverse and specialised
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Dankzij digitalisering ontstaan nu allerlei nieuwe online platformen, allemaal voorbeelden 
van M2M. Het Digital Platform Map (Fig. 4) model van Professor Ron Meyer van TIAS 
maakt een onderscheid tussen zes verschillende soorten digitale platforms, gebaseerd 
op de verschillende vormen van uitwisseling die worden gefaciliteerd. Elk van de zes 
types wordt ook geïllustreerd aan de hand van een aantal bekende voorbeelden.

SCAN ME

Fig. 4 – Digital Platform Map van TIAS

In dit model is een FMS een voorbeeld van een Marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen, 
maar dan specifiek voor werk. Dit in tegenstelling tot Airbnb, Zipcar, Ebay, Uber, Deliveroo enz. die 
voorbeelden zijn van bemiddelen van vraag en aanbod van niet-werk gerelateerde diensten (Uber 
is vervoer, Airbnb is logies, … )

Wat is het verschil tussen een VMS (Vendor Management System) en een FMS?

• Een FMS regelt de samenwerking tussen duizenden individuele freelancers en duizenden 
opdrachtgevers. Het is een open systeem, een marktplaats waar vraag en aanbod voor freelance 
werk bij elkaar komen.

• Een VMS regelt de samenwerking tussen één opdrachtgever en een selectie van toegelaten 
leveranciers van ingehuurd talent. Het inhuurproces wordt specifiek ‘op maat’ van de inhurende 
organisatie ingericht in het VMS, dat vervolgens de prestaties van de leveranciers rapporteert. 
Steeds meer VMS-systemen integreren functionaliteiten van FMS-systemen in hun technologie, 
of omgekeerd, sommige FMS-aanbieders ontwikkelen door naar VMS-systemen.

Meer informatie over ’VMS-systemen in Nederland en België’ vind je in het uitgebreide 
onderzoeksrapport dat je gratis kan downloaden op NextConomy.

SCAN ME

Wat is een FMS?

https://www.youtube.com/watch?v=n6b6Uw1YpzY


16 FMS Aanbieders in België - Kan je nog zonder?

Editie 2022/23

Twee cases

Sommige organisaties hebben een FMS geïntegreerd in hun talent acquisitie strategie om in eigen 
naam snel en efficiënt freelancers aan te trekken en te beheren. In het Engels spreekt men van 
‘self-sourcing’ of ‘direct sourcing’. Dat doen ze door een ‘white label’ FMS in te zetten achter hun 
‘werken bij’ pagina. Op die manier benutten ze maximaal de kracht van hun sterke brandnaam én 
hun reputatie als goede werk- en opdrachtgever om ook het top talent aan te trekken dat verkiest 
op inhuurbasis samen te werken. 

Een van de eerste bedrijven om deze methode toe te passen, is Philips dat freelancers 
via hun eigen website aantrekt, maar op de achtergrond het FMS Twago van Randstad 
als middel gebruikt.

 

Fig. 5 – Philips website voor Freelance opdrachten

Ook VRT past deze methode toe sinds 2018 zoals je kan zien op Fig. 6 met hun ‘Werken bij VRT’ 
website. Vanuit een Total Talent visie en hr-strategie worden alle vacatures centraal door hr beheerd, 
maar wordt er aan de achterzijde een geïntegreerd landschap met diverse gespecialiseerde hr-
technologie ingezet. Denk o.a. aan een ATS (Applicant Tracking System) voor het werven en beheren 
van kandidaten voor vaste banen, een VMS (Vendor Management System) voor het beheer van 
leveranciers van tijdelijk talent en een FMS voor het werven en beheren van de freelancers. 

In dit geval zijn het VMS en FMS van Connecting Expertise (Pixid). Op deze manier worden alle 
contractvormen (vast, ingehuurd via een bureau, freelance, aanneming van werk) apart in speciaal 
daartoe ontworpen technologie beheerd, maar is door de koppeling van al deze systemen toch 
een integraal zicht op het volledige ecosysteem met talenten mogelijk. Vandaar de term ‘total talent 
management’ (TTM) of ‘integraal talent beheer’ (ITB).

 

SCAN ME

Wat is een FMS?

https://philips.talent-pool.com/?utm_source=careers.philips.com&utm_medium=referral&utm_campaign=Infographic&utm_term=Bottom
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Fig. 6 – Print screen van de ‘werken bij VRT’ website met vacatures voor alle contractvormen op een pagina

 

Wat is een FMS?



18 FMS Aanbieders in België - Kan je nog zonder?

Editie 2022/23

http://www.jellow.be
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2. Overzicht met FMS spelers 
in België
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In België is 
de markt 
voor online 
bemiddelen en 
beheren van 
freelancers nog 
in een vroege 
fase, maar 
wel in volle 
ontwikkeling. 

Overzicht spelers BE
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We hebben het eerder al geschreven: er zijn wereldwijd (volgens Jon Younger e.a.) meer 
dan 1000 online platformen waar hoogopgeleide freelancetalenten te vinden zijn, of 
waar freelance-experten interessante projecten vinden. Onderstaand afbeelding (Fig. 7) 
vonden we terug bij Digital Information World en is een mooie illustratie van de grootte 
en diversiteit van deze wereldwijde markt in 2021. Let wel, hier worden slechts 170 
spelers weergegeven, de meest gekende namen in hun niche. Ook betwijfelen we of ze 
allemaal een FMS zijn zoals wij dit erg strak gedefinieerd hebben. 

In België is de markt voor online bemiddelen en beheren van freelancers nog in een vroege fase, 
maar wel in volle ontwikkeling.

In totaal hebben we voor ons onderzoek twintig platformen, die zich, gebaseerd op hun uitingen 
op hun websites, als FMS beschouwen en die actief zijn in België, per mail uitgenodigd om aan het 
onderzoek deel te nemen. 

Overzicht spelers BE

Overzicht met FMS spelers in België

SCAN ME

Fig. 7 – Het freelance platform landschap (maart 2021) - Digital Information

https://www.digitalinformationworld.com/2021/05/these-are-170-most-popular-freelancing.html#postimages
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FMS
Dit is de lijst met 20 partijen die werden benaderd (in willekeurige volgorde): 

Uiteindelijk zijn zeven platformen van de twintig ons bekende en in België actieve platformen bereid 
gevonden om de vragenlijst in te vullen. Voor een eerste onderzoeksrapport is dit een mooie start. 
De reden waarom dertien partijen niet wensen deel te nemen, lopen erg uit elkaar. Argumenten 
gaan van ‘te druk’, ‘wij zijn eerder een VMS dan een FMS, ‘we zijn nog maar in opstartfase’, over ‘geen 
interesse’ tot geen enkele reactie ondanks meermaals aandringen.

De zeven FMS platformen vormen een interessant staal van de markt in België. Er zijn gekende, 
internationale spelers bij, maar ook platformen van Belgische origine. Er zijn opstartende platformen, 
maar ook partijen met meer dan vijf jaar ervaring. Sommigen zijn echte nichespelers, andere meer 
generiek. Kortom, voldoende variatie om interessante vergelijkingen te maken.

Deelname aan het onderzoek is, net zoals in onze eerdere onderzoeksrapporten, gratis en houdt 
enkel het engagement in om de resultaten in het eindrapport te publiceren. De antwoorden uit de 
vragenlijst worden door ons ongewijzigd overgenomen en enkel geverifieerd op basis van publieke 
informaties. In dit hoofdstuk stellen de zeven online freelance platformen zich voor aan de hand 
van hun algemene bedrijfsinformatie. Het volgende hoofdstuk maakt de vergelijking tussen enkele 
functionaliteiten en diensten die de platformen al dan niet aanbieden. 

Belangrijk is dat het niet gaat om een ranking te maken met wie het beste platform is. Wel hopen we 
jou als lezer inzichten te geven om je te helpen met de keuze van het voor jou meest aangewezen 
platform. 

Overzicht spelers BE

GigHouse
Jellow
Wiggli

Beelance
Fleexly

Talent Alfa
Freelancer.be 

TOPTAL
proUnity

Malt
TWAGO

Connecting Expertise
Go4Freelance

i-Lance

Anywr
USG PROFESSIONALS

Opdrachten.be
Bubty

YoungOnes
Extra Expertise
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De zeven deelnemers aan ons onderzoek zijn:

Overzicht spelers BE
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Bubty
Voor België
Bezoekadres hoofdkantoor  Spaarneplein 2, Den Haag

Website      www.bubty.com

Naam contactpersoon   Lee Willoughby

Telefoon nummer contactpersoon +31610556705

E-mailadres contactpersoon  lee@bubty.com

Overige merknamen en labels waaronder uw organisatie actief is 

Moederorganisatie
Naam      Bubty

Vestigingsplaats     Den Haag

Bedrijfsinformatie - Bubty

Brand name/label Activities
België

Andere landen

Bubty

Bubty

Missie en visie van uw bedrijf  
Bubty gelooft dat een flexibele workforce aan de grond staat van elk succesvol bedrijf in de toekomst. 
Bubty is op een missie om 100.000 bedrijven in staat stellen om succesvol te werken met een 
flexibele workforce.  

De toegevoegde waarde van uw bedrijf voor opdrachtgevers
Bubty stelt bedrijven in staat om hun flexibele workforce gemakkelijk in een systeem zelf te managen. 
Door het volledige proces van freelancers managen intern te automatiseren en stroomlijnen. Dit 
verhoogt de schaalbaarheid, terwijl het administratieve werk vermindert. Zo transformeert elk 
bedrijf zijn kosten in een inzetbare asset.       

De toegevoegde waarde van uw bedrijf voor freelancers
Bubty stelt freelancers in staat deel uit te maken van de interne talentenpool van bedrijven zonder 
tussenkomst van een intermediair. Freelancers kunnen binnen 1 profiel samenwerken, betaald 
krijgen, voorstellen sturen, contracten tekenen. En dat geheel kosteloos. Geen marktplaats, maar 
eigen omgeving.
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Beknopte geschiedenis van uw bedrijf
Bubty stamt af van een agentschap die zelf ooit werkte met 150+ freelancers. Het vinden van 
freelancers was niet het moeilijkste. Het onboarden, managen, wereldwijd betalen daarentegen wel. 
Toen Co-founders Benjamin en Lee zelf geen goed systeem konden vinden, besloten zij zelf het 
ultieme Freelance management systeem te bouwen. 

Kernactiviteiten van het bedrijf
• Talentenpool bouwen
• Naadloos onboarden
• Contracten tekenen
• Compliance en legal checks
• Wereldwijd betalen 

USP ’s van uw bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie
• Het HR systeem van het bedrijf zelf en niet een derden partij
• Directe werkverhouding tussen bedrijf en freelancer. 
• Geen Marktplaats maar juist Marktplaats neutraal, Geïntegreerd met meerdere marktplaatsen 

wereldwijd. Verder: Custom onboarding, compliance, contract ondertekening, 1 betaling, alle 
facturen. 

Ons bedrijf is een  

Specialist - Duidelijke profilering als matchingplatform voor een beperkt

aantal, specifieke profielen en vakgebieden

Generalist - Aanbod voor alle (vele) profielen en alle (vele) vakgebieden

Freelance management systeem - geen marktplaats

Bedrijfsinformatie - Bubty

De top 5 freelance profielen die wij bemiddelen zijn    
1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Deze 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van het systeem
1. 
2. 
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ExtraExpertise
Voor België
Bezoekadres hoofdkantoor  Stationsstraat 180, Sint-Katelijne-Waver

Website      https://extraexpertise.be/

Naam contactpersoon   Lode Schoors

Telefoon nummer contactpersoon 0475708171

E-mailadres contactpersoon  support@extraexpertise.be

Overige merknamen en labels waaronder uw organisatie actief is 

Moederorganisatie
Naam      Creative Geeks B.V.

Vestigingsplaats     Sint-Katelijne-Waver

Brand name/label Activities
België

Andere landen

Missie en visie van uw bedrijf  
ExtraExpertise heeft als missie om freelancers en studentondernemers te ondersteunen bij het 
vinden van een betere work-life balance enerzijds, en anderzijds productiever te laten werken en 
samenwerken door een all-in-one cloudoplossing aan te bieden die past bij hun noden en wensen 
en bijdraagt tot de groei van hun bedrijf en hun persoonlijke groei.  

De toegevoegde waarde van uw bedrijf voor opdrachtgevers
Wij bieden extra tools aan die helpen om de communicatie en administratie te optimaliseren door 
o.a. videointerviews, en social media posts te faciliteren. Daarnaast zorgen wij voor up-to-date 
gebruikersprofielen. En plus kunnen opdrachtgevers eenvoudig teams bouwen van freelancers en 
beheren.    

De toegevoegde waarde van uw bedrijf voor freelancers
Aan de hand van 4 uitgewerkte modules bieden wij een totaalpakket aan die het runnen en uitbouwen 
van een freelance-business eenvoudiger maken. Wij helpen hen o.a. door tools aan te reiken voor 
het eenvoudig bouwen en beheren van een netwerk, opdrachten te vinden, en bouwen van een 
profiel en structureren van hun dagelijks werk.

Bedrijfsinformatie - ExtraExpertise
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Beknopte geschiedenis van uw bedrijf
Vanuit 20 jaar IT en marketing kennis richtte Lode Schoors deze start-up op. Dit is gefundeerd door 
zijn eigen ervaringen als freelancer en een uitgebreide marktanalyse in binnen en buitenland. Het 
uitrollen van de oplossing gebeurt in verschillende fases, waarvan de Connect Module beschikbaar 
is vanaf juni 2022.

Kernactiviteiten van het bedrijf
• Freelancers helpen met verbeteren van hun work-life balance door o.a. coaching en opleidingen
• Structuur, communicatie en organisatie bij freelancers verbeteren
• Netwerkmogelijkheden aanbieden voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
• Communicatie en interactie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers vereenvoudigen

USP ’s van uw bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie
• Bouw en beheer jouw eigen (internationaal) netwerk van freelancers
• Meer focus op jouw werk en bedrijf 
• Relevante blogartikels, tips om je work-life en gezondheid in balans te houden 
• Creëer jouw eigen digitaal profiel en portfolio  

Ons bedrijf is een   

Specialist - Duidelijke profilering als matchingplatform voor een beperkt

aantal, specifieke profielen en vakgebieden

Generalist - Aanbod voor alle (vele) profielen en alle (vele) vakgebieden

Freelance management systeem - geen marktplaats



Bedrijfsinformatie - ExtraExpertise

De top 5 freelance profielen die wij bemiddelen zijn:    
1. Creatieve freelancers (grafisch, tekst en vertaling, webdesign, ...)
2. Marcom
3. Human Resources
4. Management
5. Administratie

Deze 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van het systeem:
1. 
2. 
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GIGHOUSE
Voor België
Bezoekadres hoofdkantoor  Pontstraat 38, Deurle

Website      www.gighouse.be

Naam contactpersoon   Melanie Deblanc

Telefoon nummer contactpersoon (0)93 31 77 63

E-mailadres contactpersoon  melanie@gighouse.be

Overige merknamen en labels waaronder uw organisatie actief is 

Moederorganisatie
Naam      House of HR

Vestigingsplaats     Roeselare

Bedrijfsinformatie - GIGHOUSE

Brand name/label Activities
België

Andere landen

Missie en visie van uw bedrijf  
GIGHOUSE wil bedrijven op een gebruiksvriendelijke en snelle manier laten genieten van het 
ondernemerschap, de expertise en flexibiliteit van vakexperts door snelle matching, kwalitatieve 
screening en administratieve ontzorging te garanderen tegen een eerlijke brokerfee. Daarnaast 
wil GIGHOUSE freelancers een thuis bieden waar ze kosteloos, snel en eenvoudig nieuwe 
opportuniteiten ontvangen via een gebruiksvriendelijke mobiele applicatie die hen volledig ontzorgt 
qua administratie. 

De toegevoegde waarde van uw bedrijf voor opdrachtgevers
GIGHOUSE screent alle talenten zorgvuldig vooraleer deze in contact komen met de opdrachtgevers. 
Opdrachtgevers krijgen een shortlist van max 5 freelancers en hoeven zelf niet op zoek te gaan in 
een ellenlange database. Daarnaast ontzorgt GIGHOUSE bedrijven op vlak van facturatie en biedt 
een centraal punt aan waar opdrachtgevers, freelancers kunnen beheren en timesheets kunnen 
goedkeuren.      
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De toegevoegde waarde van uw bedrijf voor freelancers
GIGHOUSE biedt via zijn gebruiksvriendelijke applicatie, passende opdrachten aan. Via de app blijf 
je op de hoogte van opdrachten die echt bij je passen maar je kan uiteraard ook zelf op de website 
op zoek gaan naar projecten. GIGHOUSE betaalt freelancers uit, 30 dagen na factuurdatum, zodat 
freelancers niet hoeven te wachten op hun verloning. 

Beknopte geschiedenis van uw bedrijf
GIGHOUSE werd in 2019 opgericht door Melanie Deblanc (Sales & Marketing manager) en Caroline 
Rollé (Product & Development Manager) en vloeit voort uit het vroegere Peak 6. De founders van 
GIGHOUSE merkten vanuit Peak 6 dat steeds meer HR-professionals de stap zetten naar een 
carrière als freelancer en verdiepten zich daarom verder in de GIG-economy. Niet veel later startten 
ze GIGHOUSE op als dochteronderneming van House of HR. 

Kernactiviteiten van het bedrijf
• Matching tussen freelancer en opdrachtgever
• Screening van freelancers
• Uitbetalen van freelancers 

USP ’s van uw bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie
• Mobiele applicatie voor freelancers, waar freelancers nieuwe opdrachten voorgesteld krijgen en 

er timesheets kunnen worden ingegeven
• Webportaal voor opdrachtgevers, waar freelancers beheerd kunnen worden
• Betaalbare brokersfee voor opdrachtgevers 
• Gescreende freelancers 
• Persoonlijke contact met de freelancer en opdrachtgever 

Ons bedrijf is een   

Specialist - Duidelijke profilering als matchingplatform voor een beperkt

aantal, specifieke profielen en vakgebieden

Generalist - Aanbod voor alle (vele) profielen en alle (vele) vakgebieden

Freelance management systeem - geen marktplaats



Bedrijfsinformatie - GIGHOUSE

De top 5 freelance profielen die wij bemiddelen zijn  
1. Recruiter
2. Payroller
3. Allround Marketeer
4. Administratieve Ondersteuning
5. Social Media Expert

Deze 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van het systeem
1. Kellogg’s
2. Lunchgarden
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Jellow
Voor België
Bezoekadres hoofdkantoor  Katwilgweg 2 2050, Antwerpen

Website      www.jellow.be

Naam contactpersoon   Lars Evers

Telefoon nummer contactpersoon +32 15 79 32 63

E-mailadres contactpersoon   lars@jellow.be

Overige merknamen en labels waaronder uw organisatie actief is 

Moederorganisatie
Naam      Jellow Holding NV

Vestigingsplaats     Naarden

Bedrijfsinformatie - Jellow

Brand name/label Activities
België

Andere landen

www.jellow.be

www.jellow.nl

Freelance Matching Systeem

Freelance Matching Systeem

Missie en visie van uw bedrijf  
Jellow zorgt ervoor dat eindopdrachtgevers snel en eenvoudig in contact komen met de beste 
freelancers voor hun opdracht. Jellow geeft opdrachtgevers toegang tot een netwerk van 50.000 
hoogopgeleide freelancers, werkzaam in de zakelijke dienstverlening. Jellow laat geen intermediairs 
toe tot het platform en kan hierdoor voor zowel freelancers als opdrachtgevers direct contact 
garanderen. Een efficiënt, direct en transparant inhuurproces met behulp van een gebruiksvriendelijk 
platform en optimale service.

De toegevoegde waarde van uw bedrijf voor opdrachtgevers
Jellow heeft meer dan 50.000 hoogopgeleide freelancers binnen de zakelijke dienstverlening. 
Opdrachtgevers krijgen direct toegang tot volledige up to date freelance profielen. Hierdoor zijn er 
geen onnodige schakels die het inhuurproces vertragen of een prijsverhogend effect hebben. Jellow 
biedt de mogelijkheid om eenvoudig en doeltreffend een eigen freelance pool op te bouwen met 
voorkeursprofielen.    
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De toegevoegde waarde van uw bedrijf voor freelancers
Via Jellow vinden freelancers snel hun volgende freelance opdracht. Freelancers kunnen zich gratis 
bij Jellow aanmelden, waarna ze direct contact hebben met potentiële opdrachtgevers en zelf in 
controle zijn over de voorwaarden van hun freelance opdracht. Freelancers houden op één plek hun 
profiel en beschikbaarheid bij voor bijna 5.000 opdrachtgevers.

Beknopte geschiedenis van uw bedrijf
In 2012 startten Noel Wilson en Lars Evers het freelance matching systeem Jellow. In de afgelopen 
jaren is Jellow uitgegroeid tot één van de grootste FMS-systemen van de Benelux met meer dan 
50.000 freelancers en bijna 5.000 terugkerende opdrachtgevers. Vanuit de kantoren in Antwerpen, 
Groningen en Naarden wordt met een team van 32 medewerkers gewerkt aan de professionalisering 
van de freelance markt. Jellow is de afgelopen jaren uitgeroepen tot ‘Freelance platform van het Jaar’ 
en behoort tot de Deloitte Fast 50.

Kernactiviteiten van het bedrijf
• Aanbieden van een Freelance Matching Systeem
• Persoonlijke matching service door Customer Success team
• Opbouwen van Freelance Pools met voorkeursprofielen

USP ’s van uw bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie
• Software with a Service: naast een gebruiksvriendelijk online FMS, óók matching service
• Direct contact tussen opdrachtgevers en hoogopgeleide freelancers in België en Nederland
• Geen intermediairs op het platform
• Mogelijkheid tot het bouwen van eigen freelance pools
• Sterk in de sectoren marketing, development, IT, HR en sales

Ons bedrijf is een   

Specialist - Duidelijke profilering als matchingplatform voor een beperkt

aantal, specifieke profielen en vakgebieden

Generalist - Aanbod voor alle (vele) profielen en alle (vele) vakgebieden

Freelance management systeem - geen marktplaats



Bedrijfsinformatie - Jellow

De top 5 freelance profielen die wij bemiddelen zijn  
1. Marketeer
2. Recruiter
3. Developer (front-end, back-end en full-stack)
4. Sales manager
5. IT manager

Deze 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van het systeem
1. Mediahuis
2. Deloitte
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Malt
Voor België
Bezoekadres hoofdkantoor  Ravenstein Straat 50-70, Brussel

Website      www.malt.be

Naam contactpersoon   Malik Azzouzi

Telefoon nummer contactpersoon +32 472 67 23 27

E-mailadres contactpersoon  malik.Azzouzi@malt.com

Overige merknamen en labels waaronder uw organisatie actief is 

Moederorganisatie
Naam      Malt SA

Vestigingsplaats     Saint-Denis Straat 241, 75002 Paris

Bedrijfsinformatie - Malt

Brand name/label Activities
België

Andere landen

Malt

Malt

Freelance Marketplace / FMS

Freelance Marketplace / FMS

Missie en visie van uw bedrijf  
Malt is de grootste marktplaats van Europa waar meer dan 380 000 freelance consultants hun 
vaardigheden en expertise aanbieden aan bedrijven die op zoek zijn naar extern talent om hun 
projecten te versnellen. Dankzij de unieke technologie die het profiel van een freelance consultant 
onmiddellijk afstemt op de behoeften van een bedrijf, heeft Malt een unieke, volledig digitale ervaring 
gecreëerd die freelancers en bedrijven in staat stelt hun relatie in alle veiligheid te beheren, vanaf de 
briefing tot de betaling van de opdracht.

De toegevoegde waarde van uw bedrijf voor opdrachtgevers
• Keuze: de grootste community van gekwalificeerde freelancers in Europa (380K in totaal, waarvan 

8k in België)
• Eenvoud: digitalisering van het hele aanwervingsproces, van de zoektocht tot de facturering
• Kostprijs: een transparante oplossing voor alle partijen (dagtarieven zichtbaar op het platform) 

en een «success based» model (vergoedingen enkel in geval van een match)
• Veiligheid: certificering van freelancers door Malt en beschermde projecten (Axa Pro-verzekering)
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De toegevoegde waarde van uw bedrijf voor freelancers
• Transparantie: geen tussenpersoon tussen de freelancer en de klant, waardoor de freelancer 

zichzelf beter kan waarderen en een beter inkomen kan genereren
• Community: gratis toegang tot al onze evenementen en opleidingen
• Menselijk: gepersonaliseerde begeleiding door onze teams bij de inschrijving
• Facturering en verzekering: freelancers worden binnen 5 dagen betaald en hun opdrachten 

worden gedekt door onze aansprakelijkheidsverzekering

Beknopte geschiedenis van uw bedrijf
• Opgericht in 2013 in Frankrijk
• 5 fondsenwervingen, de recentste in 2021 voor 80M€ (Goldman Sachs)
• +200.000 uitgevoerde opdrachten
• +400 FTE waarvan al 10 in België
• Aanwezigheid in 5 landen: Frankrijk, Duitsland (2018), Spanje (2018), België (2022), Nederland (2022)

Kernactiviteiten van het bedrijf
• Marktplaats: een zoekmachine die rechtstreeks contact mogelijk maakt tussen bedrijven en 

getalenteerde freelancers (alleen gericht op «white colars»)
• FMS: een dagelijks beheersinstrument voor de pool van freelancers van een bedrijf, waarmee 

de volledige relatie tussen freelancer en klant kan worden beheerd (contractering, validering van 
timesheets, betaling, enz.)

USP ’s van uw bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie
• Malt is in de eerste plaats een community, opgericht door en voor freelancers, die een groot 

aantal voor hen bestemde diensten aanbiedt (opleiding, verzekering, vooruitbetaling, enz.).
• Malt stelt bedrijven in staat wendbaarder te zijn: de gemiddelde rekruteringstijd op Malt bedraagt 

6 werkdagen
• Tot slot biedt Malt de meest nauwkeurige matching-oplossing op de markt, waardoor rechtstreeks 

contracten kunnen worden gesloten zonder tussenpersonen

Ons bedrijf is een   
Specialist - Duidelijke profilering als matchingplatform voor een beperkt

aantal, specifieke profielen en vakgebieden

Generalist - Aanbod voor alle (vele) profielen en alle (vele) vakgebieden

Freelance management systeem - geen marktplaats


Bedrijfsinformatie - Malt

De top 5 freelance profielen die wij bemiddelen zijn    
1. Developers
2. Graphic & Motion Designer
3. Marketing Consultant
4. Copywriter and Translator
5. Business Consultant

Deze 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van het systeem
1. Total Energie
2. Crédit Agricole
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USG Professionals
Voor België
Bezoekadres hoofdkantoor  Berchemstadionstraat 78, Antwerpen

Website      https://www.usgprofessionals.be/nl

Naam contactpersoon   Lize Vliegen

Telefoon nummer contactpersoon 0478762990

E-mailadres contactpersoon  lize.vliegen@usgprofessionals.be

Overige merknamen en labels waaronder uw organisatie actief is 

Moederorganisatie
Naam      RGF Staffing

Vestigingsplaats     Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen

Bedrijfsinformatie - USG Professionals

Brand name/label Activities
België

Andere landen

RG Staffing België

Recruit holdings
RGF Staffing (Australie, 
Hong Kong, Singapore,  
Japan, Nieuw Zeeland, 
Frankrijk, Duitsland, 
Nederland, UK, USA)

HR-dienstverlener

HR-dienstverlener

Missie en visie van uw bedrijf  
• Visie: We verbinden bedrijven en professionals die vooruit willen.
• Missie: We beantwoorden de uitdagingen van bedrijven via snel inzetbare en veranderingsgerichte 

competenties/talenten op project basis. 

De toegevoegde waarde van uw bedrijf voor opdrachtgevers
• Ervaren team met  expertise over verschillende vakgebieden heen
• Snelle service dankzij kwalitatieve pool van 400 multiskilled consultants  en freelancers + 15.000 

gescreende freelancers. 
• Via innovatieve digitale tools & processen hebben we realtime kennis over hoe de markt beweegt 

en over welke competenties bedrijven vandaag en morgen moeten beschikken om toekomstige 
uitdagingen aan te gaan. 
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De toegevoegde waarde van uw bedrijf voor freelancers
• Sterk partnership gedreven door een persoonlijke aanpak en een sterke digitale service 
• Inzichten in exclusieve projecten bij topbedrijven en eenvoudige sollicitaties via de USG EASY 

app. 
• Volledige administratieve ontzorging en een uniek maar vooral snel (binnen de 30 dagen) 

transparant betalingsproces via de USG EASY app.
• Via USG Easy toegang tot een community van > 15.000 freelancers.

Beknopte geschiedenis van uw bedrijf
Overgenomen door Recruit in 2015 en onderdeel van de holding RGF Staffing België met andere 
starbrands Unique, Bright Pus, Start People en Solvus. 

Kernactiviteiten van het bedrijf
USG Professionals is een hrdienstverlener en zet ervaren consultants en freelancers in bij bedrijven 
die expertise zoeken in Digitalisation, Business Transformation, Research, Change, Talent, Legal, 
Finance en Facility.

USP ’s van uw bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie
We hebben  400 project consultants en interim managers, eén voor één talenten met  
veranderingsgerichte skills. Dankzij onze unieke actuele marktinzichten, state of the art digitale 
service, innovatieve sourcingmethodes en poolingstrategie, trainingen en expertise van ons team 
maken we het verschil, zowel voor onze klanten als professionals.

Ons bedrijf is een   

Specialist - Duidelijke profilering als matchingplatform voor een beperkt

aantal, specifieke profielen en vakgebieden

Generalist - Aanbod voor alle (vele) profielen en alle (vele) vakgebieden

Freelance management systeem - geen marktplaat

Bedrijfsinformatie - USG Professionals



De top 5 freelance profielen die wij bemiddelen zijn    
1. Human Resources
2. ICT & Digitalisation
3. Legal & compliance
4. Finance   
5. Facility

Deze 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van het systeem
1. KBC
2. Coca Cola
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YoungOnes
Voor België
Bezoekadres hoofdkantoor  Emmastraat 6 | 4811 AG, Breda, NL

Website      www.youngones.com

Naam contactpersoon   Rik van den Oetelaar

Telefoon nummer contactpersoon +31 6 41 33 49 45

E-mailadres contactpersoon  rik@youngones.works

Overige merknamen en labels waaronder uw organisatie actief is 

Moederorganisatie
Naam      YoungCapital

Vestigingsplaats     Hoofddorp | Nederland

Bedrijfsinformatie - YoungOnes

Brand name/label Activities
België

Andere landen

YoungOnes BE

YoungOnes NL

YoungOnes UK

Platform

Platform

Missie en visie van uw bedrijf  
YoungOnes helpt mensen volledig in control te zijn over hun eigen succes. Wij brengen opdrachtgevers 
en freelancers supersnel bij elkaar op ons platform met optimaal gebruiksgemak. Aan beide kanten 
van het schermen richten de gebruikers het werk in zoals zij willen. Zij bepalen waar, wanneer, met 
wie en tegen welk tarief de klus wordt geklaard.

De toegevoegde waarde van uw bedrijf voor opdrachtgevers
• Snelheid: Al binnen 5 minuten boekt de opdrachtgever een freelancer via YoungOnes.
• Kwaliteit: We voeren met iedereen die zich inschrijft bij YoungOnes een welkomstgesprek.
• Eén kanaal: Opdrachtgevers hebben vanuit één plek (hun YoungOnes dashboard) duizenden 

freelancers binnen handbereik.
• Zelf in de lead: Een opdrachtgever is zelf in de llead voor het plaatsen van een klus en het 

contact met de freelancer. Deze kiest hij/zij uit o.b.v. het profiel, ratings, opkomstpercentage en 
motivatie.
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De toegevoegde waarde van uw bedrijf voor freelancers
• Flexibiliteit: Een freelancer beslist zelf waar, wanneer en tegen welk tarief hij/zij wilt werken.
• Diversitiet: De klussen die worden aangeboden op het YoungOnes platform variëren van werken in 

de horeca, retail en logistiek tot in de eventbranche.
• Verdiensten: Het gemiddelde uurtarief voor freelancers die via YoungOnes werken is €15,-

Beknopte geschiedenis van uw bedrijf
Met een beetje hulp van moederbedrijf YoungCapital, maakte YoungOnes in 2017 een vliegende 
start(up). Aan het roer staat oprichter en eindbaas Pim Graafmans, Door zijn jarenlange ervaring bij 
YoungCapital kent hij de arbeidsmarkt als geen ander. Pim zag dat de ‘vandaag besteld, nu geleverd - 
economie’ vraagt om een flexibele visie op planning en arbeid.

Kernactiviteiten van het bedrijf
• YoungOnes is een online platform dat vraag en aanbod van werk samenbrengt.
• Opdrachtgevers plaatsen klussen en kiezen de beste match. 
• Freelancers kiezen zelf waar, wanneer en tegen welk tarief zij aan de slag willen. 
• YoungOnes regelt de facturatie achteraf.

USP ’s van uw bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie
• YoungOnes brengt vraag en aanbod van flexibel werk snel en simpel samen; zonder tussenkomst 

van een recruiter. 
• Een vaste platformfee voor opdrachtgevers per gewerkt uur, ongeacht het tarief voor de freelancer.
• Freelancers bepalen zelf waar, wanneer en tegen werlk tarief zij willen werken. Met hun telefoon op 

zak staat de wereld altijd aan en daarmee kunnen zij binnen no time overal aan de slag.

Ons bedrijf is een   

Specialist - Duidelijke profilering als matchingplatform voor een beperkt

aantal, specifieke profielen en vakgebieden

Generalist - Aanbod voor alle (vele) profielen en alle (vele) vakgebieden

Freelance management systeem - geen marktplaats



Bedrijfsinformatie - YoungOnes

De top 5 freelance profielen die wij bemiddelen zijn    
1. Horeca
2. Events
3. Retail
4. Logistiek   
5. Bezorging

Deze 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van het systeem
1. Attractiepark De Efteling
2. Coolblue
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Jouw opdracht publiceren
én jouw freelancers 
beheren in één
overzichtelijk platform?
Het kan!

Beheer je vaste poule aan freelancers eenvoudig en snel via
het gebruiksvriendelijke webportaal van GIGHOUSE. 
Timesheets goedkeuren, contact maken met nieuwe freelance talenten
én automatisch uitbetalen van je workforce, het is allemaal mogelijk! 
Surf snel naar gighouse.be. 

Publiceer je opdracht & kom in contact met gescreende freelancers

Goedkeuren van de timesheets

Automatische uitbetaling van de freelancers 

Ontdek de voordelen

gighouse.be

https://www.gighouse.be
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3. FMS systemen gewikt en 
gewogen 

Jouw opdracht publiceren
én jouw freelancers 
beheren in één
overzichtelijk platform?
Het kan!

Beheer je vaste poule aan freelancers eenvoudig en snel via
het gebruiksvriendelijke webportaal van GIGHOUSE. 
Timesheets goedkeuren, contact maken met nieuwe freelance talenten
én automatisch uitbetalen van je workforce, het is allemaal mogelijk! 
Surf snel naar gighouse.be. 

Publiceer je opdracht & kom in contact met gescreende freelancers

Goedkeuren van de timesheets

Automatische uitbetaling van de freelancers 

Ontdek de voordelen
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Talent is 
de meest 
belangrijke en 
ook de meest 
schaarse bron 
voor FMS-en. 

Systemen
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Not all freelance platforms are made equal

Freelance Management Systemen verschillen onderling behoorlijk, en dat is een goede zaak. Zo is er 
‘voor elk wat wils’, of, ‘voor ieder zit er wat tussen’.

De online platformen investeren veel, en steeds meer, in het aantrekken van freelancers. 
Jon Yonger stelt in Forbes vast dat freelancen een aanbod-probleem heeft, niet een 
vraag-probleem. Platform teams erkennen dat ‘talent’ hun belangrijkste en hun meest 
schaarse bron is. Meer fulltime freelancers zijn nodig. Om dit schaars talent aan te trekken, 
schaffen sommige FMS-en hun vergoedingen af en worden gratis voor freelancers. Of 
ze verlagen minstens hun tarieven. Anderen bieden opleidingen en business tools aan. 
Of organiseren regelmatig evenementen en meetups. Of betalen in crypto. Of bieden 
business coaching of PR-ondersteuning aan via prijsuitreikingen, het schrijven van blogs, 
webinars en podcasts. Of ze helpen freelancers om samen te werken en in groepjes aan 
te bieden op opdrachten. De verschuiving van talent warehouse naar talent engagement 
is nog geen tsunami, maar het is meer dan een golf, concludeert Jon Younger. 

De zeven FMS-deelnemers aan ons onderzoek gewikt en gewogen

NextConomy heeft de zeven deelnemers aan ons onderzoek gelijktijdig eenzelfde vragenlijst 
voorgelegd. Hierdoor kunnen we enkele diensten en functionaliteiten onderling goed vergelijken. 
Aan de lezer om uit te maken wat belangrijk of relevant is.

1. Hoe lang duurt het na registratie als freelancer om een opdracht te scoren?

Je als freelancer registreren op een online platform is een stap in het ijle zetten. Je laadt alle gevraagde 
informatie op en moet dan afwachten of er respons komt en wat die zal zijn. Omgekeerd geldt voor 
opdrachtgevers precies hetzelfde: je post een vacature en moet daarna afwachten op de respons. 
Wij vroegen de FMS-partijen om een procentuele verdeling te maken (som= 100) van de gemiddelde 
doorlooptijden voor freelancers op hun platform.

FMS systemen gewikt en gewogen

                                 < 1 maand     1 à 3 maanden     4 à 6 maanden    > 6 maanden    Nooit

     

         50         30            10                         10 

                                               100   

                                            20                     40                        30               10 

         60    

                     80                     20   

                    100    

Systemen

SCAN ME

https://www.forbes.com/sites/jonyounger/2022/02/01/the-freelance-revolution-is-just-getting-started-key-trends-in-2022/?sh=57dbd0a0118b
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Het meest opvallend is dat geen enkele FMS verklaart dat geregistreerde freelancers nooit opdrachten 
scoren. 

Verder is het opmerkelijk dat Bubty niet geantwoord heeft op deze vraag. De verklaring ligt erin dat zij 
geen matching doen, maar zich expliciet als een ‘management’ systeem profileren. Malt bevestigde 
ons enkel dat 60% van de de freelancers die op Malt ingeschreven zijn een opportuniteit/voorstel 
krijgen binnen de 2 weken na registratie op het platform.

Ook YoungOnes valt op met een 100% scoren van opdrachten binnen de maand na registratie. USG 
Professionals doet het ook erg goed met 80% binnen de maand, net als GIGHOUSE waar dit tussen 
de 1 en de 3 maanden ligt voor elke geregistreerde freelancer.

2. Hoe lang is de duurtijd van een opdracht (gemiddeld)?

De freelance platformen uit dit onderzoek zijn doorgaans spelers in de ‘Talent Economy’, eerder dan 
in de ‘Gig Economy’ wat zich zou moeten reflecteren in de gemiddelde duurtijd van opdrachten die 
via het platform worden bemiddeld. Niet onbelangrijk om te weten als freelancer voor je je aanmeldt 
op een of ander platform.

Het hoeft niet te verbazen dat 100% van de opdrachten bij YoungOnes van korte duur zijn. Zij zijn dan 
ook een echte speler in de ‘Gig Economy’, de klussen economy met korte opdrachten. Wel focussen 
zij op studenten die met een freelance statuut klussen in bijvoorbeeld de logistiek uitvoeren. Maar 
ook Malt en ExtraExpertise hebben kortlopende opdrachten van minder dan een maand. 

Het merendeel van de opdrachten bij de overige platformen is 4 tot 6 maanden lang, tot 7 op 10 
opdrachten van meer dan 6 maanden bij USG Professionals.

                                 < 1 maand     1 à 3 maanden    4 à 6 maanden    > 6 maanden    Nooit
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Systemen
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3. Het FMS systeem is beschikbaar in deze talen 

                                Nederlands            Engels                       Frans                     Overige talen

 

Systemen

Standaard & gratis beschikbaar

In ontwikkeling en voorzien in 2022/2023

Niet beschikbaar
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Registratie als 
opdrachtgever

Registratie van 
een interme-
diaire partij en 
hun opdrachten 

Mogelijkheid 
om meerdere 
gebruikers per 
opdrachtgever /
intermediaire 
partij te 
registreren

Opladen van 
uitgebreid cv, 
portfolio
e.d. van 
freelancers 
is mogelijk

Freelancers 
beheren na 
registratie zelf 
hun profiel, 
bijv. update 
certificaten enz.

Tariefin-
formatie/ 
indicatie 
mogelijk

Beschikbaar-
heid bijhouden 
via e-mail 
triggers

Assessment 
beschikbaar 
om skills van 
freelancers 
objectief te
 toetsen

Systemen

Standaard & gratis beschikbaar

Tegen betaling beschikbaar

In ontwikkeling en voorzien in 2022/2023

Niet beschikbaar

Geen Antwoord

 

GA

GA

4. Registratie als opdrachtgever en als freelancer

The proof of the pudding is in the eating. De eerste indruk is, zoals met andere zaken in het leven, 
ook bij het eerste gebruik van een FMS superbelangrijk. FMS-en besteden dan ook veel aandacht aan 
de ‘user experience’ van zowel de kandidaat-freelancer als de opdrachtgever. Transparantie over de 
kosten (wie betaalt wat?) of bijkomende diensten die al dan niet gratis zijn, het speelt allemaal een 
rol bij het verwerven van kandidaten of het aanmaken van opdrachten op het platform. 

Onderstaande tabel laat zien dat de onderlinge verschillen tussen de spelers best groot zijn. Bij twee 
van de zeven platformen bijvoorbeeld betaalt de opdrachtgever om een vacature te kunnen posten, 
bij de andere deelnemers is dit gratis. GIGHOUSE is nog steeds in volle expansie en doorontwikkeling 
van het systeem. En bij ExtraExpertise is alles mogelijk mits betaling. GA in deze tabel staat voor 
Geen Antwoord.
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5. De specifieke functionaliteiten ivm de matching opdrachtgever – freelancers

Matching op locatie /
afstand mogelijk 

Opdrachten met ook 
visuele informatie / 
video / beeld 

Opdrachten met 
vereiste skills voor 
(semi-automatische) 
matching met 
freelancers 

Posten van 
opdrachten naar 
sociale kanalen 
freelancer 
of gebruiker 
opdrachtgever / 
intermediair 

Remote only 
opdrachten 
mogelijk 

Mogelijk om 
mijlpalen / 
tussentijdse 
resultaten vast 
te leggen met 
gekoppelde 
betalingsmomenten

Systemen

Standaard & gratis beschikbaar

Tegen betaling beschikbaar

In ontwikkeling en voorzien in 2022/2023

Niet beschikbaar
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Ook opdrachten uit 
het buitenland op 
ons platform 

Freelancers kiezen 
zelf uit het volledige 
aanbod opdrachten 

Opdrachtgevers 
kiezen zelf uit het 
volledige aanbod 
freelancers 

Freelancers 
worden opgelijst 
volgens skill 
match en ervaring, 
niet volgens hun 
prijs 

Afspraken voor 
kennismakings-
gesprek 
verlopen via 
het platform 

Mogelijkheid om 
kalenderafspraken 
te maken met video 
conferencen (Zoom, 
Teams, Google Meet, 
…)

Offertes opstellen en 
onderhandelen gebeurt via 
het platform 

Verificatie van de vereiste 
juridische e.a., documenten 
van freelancers verloopt via 
het platform 

Het systeem voorziet 
in standaard contract 
templates 

Na de matching verloopt alle 
administratie in verband met de 
samenwerking via ons platform 
(contract, urendeclaratie, facturatie, 
betaling, evaluaties, …)

Systemen



47FMS Aanbieders in België - Kan je nog zonder?

Editie 2022/23

6. Helpdesk en ondersteuning per email

Technologiebedrijven hebben er baat bij dat gebruikers snel vlot met het systeem kunnen werken 
en voorzien doorgaans ondersteuning bij het in gebruik nemen ervan. Ook moet je als gebruiker 
eropaan kunnen dat je gegevens veilig en in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving worden 
opgeslagen (GDPR).

Helpdesk via telefoon Gebruikerstraining GDPR compliant Genderneutraal
(M/V geen criterium) 

Opslaan van gegevens in 
België of binnen EU

Systemen

Standaard & gratis beschikbaar

Tegen betaling beschikbaar

In ontwikkeling en voorzien in 2022/2023

Niet beschikbaar
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7. Extra diensten aan freelancers, al dan niet gratis

De grootste waarde van een platform zit in de database met talenten. Hoe meer freelancers op het 
platform geregistreerd zijn, en hoe langer ze aan het platform verbonden zijn, hoe groter de kans 
op effectieve tewerkstelling en dus inkomen voor het platform. Het toenemend aantal platformen 
én de steeds krappere arbeidsmarkt dwingen FMS-en om creatief te zijn en meer te doen dan enkel 
matchen en beheren. Het gegeven dat dit soort extra diensten bij de zeven deelnemers zowat over 
de hele lijn ‘standaard en gratis beschikbaar’ wordt gesteld, geeft aan dat de strijd om schaars talent 
ook in de freelancewereld speelt. 

Opdrachtgevers kunnen 
in het systeem freelance 
talentpools opzetten en 
beheren 

Wij bieden freelancers 
extra diensten aan zoals 
webinars, opleidingen, 
netwerkmomenten, 
coaching … 

Wij bieden freelancers 
tips om hun profiel meer 
aantrekkelijk te maken 
en op te vallen 

Wij bieden aantrekkelijke 
voordelen voor 
freelancers via partners, 
bijvb. Kortingen, verze-
kering, cursussen,…) 

Als freelancer eigen 
klanten aanbrengen is 
mogelijk

Systemen

Standaard & gratis beschikbaar

Tegen betaling beschikbaar

In ontwikkeling en voorzien in 2022/2023

Niet beschikbaar
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8. Extra ondersteuning aan opdrachtgevers, al dan niet gratis

Bedrijven moeten snel en gemakkelijk hun projecten en taken kunnen indienen en de naam, categorie, 
budget, projectbeschrijving en andere details vermelden wanneer ze een project plaatsen op een 
freelance platform. Dat is de basis. Bijkomende diensten die interessant zijn voor opdrachtgevers 
zijn bijvoorbeeld rapporteringen, rating van freelancers, … Maar ook dat is niet meer voldoende. 
Wereldspelers zoals Upwork en Twago evolueren van een eenvoudige freelance marktplaats die 
adhoc en transactioneel is, naar een consultancy bedrijf dat (grote) ondernemingen helpt hun 
verspreide freelance-bestand te beheren. 

De variatie in antwoorden in onderstaande tabel geeft aan dat de deelnemende FMS-en hier nog 
mee bezig zijn, hun focus lag tot nu duidelijk  prioritair op het vullen van de freelance database.

Als opdracht-
gever eigen 
freelancer(s) 
aanbrengen, is 
mogelijk 

Ons systeem biedt 
opdrachtgevers de 
mogelijkheid rapporten 
te trekken (dashboard, 
statistieken) 

Volledige 
transparantie 
over rating van de 
freelancers door hun 
opdrachtgevers 

Volledige 
transparantie over 
rating van hun 
opdrachtgever door 
de freelancer 

Mogelijkheid om als 
‘white label’ ingezet 
te worden door op-
drachtgevers (eigen 
‘direct sourcing’ tool 
voor een organisatie)

Bruikbaar als een 
publieke markt-
plaats waar vraag 
en aanbod aan 
freelancers bijeen 
komen

Systemen

Standaard & gratis beschikbaar

Tegen betaling beschikbaar

In ontwikkeling en voorzien in 2022/2023

Niet beschikbaar
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Internationale (globale) spelers vergelijken

Freelancer.com claimt 48 miljoen (!) freelancers in hun database te hebben. In 2021 genereerde 
het freelance platform Upwork meer dan 502 miljoen dollar aan inkomsten. Op het van oorsprong 
Israëlische platform Fiverr zijn bijna een kwart miljoen freelancers en 2,5 miljoen opdrachtgevers 
actief.

Drie erg succesvolle FMS-en die wereldwijd actief zijn, maar waar zitten de onderlinge verschillen? 

Ongelofelijk wat je allemaal aan informatie vindt wanneer je een beetje rondsnuffelt op 
het internet. Zo stoten we bij toeval op de website FinanceOnline met een vergelijking 
van de wereldwijd top 12 online freelance platformen. Upwork, Freelancer.com en Fiverr 
steken torenhoog boven de competitie uit (toch volgens deze website). 

In het onderzoek werden 106 toonaangevende toepassingen die momenteel op de 
markt beschikbaar zijn, vergeleken op vlak van hun functies, implementatiegemak, 
klantenservice, aangeboden integraties met andere systemen en mobiele ondersteuning. 
In tegenstelling tot NextConomy geeft deze website dus wel een eindscore en daarmee 
een rangorde.
 

 

Fig. 8 – Schermafbeelding van FinanceOnline vergelijking top 12 Freelance Platformen

Systemen

SCAN ME

SCAN ME

https://freelance-platforms.financesonline.com/
https://financesonline.com/scoring-methodology/
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Een andere website SelectSoftware Reviews maakt op basis van iets andere criteria een 
andere ranking van 53 platformen, en met bijvoorbeeld ook weer Upwork in de top 10.
 

Fig. 9 – Schermafbeelding van SelectSoftware met hun top FMS

Online is dus voldoende vergelijkingsmateriaal te vinden om je te oriënteren bij de keuze van het 
voor jou meest geschikte FMS mocht je buiten België op zoek willen gaan.

Leestip – Lees  ook dit op NextConomy

Hoe NASA niche experten sourced via Freelancer.com voor de ontwikkeling van         
onderdelen van nieuwe ruimtevaarttuigen

LinkedIn opent nieuwe marktplaats voor freelancers: Service Marketplace

Een marktplaats voor inhuur van freelancers, vernieuwend of niet?

Systemen

SCAN ME

SCAN ME

SCAN ME

SCAN ME

https://www.selectsoftwarereviews.com/buyer-guide/freelance-management-system
https://www.nextconomy.be/2020/07/crowdsourcing-de-nieuwe-manier-om-freelancers-te-werven-en-in-te-zetten/
https://www.nextconomy.be/2021/11/linkedin-opent-nieuwe-marktplaats-voor-freelancers/
https://www.nextconomy.be/2020/08/een-marktplaats-voor-inhuur-extern-talent-vernieuwend-of-niet/
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Versnel & ontzorg je

 

freelance carrière 
met de USG Easy app

    Snelle onboarding & solliciteren in 1 klik
    Real-time jobalerts
    Easy beheer van timesheets
    Transparant & snel betalingsproces

Download de USG Easy app  en 
ontdek de nieuwe features!

Scan de QR-Code & 
download de app

USG Easy by 
USG Professionals
Elke dag zetten we meer dan 
200 freelancers en 
interimmanagers in op 
innovatieve en duurzame projecten 
bij topbedrijven. 

Veranderingsprocessen
implementeren en afdelingen 
reorganiseren? Wij matchen 
jouw skills, expertise & ambities 
razendsnel dankzij de USG Easy App. 

Ontdek mogelijkheden binnen 
ICT, HR, Legal, Finance, Science, 
Engineering of Facility.
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4. Registreren op een 
freelanceplatform: what’s in it for 
the freelancer? 

Versnel & ontzorg je

 

freelance carrière 
met de USG Easy app

    Snelle onboarding & solliciteren in 1 klik
    Real-time jobalerts
    Easy beheer van timesheets
    Transparant & snel betalingsproces

Download de USG Easy app  en 
ontdek de nieuwe features!

Scan de QR-Code & 
download de app

USG Easy by 
USG Professionals
Elke dag zetten we meer dan 
200 freelancers en 
interimmanagers in op 
innovatieve en duurzame projecten 
bij topbedrijven. 

Veranderingsprocessen
implementeren en afdelingen 
reorganiseren? Wij matchen 
jouw skills, expertise & ambities 
razendsnel dankzij de USG Easy App. 

Ontdek mogelijkheden binnen 
ICT, HR, Legal, Finance, Science, 
Engineering of Facility.
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Freelancer, 
jouw profiel 
is het meest 
belangrijke 
marketing 
instrument 
op een FMS. 

Registreren
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Waarom zou ik me als freelancer aanmelden bij een freelanceplatform? Moet ik me overal inschrijven 
of toch beter meer selectief? Valt mijn profiel wel op tussen de tientallen andere? Moet ik mijn tarief 
dan laten zakken? Zal ik wel boeiende opdrachten vinden? Hoeveel kost dat? Het zijn enkele vragen 
die freelancers zich stellen wanneer ze met online freelance platformen in aanraking (willen) komen. 
Hieronder vind je enkele redenen om je te registreren (of niet) en waarop je moet letten wanneer je 
de stap zet. 

Waarom je aanmelden op freelanceplatformen? 

Waarom zou je je aanmelden op zo’n platform? Wel, uit het meest recente Freelancer 
Focus rapport van Unizo (2021) blijkt dat het vinden van opdrachten en klanten, 
inkomensgarantie en steeds goedkopere freelancetarieven, belangrijke kopzorgen zijn 
bij freelancers. En net op die terreinen kunnen freelanceplatformen je ontzorgen.  

Als freelancer draag je verschillende petten. Naast je business ben je marketeer, websitebeheerder, 
boekhouder, netwerker, verkoper … Talent hebben voor al die zaken én tijd, dat is niet evident. 
Freelanceplatformen bieden al die diensten aan in één pakket:

• Ze matchen jouw profiel met de noden van hun klanten. De kans is dus reëel dat je via hen 
opdrachtgevers vindt waarmee je heel graag samenwerkt. 

• Je krijgt toegang tot grote, gereputeerde organisaties die in toenemende mate met FMS-en 
werken om freelance experten te rekruteren

• Freelance platformen verbinden bovendien opdrachtgevers en freelancers over grote afstanden. 
Onderzoek toont aan dat 80% van de opdrachten via FMS-en remote verloopt, wat ook weer 
jouw kansen op interessante opdrachten verhoogt.

• Omgekeerd kan je via FMS-en werken van waar je wilt; het laat je bijvoorbeeld toe om vanuit het 
buitenland te werken

• Een (deel van de) FMS ontzorgt de freelancers. Betaalt je klant veel te laat,  of erger, niet, zijn 
er klachten of heb je nood aan feedback, sommige freelanceplatformen beheren contracten, 
budget, deadlines en prestaties. 

• Voor freelancers aan het begin van hun carrière kunnen deze FMS - en helpen een klantenbestand 
op te bouwen en langdurige professionele relaties te creëren.

Registreren op een freelance-
platform: what’s in it for the 
freelancer?

Registreren
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Nog meer voordelen van een freelanceplatform

Voor zowel startende als doorgewinterde freelancers zijn er nog andere goede redenen om zich te 
registreren op een of meerdere freelanceplatformen:

1. Elk freelanceplatform heeft binnen zijn specialisatie(s) een uitgebreid netwerk van potentiële 
opdrachtgevers. Dé ideale manier om nieuwe klanten te vinden in je niche, je portfolio uit te 
breiden en ervaring op te doen. 

2. Enkele platformen, maar lang niet allemaal, staan garant voor je uitbetaling. Je hoeft je dan geen 
zorgen meer te maken over opdrachtgevers die te laat of je zelfs niet vergoeden. Van zodra de 
klus geklaard is, krijg je je centen. 

3. Steeds meer freelanceplatformen bieden tal van extra diensten aan zoals netwerkmomenten, 
workshops, persoonlijk advies, … Check dit dus zeker wanneer je op zoek bent naar een platform 
dat het best bij je past.

4. Je kan deze manier van werken gemakkelijk uittesten, zonder al te veel risico’s, door korte, 
eenmalige taken aan te nemen en zo positieve beoordelingen krijgen en ervaring opdoen.

Nadelen freelanceplatform

1. De concurrentie tussen freelancers kan soms hard zijn. Op sommige platformen heerst er een 
strijd van de laagste prijs om opdrachtgevers binnen te halen. Steeds meer mensen nemen de 
stap naar het freelanceleven. Op platformen die opdrachten veilen, kan de concurrentie hevig 
zijn. De kans bestaat dat er dan gekozen wordt voor een freelancer met een laag tarief in plaats 
het meest geschikte profiel.

2. Sommige platformen nemen een percentage op de facturen die je int.
3. Er is een ‘jungle’ aan freelance platformen aan het ontstaan wat het voor freelancers niet 

eenvoudig maakt om gericht te kiezen waar zich wel of niet te registreren.
4. Inschrijven op een platform biedt je geen enkele garantie op opdrachten. Hoe je dit succesvol 

doet, is soms een proces van vallen en opstaan, en vooral van volhouden.
5. Sommige platformen werken met ratings: aan het einde van je opdracht krijg je een beoordeling 

door de opdrachtgever. Het algoritme zal je dan sneller nieuwe opdrachten toewijzen. Als 
nieuweling heb je natuurlijk nog geen rating, waardoor je minder makkelijk opdrachten scoort.

6. Gegevensbeveiliging is altijd een noodzaak en een goed freelance platform moet solide grenzen 
hebben als het gaat om toegang tot informatie. Dit is om ongeoorloofd gebruik van persoonlijke 
informatie en zelfs portefeuille te voorkomen, waarvoor met name freelancers kwetsbaar kunnen 
zijn. 

Keuze freelanceplatformen

Eerder in dit onderzoeksrapport, in hoofdstukken 2 en 3, vind je een gedetailleerde beschrijving van 
zeven FMS-en die we bereid hebben gevonden aan ons onderzoek deel te nemen. Je kan vaststellen 
dat de deelnemers onderling erg van elkaar verschillen op allerlei gebied. Naast deze deelnemers 
zijn er overigens nog andere FMS-en actief in België, maar zij zijn niet ingegaan op onze uitnodiging. 
Er is dus met andere woorden veel keuze, en rest dé vraag: hoe kies je  een platform dat het best bij 
jouw profiel past? Een stappenplan:

1. In welke niche wil je het liefst aan de slag? Ben je bijvoorbeeld grafisch vormgever, marketeer of 
ontwikkelaar, dan zijn er een paar gevestigde spelers in het veld met een klantenbestand gericht 
op je sector. 

Registreren
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2. Wil je nationaal of internationaal werken? Als je over de grenzen zoekt, bepaal dan zeker in welke 
tijdzones je kan werken.

3. Welke talen spreek je vlot? In Amerika en in andere continenten is kennis van de Engelse taal 
voldoende. In Europese landen is het vaak mooi meegenomen dat je ook Frans of Duits kent.

4. Vind je de klanten waarmee de marktplaats al eerder heeft gewerkt voor jou interessant? 

Twijfel je na voorgaande vragen om voor jou het meest geschikte platform te kiezen? Weinig 
platformen eisen dat je loyaal bent aan hen. Veel freelancers hebben zich dan ook geregistreerd op 
meerdere platformen. 

Jouw profiel

Jouw profiel is je meest belangrijke marketinginstrument op een freelance platform en bepalend 
om vlot projecten binnen te halen. Besteed dus zeker voldoende tijd aan het maken van de ideale 
omschrijving van jezelf. Verkoop niet jezelf, maar vertel toekomstige klanten hoe je ze kan helpen. 
Beperk je tot een opsomming van die kennis en vaardigheden waarvoor je bekend wil zijn. Zorg 
ervoor dat de titel bij jouw profiel een winner is: in enkele woorden maak je duidelijk waarvoor de 
opdrachtgever je moet contacteren zodra ze op jouw profiel stoten.

Een opdracht scoren

Voorbereiding is alles: ga niet zomaar in op de eerste de beste opdracht, maar analyseer de 
beschrijving van het project zorgvuldig. Selecteer projecten waar je zeker succesvol aan kan bijdragen, 
waar je zelf bijleert, die je portfolio versterken of die je nog meer een autoriteit maken in een bepaald 
domein. 

Jezelf verkopen is voor de meeste freelancers een van de moeilijkste aspecten van het 
ondernemerschap. Ook in de onlinewereld is dat, helaas, niet anders. Je zal niet elke project winnen, 
maar dat moet je niet ontmoedigen. Blijf volhouden, maar pas wel telkens je aanpak aan tot je 
succes kent. Zoveel duizenden mensen slagen hierin, jij dus ook, toch?

Extra diensten van (sommige) freelanceplatformen

Sommige marktplaatsen bieden onderstaande diensten aan, andere platformen slechts enkele of 
zelf (nog) geen. Beslis welke services een extra meerwaarde voor je bieden en vraag er naar wanneer 
je je aanmeldt op een FMS. 

1. Marketingadvies op maat. Hoe zet je jezelf goed in de markt? Sommige freelancers weten niet 
hoe ze een overtuigend en beknopt profiel moeten opstellen of hun expertise in de kijker zetten.  

2. Opleidingen. Als freelancer is het heel belangrijk dat je de expert bent én blijft in jouw markt. Dat 
kan alleen maar als je je constant bijschoolt.  

3. Training soft skills. Je technische vaardigheden zijn noodzakelijk maar op zich niet voldoende 
voor je freelancesucces. Van communicatie over tijdsbeheer tot het opstellen van een winnende 
bedrijfsstrategie: je soft skills spelen ook een enorme rol om succesvol te freelancen.  

4. Lokale events. Als freelancer is het soms eenzaam werken van thuis uit. Netwerken met co-
concullega’s biedt even ademruimte en zijn een enorme meerwaarde. Je hoort nieuwe ideeën, 
je legt nieuwe contacten … 

Registreren
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5. Trendanalyse. Wat vandaag ‘hot’ is op de freelancemarkt is morgen misschien al ‘passé’. Zijn je 
vaardigheden afgestemd op de noden van de markt? Moet je je aanbod aanpassen? Moet je iets 
anders aanbieden? Sommige FMS – en analyseren de trends binnen je sector en delen die met 
hun freelance community, zodat jij weloverwogen beslissingen kunt nemen om je zaak te doen 
groeien. 

6. Feedback. Goede platformen geven je regelmatig feedback van je eerdere en huidige klanten. 
Eventueel krijg je ook een uitgebreide analyse van je sterke en zwakke punten en hoe je die 
eerste kan versterken en de  laatste kunt verbeteren. 

7. Bedrijfsbeoordeling en coaching. Deze dienst wordt nog niet vaak aangeboden, maar zou een 
fantastische hulp voor je zijn: een businesscoach die samen met jou je prestaties evalueert en 
naar nieuwe wegen zoekt om je succes te vergroten. 

8. Partnerships. Steeds meer FMS - en bundelen de kennis en vaardigheden van enkele freelancers 
op het platform tot samenwerkingsverbanden om samen via het platform aan projecten te 
werken. Het voordeel? Grotere teamprojecten en het delen van expertise. 

9. Presentatie van freelancers. De kans om een blogartikel te schrijven op het freelanceplatform of 
om te spreken op een event: je krijgt de ruimte om je expertise in de kijker te zetten. 

10. Diepgaande analyses. Platformen beschikken over heel wat data langs klant- en freelancezijde. 
Door die gegevens te analyseren en tools te ontwikkelen, kunnen beide partijen hun 
bedrijfsprestaties beoordelen en verbeterpunten registreren. 

Tip! Bekijk zeker de profielen van de deelnemende platformen aan dit rapport (zie hoofdstuk 
2 en 3). Zij bieden veel van bovenstaande diensten aan of gaan dat in de nabije toekomst 
doen. 

Registreren
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Leestip – Lees ook dit op NextConomy

• Freelancen via een platform? Positioneer jezelf voor succes - Je onderscheiden 
als freelancer op een opdrachtenplatform is niet eenvoudig. Een aantal 
platformleiders delen hun adviezen om je als freelancer beter te positioneren. 
Hun ultieme tip? Maak het verschil door vanuit een niche, project specifiek, op 
maat en authentiek te werk te gaan.

• Freelanceplatformen moeten net waken over correcte tarieven - Sommige 
platformen bieden slechts een ‘hongerloon’ aan voor soms wel interessante 
opdrachten, waarop veel freelancers afhaken. Waarom is dat zo en kunnen 
platformen niet lobbyen voor een correctere vergoeding bij opdrachtgevers? 
Daan De Bock, digitaal marketeer en Caroline Rollé product en development 
manager bij het matchingplatform Gighouse delen hun visie.

• Platformarbeid reguleren wordt werk van lange adem - Waar staan we nu met 
het platformwerk in België? NextConomy vroeg  het aan Mathias Wouters die 
sinds 2017 aan het Leuvense Instituut voor Arbeidsrecht verbonden is. Hij 
doctoreerde onlangs met een belangwekkende thesis over “International labour 
standards and platform work”.

• Freelancers en freelanceplatformen: een goede match? - Wat zijn de meest 
relevante freelanceplatformen? En welke andere kanalen mag je niet uit het oog 
verliezen om opdrachten te vinden? Enkele freelancers getuigen.

• Hoe intelligenter het platform, hoe succesvoller de freelancer - Hoe meer 
freelancers zich aansluiten bij een freelancematchingplatform, hoe intelligenter 
dat platform wordt. Zo slim zelfs dat het platform freelancers helpt in hun 
groeiproces. Klinkt misschien nog als verre toekomstmuziek, maar de eerste 
bewijzen zijn er al.

• Gezondheidsuitdagingen van remote programmeerwerk - Remote programmeurs 
die werken via tewerkstellingsplatformen ervaren de vrijheid van hun remote 
job. Anderzijds lopen ze ook heel wat fysieke en psychosociale risico’s bij het 
streven naar een volgende opdracht en een verzekerd inkomen. Dat blijkt uit een 
onderzoek van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het 
werk. 
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VERSTERKEND NETWERK VOOR FREELANCERS

Ontdek alle tools 
en informatie over 
komende events via 

www.unizo.be/
freelance

Voor slechts € 214/jaar
word je lid van UNIZO
• Je krijgt toegang tot de volledige 

kennisbank vol interessante artikels en 

modelcontracten voor jouw onderneming

• Maak gebruik van de UNIZO 

Ondernemerslijn

• Je wordt lid van de UNIZO-freelance 

community

• Gebruik de legal scan, waarbij je jouw 

overeenkomsten laat nalezen door ons 

team van juristen

• Een ruime waaier aan trainings- en 

netwerksessies met stevige ledenkorting

• Maak gebruik van de aanmanings- en 

incassoservice voor jouw onbetaalde 

facturen

• Ontvang uitnodigingen voor alle freelance 

(netwerk)events

• Interessante kortingen bij verschillende 

UNIZO-partners

• En nog zoveel meer...

UNIZO
FREELANCE 
is het versterkend 
netwerk voor     
freelancers
We adviseren, inspireren en verbinden 
freelancers, met elkaar én met opdrachtgevers. 
Om hen te helpen groeien als sterke ondernemer.

Alle informatie over de vele voordelen van een 
lidmaatschap, vind je op www.unizo.be/lidworden.

UZO-11103_ad_freelance_230822.indd   1UZO-11103_ad_freelance_230822.indd   1 23/08/2022   11:2623/08/2022   11:26
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5. Opdrachtgevers zitten midden in 
de shift 
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‘Talent – on 
– demand’ is 
steeds meer 
deel van de 
toekomst 
van werk. 

Voordelen opdrachtgevers
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Opdrachtgevers zitten midden in de 
shift

Voordelen opdrachtgevers

‘Freelancers zijn niet de enige optie voor bedrijven die kritisch talent op een flexibele manier willen 
aantrekken en een meer aanpasbaar arbeidsmodel willen creëren. Maar ze kunnen wel een belangrijk 
deel van de puzzel zijn.’

Sinds augustus 2021, bij de start van wat we gemakshalve (en optimistisch) als de post-corona 
periode omschrijven, is de structurele schaarste op de arbeidsmarkt pijnlijk voelbaar. Organisaties 
groot en klein bewegen hemel en aarde om aan het schaarse talent te komen. CEO’s rekenen op 
hun HR-managers om de tijdige en kwalitatieve instroom aan talent te verzekeren en de meest 
optimale personeelsstrategie voor te stellen. 

Dat valt allebei in de praktijk nog niet mee. HR is in veel organisaties namelijk niet aangesloten op 
de vele veranderingen in de arbeidsmarkt, meer in het bijzonder op de trends die met de ‘freelance 
revolutie’ te maken hebben. Ze hebben veelal uitsluitend de focus gelegd op de instroom en het 
ontwikkelen van vaste medewerkers, hierin onder meer aangemoedigd door juristen om vooral een 
rigide scheiding te maken tussen talent op de loonlijst en ingehuurd talent. 

Wraakroepend is ook dat in veel HR-opleidingen nieuwe, toekomstige HR-managers nog steeds niet 
leren hoe onze arbeidsmarkt echt is samengesteld, in welke vijvers welk soort talent zich bevindt en 
met welke ‘hengels’ je het best vist. 

Laat staan dat wordt aangeleerd hoe je strategisch voordeel voor de organisatie bouwt door als 
HR het volledige ecosysteem met alle talenten, op de loonlijst of niet, te beheren. Dat dit prima 
kan binnen het wettelijk kader bewijzen de voorlopers in ons land zoals VRT, Silverfin en enkele 
andere ‘early adopters’ van een integraal talentbeheer, elk talent omarmend, zonder onderscheid in 
contractvorm.

Maar ook hier is, gelukkig, de verandering ingezet, al is het nog met kleine stappen. ‘Never let a 
good crisis go to waste’ denken steeds meer HR-directies, en ze gaan voorzichtig talenten zoeken 
daar waar het zich bevindt. Het voordeel, talent vinden voor de business, weegt immers op tegen 
het nadeel, onbekend terrein, mogelijk juridisch risico. Freelance Management Systemen of FMS-
en, brengen ongetwijfeld in hun verkooppraatjes een goed verhaal over de vele voordelen, wat de 
drempel voor HR verlaagt om te experimenteren en pilots op te zetten. 

Freelancers zijn niet de enige optie voor bedrijven die kritisch talent op een flexibele manier willen 
aantrekken en een meer aanpasbaar arbeidsmodel willen creëren. Maar ze kunnen wel een belangrijk 
deel van de puzzel zijn.
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Hoe starten met talent vinden via een FMS?

FMS-en willen niets liever dan opdrachtgevers een ‘easy hiring experience’ bezorgen: snel, gemakkelijk 
en veilig in contact te brengen met freelancers. Maar elk begin is lastig, daarom enkele tips:

1. Doe eerst een grondige marktverkenning. Wij hebben alvast zeven FMS-en die in België actief 
zijn uitgebreid bevraagd, gewikt en gewogen. De resultaten vind je in hoofstukken 2 en 3 van dit 
rapport. Onderzoek welke FMS-en relevant zijn voor de profielen die je nodig hebt, wie goede 
referenties heeft en sterke groeicijfers kan voorleggen. 

2. Experimenteer: huur freelancers in voor kleine opdrachten of minder kritische rollen voor 
de organisatie, en bepaal op basis hiervan welk diensten en/of garanties je van het platform 
minimaal nodig hebt. 
• Sommige online freelance platformen bieden al erg gesofisticeerde diensten aan zoals 

helpen met het bouwen en onderhouden van talentenpools, project teams samenstellen of 
budgetbewaking.

• Ga je voor lokale, Belgische freelancers of zoek je internationaal talent?

3. Bereid je organisatie voor op het samenwerken met freelancers. 
• Vraag je 2 zaken af: allereerst ‘wat kan er fout lopen?’ op gebied van communicatie, leiding 

geven, juridische zaken, cultuur en integratie met aanwezige technologie? Vervolgens vraag 
je ‘hoe kunnen we meer meerwaarde uit de samenwerking halen, hoe laten we ingehuurd 
talent maximaal bijdragen aan het succes van onze organisatie?’ Zet vervolgens een visie en 
beleid op. (zie ook verder in dit hoofdstuk: aandachtspunten). 

• Betrek alle partijen die hier mee te maken krijgen: business, talent acquisitie, legal, HR-
tooling (HRIS), finance, … Dat zijn heel wat stakeholders om mee aan boord te krijgen!

4. Zorg voor een aantrekkelijk profiel van je organisatie op het FMS en een opdrachtomschrijving 
die sprekend is. Kandidaten hebben veel keuze, en op sommige online platformen zelfs ook de 
optie om jou als opdrachtgever een ‘rating’, een beoordeling te geven. Bedenk dat freelancers 
gedreven worden door andere stimulansen dan mensen op zoek naar een vaste baan. Pas je 
aanbod en de communicatie daarom aan op wat freelancers motiveert en drijft.

Voordelen voor organisaties om via een FMS freelance talent te sourcen en samen te 
werken

• Het belangrijkste voordeel van het zoeken van freelancers via een FMS is dat snel kan worden 
gereageerd bij nood aan extra werkkrachten of het verkrijgen van toegang tot gespecialiseerde 
vaardigheden wanneer dat nodig is. Beschikbaar talent is maar enkele muisklikken verwijderd.

• Een performant FMS ondersteunt in het systeem zelf de volledige samenwerking tussen 
opdrachtgever en freelancer, van aanvraag tot uitbetaling. Dit is niet onbelangrijk: het 
gebruiksgemak van het FMS is hoog en het FMS is ‘a single source’, de centrale plaats met alle 
informatie zoals offertes, contracten, andere communicatie enz. 

• Zelf rechtstreeks, in het Engels ‘direct sourcen’, van freelancers middels een FMS maakt het voor 
de organisatie mogelijk een meer op talent gericht model van werven en samenwerken met 
externe talenten op te zetten. Doordat er geen intermediaire tussenpartij is, kan de organisatie 
zelf een nauwere en directe relatie opbouwen met de inhuurkrachten.

Voordelen opdrachtgevers
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• Sommige freelancers werken bij voorkeur via een intermediaire partij, maar anderen doppen 
zelf hun boontjes en wensen rechtstreekst met de opdrachtgever samen te werken. Door actief 
op zoek te gaan naar deze freelancers met behulp van een FMS loop je geen talent van een 
groeiende doelgroep mis. Een FMS inschakelen in je talent acquisitie strategie breidt de vijver 
met potentiële kandidaten aanzienlijk uit.

• Direct sourcing maakt (aanzienlijke) kostenbesparingen mogelijk door de directe 
rekruteringsrelatie met freelancers in plaats van marges aan intermediaire partijen te betalen.

• Er zijn drie populaire soorten platforms voor freelancers waardoor organisaties gericht te werk 
kunnen gaan bij het plaatsen van opdrachten
• Gespecialiseerde sites voor technologie professionals
• Sites voor bepaalde rollen zoals copywriters, designers, virtual assistants enz.
• Websites voor korte, eenmalige ‘klussen’ zoals vertaalopdrachten, ontwerpen van logo’s, …

Aandachtspunten voor organisaties om via een FMS talent te sourcen en samen te werken

• Freelance platformen, en zeker de internationale spelers, bieden vaak talent aan om op afstand, 
‘remote’, mee samen te werken
• Niet alle leidinggevenden zijn opgeleid voor deze manier van samenwerken met teamleden 

op afstand. Zaak is om leidinggevenden hierin goed te begeleiden om mislukking te vermijden.  
• Denk bij letterlijk grote afstanden ook aan praktische zaken in verband met communicatie 

zoals taal, in woord en schrift, en de tijdzone waarin het remote talent woont en werkt (je wil 
niet midden in de nacht een teamoverleg plannen)

• Wees je bewust van de mogelijke culturele verschillen en zorg voor een goede ‘op maat’ 
onboarding zodat ook remote freelancers aangesloten zijn op de visie en missie van de 
organisatie en zich welkom voelen in het team. Vermijd actief dat er een wij-versus-zij gevoel 
ontstaat, zorg voor connectie met de organisatie en met het team.

• Wees je bewust van specifieke juridische uitdagingen wanneer je internationaal samenwerkt 
met freelancers en laat je hierin goed adviseren voor je de samenwerking start. Veel 
internationale FMS-en bieden overigens advies in deze.

• Ook freelance talent is schaars en ligt niet zomaar voor het rapen.
• Meld je opdrachten enkel op de relevante FMS-en om de kans op succes te verhogen. In 

hoofdstukken 2 en 3 hebben we als startpunt zeven FMS-spelers op de Belgische markt 
besproken.

• Zorg voor een aantrekkelijk profiel van jouw organisatie en een sprekende 
opdrachtomschrijving op het FMS: freelance talent heeft volop de keuze en is aan zet!

• Ontwikkel een strategie om ook freelance talent maximaal aan je organisatie te binden. Je 
kan bijvoorbeeld een poos voor het einde van een opdracht de samenwerking wederzijds 
evalueren en polsen naar mogelijke andere projecten in de organisatie. Zet voor kritische 
profielen talentenpools op en onderhoud deze op een actieve manier om zo gekend talent 
snel te kunnen inzetten wanneer nodig. 

• Laat kostenbesparing niet de voornaamste prioriteit zijn om talent te werven via FMS-en. 
• ‘If you pay peanuts, you get monkeys’ geldt ook voor top freelance talent. Talent in het 

buitenland is vaak (veel) goedkoper, maar ‘goedkoop is duurkoop’, m.a.w. toptalent weet wat 
zij waard zijn. De visie en het beleid van Silverfin vinden we in dit kader erg inspirerend: zij 
betalen IT- freelancers uit België en remote IT-freelancers uit het buitenland evenveel omdat 

Voordelen opdrachtgevers
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iedereen als een team moet samenwerken om zo maximaal bij te dragen aan het 
succes van de orNÉANTnisatie. De kennis en kunde van elk teamlid wordt dus 
evenveel gewaardeerd en staat los van de locatie waar dit talent zich bevindt. Het 
mag niet verbazen: Silverfin heeft nauwelijks een instroomprobleem. Lees meer op 
NextConomy.

• Zorg er voor dat de betaling van facturen snel (binnen enkele dagen) gebeurt; dat is de beste 
manier om je waardering te laten zien en om een aantrekkelijke opdrachtgever te zijn voor 
toptalent in een arbeidsmarkt waar om schaars talent wordt gestreden.

• Voor grote volumes van (bepaalde profielen) freelancers kan je overwegen om een eigen FMS in 
te zetten om het inhuurproces van vacature tot uitbetaling optimaal te ondersteunen.
• Dit komt uiteraard met een prijskaartje
• Succes hangt af van de selectie van de meest geschikte FMS-partner om de orNÉANTnisatie 

te ondersteunen met dit deel van haar talent acquisitie 
• Verzeker je van integratie van het FMS met andere hr-tooling zodat je een 

geïntegreerde rapportering bekomt van het totale kandidatenbestand en de 
integrale werkende populatie

• Je kan overwegen om het beheer van de ‘direct sourcing’ van freelancers middels 
een FMS uit te besteden aan een derde partij, de zogenaamde MSP’s of Managed 
Service Providers. Gekende partijen die deze specifieke dienst internationaal 
aanbieden zijn o.a. CXC, Talent Solutions, … 

Meer over MSP’s kan je lezen in het onderzoeksrapport ‘MSP-dienstverleners in 
Nederland en België’ – editie 2022/23 dat gratis te downloaden is op NextConomy

• Bij de opkomst van FMS-en dacht menig inkoper grote kosten te besparen door de ‘cut the 
middle man’-tactiek. Zelf, rechtstreeks freelancers benaderen en contracteren zou 20 tot 30% 
besparen, zo was de redenering. Dat is natuurlijk niet zo. Intermediaire partijen bieden voor hun 
(bruto!) marge veel diensten zoals het voortdurend sourcen, ‘op maat’ selecteren en shortlisten 
van kandidaten, het opvolgen van - en onderhandelen met kandidaten, poolbeheer, contracteren, 
verzekeren, eventueel opleiden enz. ga je zelf aan de slag met het werven en contracteren 
van freelancers dan moet iemand in de organisatie die taken uitvoeren en is er zodoende ook 
een indirecte kost. Rest de vraag wie in de organisatie het meest aangewezen is om 
freelancers te sourcen en te selecteren: inkoop of talent acquisitie? Meer hierover kan 
je o.a. lezen in het boek ‘Mis geen talent’ (die Keure, maart 2020) van  Marleen Deleu en 
Mark van Assema.

• Zorg voor een visie en beleid in verband met het samenwerken met freelancers en vermijd 
rigiditeit, ‘doe dit niet’, door oplossingsgericht te denken ‘wat kan wel?’ 
• Besteed aandacht aan alle juridisch aspecten van samenwerken met freelancers: contracten, 

aansprakelijkheden, verzekeringen, IP-rechten, veiligheid, …
• Begeleid leidinggevenden om optimaal samen te werken met externen zonder risico op 

schijnzelfstandigheid (meer bepaald in verband met gezag en toezicht).
• Maak het ingehuurd talent zo gemakkelijk mogelijk om maximaal bij te dragen aan het succes 

van je organisatie.

Voordelen opdrachtgevers

https://nextconomy.be/2021/09/dankzij-digitale-toepassingen-zijn-dagelijkse-overlegmomenten-met-ons-remote-team-een-eitje/
https://lp.cxcglobal.com/direct-sourcing-business-case
https://www.manpowergroup.be/nl/talent-solutions/
https://nextconomy.be/whitepaper/msp-aanbieders-in-nederland-belgie-onderzoeksrapport-2022/
https://www.diekeure.be/nl-be/professional/10230/mis-geen-talent
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• Er is niet zoiets als dé freelancer, en ‘Freelancers are humans too’ die je moet binden en 
boeien, net zoals je dat voor talent op de loonlijst moet doen, zeker in tijden van schaarste. 
Vertaal je hr-beleid voor vaste medewerkers ook naar een hr-beleid voor ingehuurd talent 
dat binnen het wettelijk kader past en risico’s op schijnzelfstandigheid vermijdt. Denk met 
name aan opleidingen, evaluaties, team meetings, on- en off boarding, …

Case Silverfin

Toen het Gentse Silverfin een achttal jaar geleden van startup naar scale-up ging, liepen ze tegen de 
beperkte arbeidsmarkt aan voor de benodigde niche experten in België. Werven in het buitenland 
dus. Daarbij is er destijds bewust voor gekozen om niet een plaatselijke hub in een of ander land op 
te zetten, maar wel remote werk als uitgangspunt te nemen voor een flexibel talentacquisitiemodel. 
Dat levert, naast vlotte instroom aan geschikte kandidaten, nog bijkomende voordelen op. Denk aan 
vlottere integratie in het Belgische team versus een apart clubje in een ver-weg-land.

Ook kon Silverfin zo een stimulerende omgeving scheppen voor een team waar ‘remote’ een ‘state-
of-mind’ is, die veel vrijheid biedt aan de teamleden en zo hun creativiteit bevordert. Met 30 remote 
teamworkers, verspreid over 16 verschillende landen, kan je wel zeggen dat hun unieke aanpak erg 
succesvol is. 

Bekijk hier de opname van de NextConomy Meetup waarin Caroline Praet, HRBP bij Silverfin 
en in die rol verantwoordelijk voor de integratie en ‘fit’ van ingehuurd talent, vertelt over 
hun TA-strategy, maar ook over het juridische kader, en hoe Silverfin kenniswerkers bindt 
en boeit. 

Alvast enkele inzichten en praktijken die Caroline deelt:
• Wij zijn al tijdens de sourcing fase volledig transparant over wat mensen bij ons verdienen. 

Iedereen in het team heeft dezelfde voorwaarden, onafhankelijk van in welk land ze wonen; 
iedereen wordt gelijk behandeld, op de loonlijst of niet.

• Wij connecteren persoonlijk met elk individu van het remote team. 
      Op vrijdagnamiddag zijn er standaard ‘get-together’ – informele zoom sessies.

Lees hier het volledige artikel.

Voordelen opdrachtgevers

https://youtu.be/OaFz2muWZuo
https://www.nextconomy.be/2022/01/binden-en-boeien-van-je-kenniswerkers-voor-succes-het-voorbeeld-van-silverfin/
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Twee gescheiden werelden. Net zoals in veel andere organisaties was de opvolging van vaste 
medewerkers en externen een compleet gescheiden verhaal bij de VRT: een inkoopverhaal 
voor de ene groep, een hr-verhaal voor de andere. “Toch zijn het de twee groepen samen die 
het totale talent van de organisatie vormen,” zegt Sofie Reviers, hr-manager compensations 
and benefits voor de VRT. Sofie is een van de bezielers die er Total Talent Management (TTM) 
op de kaart zette. Reden genoeg voor NextConomy om met haar te gaan praten.
Link

Kunt u nog zonder een FMS? De discussie over de toekomst en gevolgen van de platformeconomie 
groeit. Daarnaast neemt het aantal freelancers nationaal en internationaal toe. Maar hoe zijn 
deze ontwikkelingen te integreren in bestaande strategieën voor het inhuren van personeel of 
uitbesteden van werk?
Link

“De kloof tussen de skills die organisaties (reeds) beschikbaar hebben en de skills die organisaties 
nodig hebben zet werkgevers onder toenemende druk en dwingt hen om hun zoektocht naar 
talent in nieuwe regio’s en demografische groepen te verbreden”, is een van de conclusies van 
een groot onderzoek van Talent Alpha naar de Toekomst van Werk.
Link

Welke argumenten zijn er wanneer een onderneming beslist om het beheer van externe 
medewerkers intern dan wel extern te organiseren? En hoe aligneer je de vereisten vanuit de 
business met de besparingswensen van Procurement?
Link

Leestip – Lees ook dit op NextConomy

Voordelen opdrachtgevers

https://nextconomy.be/2020/02/sofie-reviers-vrt-niets-doen-is-niet-realistisch-als-je-alle-talent-wil-omarmen/
https://nextconomy.be/2019/07/kunt-u-nog-zonder-een-freelance-management-systeem-fms/
https://nextconomy.be/2019/12/the-future-of-work-report-bedrijven-moeten-nieuwe-talentpools-aanboren/
https://nextconomy.be/2018/11/op-zoek-naar-het-optimale-beheer-van-je-contingent-workforce/
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Talent is borderless.
We don’t recruit, we change 
the life of talents worldwide.

We offer you a 360 degree HR service tailored to your needs

Explore the future of work with us!
anywr-group.com

SPOT MOVE GROW

Recruitment Mobility Training

Global Talent Sourcing Global Talent Mobility Global Talent Training

Headhunting

Executive search

Service provision

Freelance

Temporary staffing

EOR

Policies and expences

Tax & payroll

Immigration

Accommodation

Settling-in

Departure & return

Orientation

Family & social ties

Management

Languages

Cultural awareness

Communication 

Employability 

IT

Relocation 

People-centred

Together with our clients, 
we are building the future of work.

We are Anywr, leader in consulting, international 
recruitment and professional mobility.

PACK Subscription to our digital & partners services

advert_anywr_0822_v2.indd   1advert_anywr_0822_v2.indd   1 19/08/2022   15:0219/08/2022   15:02

http://anywr-group.com
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Get in touch to find out more! 

Working with freelancers?
And you don't have a talent pool yet?

We can help with that! 

We make a digital talent pool platform where you can
communicate, engage and share benefits with your

community.

Connect with all your freelancers and internal
employees in one place.

lancr.eu | info@lancr.eu | +32 (0)3 304 83 76

Do you want to hire 
contingent workers?

It has never been easier to find temporary talent!
 

+32 (0)3 304 83 76

Cockerillkaai 11/16
2000 Antwerp

connecting-expertise.com

Our CE Marketplace is a platform where you can
connect with candidates, who can help you grow your

business and make an impact.

http://lancr.eu
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6. De opkomst van de online 
freelance platformen 
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Het aantal freelancers groeit wereldwijd en als gevolg daarvan groeit ook de creatie van 
platformen onverminderd. In een artikel in Forbes uit februari 2022 klaagt freelance 
expert Jon Younger ”Ik krijg elke week een aantal verzoeken van nieuwe platforms die 
op zoek zijn naar financiering, publiciteit of advies. Mijn schatting – wereldwijd 800-1000 
platforms - voelt laag aan. Een bijgewerkte wereldwijde telling is hard nodig.”

Digitale arbeidsplatforms zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse samenleving. We 
kunnen er eten bestellen, een ritje regelen of online freelance-diensten kopen. Organisaties maken 
in toenemende mate gebruik van deze laatste optie: online platformen bieden organisaties nu ook 
rechtstreeks toegang tot enorme  vijvers met hoogopgeleide freelancers. 

Die freelancers zelf zien ook een hele wereld opengaan. Hun volgende opdracht was in het verleden 
doorgaans afhankelijk van wie ze kenden in hun persoonlijke netwerk en hoe goed ze zichzelf konden 
pitchen. Dat is niet langer het geval: hoe freelancers aan opdrachten komen, is fundamenteel aan het 
veranderen. Arbeidsmarkten bevinden zich midden in deze drastische transformatie. Standaardwerk 
wordt in toenemende mate aangevuld en zelfs vervangen door tijdelijk projectwerk of ‘gig work’ dat 
wordt bemiddeld door online platforms. 

Cijfers bewijzen: online freelancewerk is een trend, geen hype

Het Online Labour Observatory is een samenwerking tussen de Internationale Arbeidsorganisatie 
(ILO) en het Oxford Internet Institute aan de Universiteit van Oxford. Het is een echt knooppunt voor 
onderzoekers, beleidsmakers en het publiek die geïnteresseerd zijn in deze transitie. 

Hun Online Labour Index (OLI) is de eerste economische indicator die een online ‘gig 
economie’ equivalent biedt van conventionele arbeidsmarktstatistieken. De index meet 
vraag en aanbod van online freelance arbeid in verschillende landen en beroepen door 
het aantal projecten en taken op verschillende platforms in realtime te volgen. De OLI 
volgt alle projecten/taken voor opdrachten op afstand (d.w.z. freelance projecten niet op 
de locatie van de opdrachtgever) die op de volgende platforms worden geplaatst:

• Engels: Freelancer.com, guru, Mturk, peopleperhour, upwork
• Spaans: freelancer.es, twago.es, workana.es 
• Russisch: freelance.ru, freelancehunt.ru, en weblancer.ru

Samen vertegenwoordigen ze ten minste 70% van de markt in termen van verkeer, aldus de 
onderzoekers van de universiteit.

De opkomst van de online freelance 
platformen

Opkomst freelance platformen
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https://www.forbes.com/sites/jonyounger/2022/02/01/the-freelance-revolution-is-just-getting-started-key-trends-in-2022/?sh=57dbd0a0118b
http://onlinelabourobservatory.org/
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De data, die 24/7 wordt geregistreerd sinds 1 juni 2016, laat duidelijk de constante groei in vraag en 
aanbod van deze vorm van werken zien (fig.10). 

 

Fig. 10 – Aanbod online opdrachten sinds 1 juni 2016 (Bron: Online Labor Index - OLI 2020 - onlinelabourobservatory.org)

De startdatum 1 juni 2016 heeft index 100 gekregen, en op 20 mei 2020 staat de index op een 
absolute piek van 171; bijna geëvenaard op 13 februari 2022 toen 170 werd gehaald. Ondanks 
enkele scherpe dalingen, zelfs tot onder index 100 in april 2017, toont de grafiek ontegensprekelijk 
een meer dan forse groei van vraag en aanbod aan online freelance diensten aan tijdens de voorbije 
zes jaar. 

‘Talent – on – demand’ is steeds meer deel van de toekomst van werk. Staffing Industry Analists 
(SIA) rapporteert een groei van 190% in 2021 en verwacht een blijvende verdere toename. In hun 
jaarlijkse ‘Buyer Survey’ geeft 20% van de deelnemende organisaties aan al freelance talent te werven 
via online platformen, en 40% plant om dit volgend jaar (dus in 2022) te doen. 

Fig. 11 – Aandeel online contracten per categorie (bron: ILO)

Opkomst freelance platformen
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Een ILO (International Labor Organisation) onderzoekrapport ‘ILO World Employment and Social 
Outlook 2021‘ laat meer in detail zien dat het grootste aandeel van de onlinecontracten wereldwijd 
tot de categorie softwareontwikkeling en technologisch werk behoort (fig. 12). Het aandeel van deze 
categorie in het totale online freelancewerk is gestegen van 39 procent in 2018 tot 45 procent in 
2020. De relatieve aandelen van professionele diensten en verkoop- en marketingwerk zijn ook 
toegenomen, terwijl het aandeel van creatief en multimediawerk tussen 2018 en 2020 is afgenomen. 
Volgens het ILO-rapport kunnen deze veranderingen worden toegeschreven aan de gevolgen van 
de pandemie.
 
Het ILO – onderzoek bevestigt eerder onderzoek van Boston Consulting Group uit 
2019. Daar lezen we: “De perceptie dat de gig economy wordt gedomineerd door slecht 
betaald werk - zoals ritjes delen, bezorging, klikwerk en microtaken - bleek ook onjuist. 
Laaggeschoolde, laagbetaalde freelancetaken maakten slechts ongeveer de helft uit van 
het via platforms ingezamelde freelancewerk. Een groot deel van het resterende werk 
bestond uit hoger gekwalificeerde en beter betaalde taken, zoals softwareontwikkeling 
en ontwerp.” En ook: “Freelancen evolueert van goedkope arbeidskrachten naar het 
vinden en engageren van top talent.»

 

Fig. 12 – Aard van de opdrachten via online freelance platformen per land (BCG)

Opkomst freelance platformen
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https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm
https://www.bcg.com/publications/2019/new-freelancers-tapping-talent-gig-economy
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Wat met België?

Ook in België is freelancing al even veel meer dan een hype. Steeds meer mensen zetten 
de stap naar een samenwerking waarbij ze hun kennis en creativiteit op zelfstandige 
basis aanbieden. Op basis van een UCM-enquête en cijfers van Graydon waren er in 
juli 2020 meer dan 291.000 freelancers in België. Bijna een kwart daarvan (23,2%) is 
in Wallonië gevestigd. Brussel herbergt 15% van de actieve freelancers in België. 
Vlaanderen heeft het grootste aandeel (62%). Onderzoek van Unizo in samenwerking 
met Graydon bevestigt dat het aantal freelancers in Vlaanderen en Brussel in het tweede 
pandemiejaar 2021 opnieuw met ruim 5 procent toenam. Dat brengt het totaal voor 
2021 in deze regio’s op 185.343, tegenover 175.806 in 2020. 

De website van de Nationale Bank van België leert dat in 2021 België 853.000 
zelfstandigen telde, waarvan dus ruim 291.000, of meer dan 1 op 3 als freelancer  
werkte. Het onderzoek van de SERV uit 2017 definieert freelancers als zelfstandigen 
zonder personeel die in een B2B omgeving hun kennis en diensten aanbieden. De totale 
beroepsbevolking (werkenden + werklozen) bedroeg 5,527 miljoen mensen. 

Het aandeel van freelancers in de totale Belgische beroepsbevolking bedraagt daarmee 
5,27%. Het overgrote deel van deze groep betreft hoogopgeleide talenten met een wens 
om autonoom hun vak uit te voeren, blijkt uit het jaarlijks Freelancer Focus rapport van 
Unizo. 

SCAN ME

SCAN ME

SCAN ME

Make the age of freelance 
work for your business.

Ontdek Malt, de snelst groeiende marketplace die de grootste community 
van freelancers verbindt met bedrijven die klaar zijn om hun project verder 
te zetten. Wij maken de administratieve, juridische en betalingsprocessen 

eenvoudig en veilig, allemaal op één plek.

Ontdek Malt

Choice. The new work order.

www.malt.be /maltcommunity @malt_community

Het aandeel freelancers in de 
Belgische beroepsbevolking 

bedraagt 5,27%.
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https://www.ucmvoice.be/2020/09/29/les-freelances-ont-la-cote/
https://www.nextconomy.be/2017/10/serv-uitdaging-en-knelpunten-freelancers-vragen-om-veelzijdige-beleidsaanpak/
https://www.unizo.be/nieuws-pers/freelancer-focus-rapport-2021-unizo-en-graydon-84-blijft-overtuigd-freelancer-ondanks
https://www.unizo.be/nieuws-pers/freelancer-focus-rapport-2021-unizo-en-graydon-84-blijft-overtuigd-freelancer-ondanks
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Make the age of freelance 
work for your business.

Ontdek Malt, de snelst groeiende marketplace die de grootste community 
van freelancers verbindt met bedrijven die klaar zijn om hun project verder 
te zetten. Wij maken de administratieve, juridische en betalingsprocessen 

eenvoudig en veilig, allemaal op één plek.

Ontdek Malt

Choice. The new work order.

www.malt.be /maltcommunity @malt_community

http://www.malt.be
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De verandering in onze arbeidsmarkt is ingezet, al zijn we nog in een vroege fase. Steeds meer 
mensen willen als freelancer werken; steeds meer organisaties doen een beroep op de expertise 
van freelancers.  In gesprekken met inkopende organisaties en in de mailbox van NextConomy 
merken we  dat zowel freelancers als opdrachtgevers graag rechtstreeks met elkaar in contact 
komen, dus zonder tussenpartij. De niche van freelance platformen is binnen de HR-diensten een 
nog relatief jonge niche, maar wel een die dus aan de noden van zowel de opdrachtgevers als van 
de freelancers tegemoet komt. 

Helaas, blijkt ook dat beide partijen, opdrachtgevers én freelancers, de wereld van online vaak 
nog als een ondoordringbare jungle ervaren. Het NextConomy redactie team hoopt met dit 
onderzoeksrapport een deel van deze jungle meer transparant gemaakt te hebben.

Het aanbod met FMS-partijen is anno 2022 al erg gevarieerd, wat een goede zaak is voor de 
gebruikers van FMS-en: gezonde concurrentie verscherpt de nood aan vernieuwing en innovaties. 
Er zullen in de nabije toekomst zonder twijfel nog starters komen in onze regionen, puur Belgische 
FMS-spelers, of buitenlandse partijen die hier een opportuniteit zien. In een dergelijk jonge sector 
mag je bovendien verwachten  dat er overnames, stopzettingen, consolidaties en wie weet wat nog 
zullen zijn. Er zullen zowel winnaars als verliezers zijn, leiders en achterblijvers, naarmate freelance 
platformen zich aanpassen aan de moeilijke economische omstandigheden. Hoe kunnen FMS-
en zich onderscheiden in een moeilijke periode met een beperkt aanbod van talent, twijfelende 
investeerders, en veel relatief ongedifferentieerde concurrenten? Daarmee  blijft dé vraag: welke 
acties helpen elke FMS-organisatie, en vooral jonge FMS-bedrijven, om zich te onderscheiden van 
de massa in moeilijke tijden?

Dr. Deborah Giustini voert aan de KU Leuven een postdoctoraal onderzoeksproject 
over de implicaties van platformwerk op de subjectieve ervaringen van hoogopgeleide 
freelancers die actief zijn op online marktplaatsen. Zij ziet ook op macroniveau in 
onze arbeidsmarkt een aparte sociale en professionele identificatie ontstaan. “De snel 
toenemende ontwikkeling van freelance platformwerk kan een leercurve veroorzaken 
in heel de arbeidsmarkt, met impact op alle actoren.  Ook op de beleidsmakers die hier 
moeten reguleren.” (Lees het interview hier)

Wij bij NextConomy zijn nu al erg benieuwd naar het speelveld met FMS – aanbieders over twee 
jaar, in 2024, wanneer we de tweede editie van dit onderzoeksrapport voorbereiden. Hopelijk jij 
ook!

Nawoord

Nawoord
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https://www.nextconomy.be/2022/07/wat-betekenen-platformen-voor-hooggeschoolde-freelancers-interview-met-dr-deborah-guistini/
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 AGORIA TECHLANCERS
de community van technologische  
freelancers in België

Onze kalender
Ontdek onze kalender 
vol opleidingen, 
maandelijkse coworkings 
en netwerkmomenten.

Heb je vragen over de werking 
van Agoria Techlancers?
Program manager Geert Jacobs staat 
voor je klaar. Bel naar +32 472 426 556  
of stuur een e-mail naar  
geert.jacobs@agoria.be

WAT MAG JE VERWACHTEN?

  
Kom in contact met +2000 bedrijven uit  
de digitale sector en de maakindustrie

  
Bouw een netwerk van complementaire 
freelancers uit

  
Verruim je kennis door extra voordelig deel  
te nemen aan de Agoria Academy opleidingen

  
Toegang tot kennis en tools om je bedrijfsvoering 
te vergemakkelijken zodat je optimaal kan 
focussen op jouw kernactiviteit
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In dit onderzoeksrapport gebruiken we heel wat vakjargon en afkortingen. Hieronder vind je een 
overzicht van de afkortingen en enkele specifieke termen die we hanteren samen met een korte 
toelichting.

ATS Applicant Tracking System; specifieke software waarmee werkgevers en 
bureaus in de arbeidsbemiddeling hun wervingsproces en hun relatie met 
potentieel talent en kandidaten efficiënt en effectief kunnen beheren.

E2E End-2-End; in deze context van het begin tot het einde van het inhuurproces 
van extern talent, d.w.z. vanaf de aanvraag tot het uitbetalen van de factuur.

FMS Een Freelance Management Systeem (FMS); een online platform dat voor 100% 
in het IT-systeem alle operationele, financiële en juridische aspecten van de 
samenwerking van opdrachtgevers met freelancers faciliteert, van aanvraag tot 
betaling.

HRIS Human Resources Information System; een HR systeem dat informatie van 
werknemers bijhoudt voor bedrijfsdoeleinden. Deze software werkt ter 
ondersteuning van de processen en werking binnen het HR departement. 

MSP Managed Service Provider; een derde partij die de verantwoordelijkheid 
overneemt voor het inrichten van (delen van) het proces-  en het beheren van 
het programma voor het inhuren van externen in de organisatie.

RPO Recruitment Process Outsourcing; een derde partij die de verantwoordelijkheid 
neemt voor het inrichten van (delen van) het proces – en het beheren van het 
programma voor het werven van eigen medewerkers voor de organisatie.

TTM Total Talent Management; hr-strategie waarbij de organisatie het beheer van 
het totale ecosysteem aan werkenden voor de organisatie centraal beheert, 
onafhankelijk van de contractvorm en met als doel iedereen maximaal te laten 
bijdragen aan het succes van de organisatie en geen talent te missen.

VMS Vendor Management System; specifieke software waarmee inhurende 
organisaties hun leveranciers (vendors) van hr-diensten en inhuurkrachten 
optimaal beheren.

Freelancer Een freelancer is een zelfstandige, een ondernemer die geen personeel heeft 
en zijn eigen arbeid, kennis of creativiteit tijdelijk of in opdracht verhuurt aan 
bedrijven (B-2-B). (Definitie van de SERV, 2017)

Gig Economie Engelse term voor ‘kluseconomie’: flexibele, korte opdrachten, waarvoor 
zelfstandige krachten worden ingehuurd via een online platform, en die vaak 
per stuk of  opdracht betaald worden. De meest gekende voorbeelden zijn 
Uber, Deliveroo, Fivrr … waar vraag en aanbod aan werk elkaar snel, gemakkelijk 
en flexibel vinden. De nadruk ligt totaal niet op wie het werk doet, enkel op de 
randvoorwaarden, de kortstondigheid en het eindresultaat. In de wereld van de 
Gig Economie zijn de platformen het bepalende element en de werkkrachten 
een middel.

Verklarende woordenlijst
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Gig Work Klusjeswerk voor zelfstandigen, bemiddeld via een online platform

Talent Economie De Talent Economie verbindt zelfstandige professionals met opdrachtgevers, 
maar legt de nadruk volledig op het individu met zijn expertise en talenten. 
Als individu heb je in dit deel van de freelance arbeidsmarkt volledige controle 
over je werk, je zet je talenten optimaal in en kiest waar en wanneer je werkt. 
Het gaat doorgaans over hoogopgeleide werkkrachten die bewust kiezen 
voor de flexibiliteit die deze vorm van samenwerking biedt. Het verschil met 
de Gig Economie zit in 1/ de duur van de gigs: in de Talent Economie heb je 
kortstondige opdrachten, maar het merendeel betreft langlopende projecten, 
soms zelfs van meerdere jaren. 2/ Het is ook niet laagdrempelig: organisaties 
zoeken heel specifieke profielen en maken hun selectie ten gronde voor 
ze iemand laten starten. Voorkennis is bovendien een must: het gaat net 
om die kennis, dat is de reden van de samenwerking. 3/ Het Gaat over veel 
meer geld dan in het andere deel van de Gig Economie. Dit zijn de freelance 
experten die organisaties veel meerwaarde brengen in de vorm van kennis, 
ervaring, flexibiliteit, maar daar ook een hoger tarief tegenoverstellen dan de 
Uberchauffeur of de fietskoerier. 4/ In het geval van de Talent Economie zijn 
platformen niet meer dan dat, namelijk online plaatsen waar specialisten hun 
vaardigheden kunnen tonen en ze hun eigen vergoeding kunnen bepalen, wat 
ook bijdraagt aan hun groei in de loop van de tijd.
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FMS - Kan je nog zonder?

De NextConomy FMS definitie

Een Freelance Management Systeem (FMS) is een platform dat in het systeem alle 
operationele, financiële en juridische aspecten van de samenwerking van opdrachtgevers 
met freelancers faciliteert van aanvraag tot betaling.

FMS-platformen

Freelancer OpdrachtgeverFMS 

Situatie België

291.000 freelancers in België Aantal freelancers stijgt elk jaar 
met 5 tot 9 %

Belgische beroepsbevolking

Freelancers 
5, 27%

Inhoud FMS-rapport

Wie zijn de Belgische of buitenlandse platformen actief in België? 
Hoeveel freelance platformen zijn er in België? 
Waarin onderscheiden ze zich van elkaar?
 
Deze 7 FMS-en namen deel aan het onderzoek:

Freelancers tips Opdrachtgevers tips

Bepaal je niche. Misschien is er 
een FMS met een klantenbestand 
gericht op je sector.

Kies of je nationaal of 
internationaal wil werken. Als je 
over de grenzen zoekt, bepaal dan 
zeker in welke tijdzones je kan 
werken.

Je moedertaal, Engels, Frans, 
Duits ... Beslis in welke talen je 
kan en wil werken. 

Onderzoek met welke klanten de 
FMS al eerder heeft mee samenge-
werkt. Vind je die interessant?

Onderzoek welke FMS-en 
relevant zijn voor de profielen 
die je nodig hebt, wie goede 
referenties heeft en sterke 
groeicijfers kan voorleggen.

Huur in het begin freelancers in 
voor kleine opdrachten of
minder kritische rollen voor
de organisatie.

Zorg ervoor dat jouw team ook 
freelancers goed onthaalt. Bereid 
je organisatie voor op het 
samenwerken met freelancers.

Zorg voor een aantrekkelijk 
profiel van je organisatie 
op het FMS en een heldere 
opdrachtomschrijving.

Onbekend maakt onbemind
Wereldwijd meer dan 1.000 platformen

Markt groeit wereldwijd met 70% sinds 2016

+5 à 9%
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Onderzoek met steun van deze partners
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NextConomy is een online kennisplatform over de veranderende wereld van werk: evoluerende 
ideeën over werk, veranderingen in de manier waarop werk is georganiseerd en de impact van 
deze veranderingen op individuen en organisaties. 

Vandaag de dag zijn we echter meer dan alleen online aanwezig. NextConomy heeft 
zich ook ontwikkeld tot een plek waar kennis en inzichten samenkomen in echte 
ontmoetingen. We moedigen debat en kennisdeling aan tijdens onze Meetup sessies, 
webinars, ronde tafel evenementen, workshops en debatavond.

Marleen Deleu
Director Trends & Insights

Dit eerste onderzoeksrapport heeft als ondertitel ‘FMS – Kan je nog zonder?’ en wil enkele 
prangende vragen beantwoorden. 

Loopt het online zoeken naar freelancers een vaart bij Belgische organisaties?
Melden Belgische freelancers zich ook massaal aan op online platformen? Wie zijn de 
Belgische of buitenlandse platformen actief in België? Hoeveel freelance platformen zijn 
er in België. Waarin onderscheiden ze zich van elkaar?, …


