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Als freelancer bent u constant op zoek naar nieuwe 

opdrachten, maar die zoektocht vraagt veel tijd en 

geduld. De vele internetplatformen die ‘vraag’ en 

‘aanbod’ samenbrengen lijken het ideale kanaal. Maar 

is dat ook zo? Een analyse van negen van deze 

freelanceplatformen levert opmerkelijke resultaten. Zo 

is gratis niet bij iedereen gratis en is het aanbod soms 

ontgoochelend. Verlies geen tijd en lees deze 

whitepaper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deze whitepaper kwam tot stand op vraag van Fedipro, de 
Federation of Independent Professionals. Fedipro werkt 
momenteel aan een ‘hertekening’ van de ledenwerking en 
ledenvoordelen voor IPRO’s of zelfstandige professionals, met veel 
aandacht voor de sterk veranderende maatschappelijke 
ontwikkelingen.  
 
Deze analyse neemt geen uitgesproken stelling in over goede of 
slechte online freelanceplatformen. De studie brengt het 
bestaande aanbod in kaart. Gelet op de grote verscheidenheid en 
opvallende bevindingen, vond Fedipro het zinvol om deze analyse 
te delen met de betrokkenen: de freelancers en zelfstandige 
professionals.  
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Methodiek 

Een uitgebreide zoektocht via Google op voor de hand liggende trefwoorden 

leverde negen Belgische online platformen op die freelancers met 

opdrachtgevers samenbrengt. De geselecteerde sites richten zich tot 

freelancers uit alle sectoren: van administratieve krachten over IT’ers tot 

verpleegkundigen. De negen websites werden geanalyseerd aan de hand van 

25 vragen die een freelancer zich zou stellen vooraleer over te gaan tot 

registratie of betaling van de aangeboden diensten. Tijdens het onderzoek 

werd op geen enkel platform effectief een account aangevraagd. Alle 

bevindingen van de desktop research werden in dit document verwerkt. Na 

de uitgebreide tekst vindt u achteraan een vergelijkende tabel van de negen 

platformen.  

 

Wie zit er achter het platform? 

Eén van de eerste freelance-platformen is: ikbeneenfreelancer.com opgericht 

in 2007. Stichtster Ankie Duis was toen zelf freelance marketeer en vroeg zich 

af waarom er in België geen website bestond die freelancers en 

opdrachtgevers samenbracht. Een frustratie die ook bij andere freelancers 

heerste waardoor sommigen van hen besloten een gelijkaardige site te 

maken. Freelance webdesigner en seo specialist Bruno Jansen stampte in 

2010 Freelancebureau.be uit de grond en ook de makers van Opdrachten.be 

beweren dat zij al jaren actief waren als freelancers vooraleer zij hun site in 

Nederland (2011) en in België (2013) bouwden. 

Een ander belangrijk aandachtspunt, is de inpalming door onze noorderburen 

op dit marktsegment. Van de negen onderzochte sites is het heel duidelijk 

dat er drie in Nederlandse handen zijn. Bij Freelance.be is dit zelfs 

overduidelijk: het merendeel van de gepubliceerde opdrachten komt van 

Nederlandse bedrijven. Hierdoor kunnen ze uitpakken met meer dan 4.000 

zoekertjes per maand. Een bewuste strategie, want het platform is een 

product van Freelance Fair BV, een initiatief van een aantal onafhankelijke 

private investeerders die van Freelance.be de nummer één werkmarktplaats 

voor freelancers en opdrachtgevers willen maken.  
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Freelance.be – Opdrachten van vooral Nederlandse bedrijven 

 

Welke sites zijn gratis, welke betalend? 

Drie sites zijn gratis, vier bieden zowel een gratis als een betalende keuze, 

één is betalend en bij één site is het onduidelijk of de registratie van 

freelancers gratis of betalend is. Geen van de websites rekent kosten aan aan 

de opdrachtgevers. Logisch ook, want zonder zoekertjes kan de site niet 

bestaan. Opmerkelijk is dat de beheerders van de website 

ikbeneenfreelancer.com de opdrachtgevers maximaal tien opdrachten per 

maand kunnen posten. De site richt zich tot de KMO’s, beweren ze in hun 

mission statement. En Freelancenetwork beperkt de opdrachtgever tot zelfs 5 

zoekertjes per maand. “Het is de bedoeling om zoveel mogelijk het 

rechtstreeks contact tussen de eindklant en de freelancer te promoten”, zegt 

de zaakvoerder Michel Piedfort.  

 

Hoeveel kost een lidmaatschap? 

Alle betalende websites werken met een vast tarief. De prijzen liggen redelijk 

dicht bij elkaar. Bij Opdrachten.be krijgt u al een jaarabonnement voor 19,95 

euro. Freelancenetwork vraagt het meest: 99 euro. Interim Management 

Projects geeft u de meeste keuzevrijheid. Daar kan u kiezen uit vier 
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lidmaatschapsniveau ’s: gratis, brons (9,99 euro/jaar), zilver (14,99 euro/jaar) 

en goud (24,99/jaar).  

 

 

Interim Management Projects – Abonnementsprijs afhankelijk van de diensten die u wenst 

 

Mag je bij de betalende websites eerst gratis proberen? 

Bij de platformen waar u zowel een gratis als een betalend abonnement kunt 

nemen, kan u uiteraard eerst zien of u op de site uw gading vindt of niet. 

Alleen de betalende site Freelancenetwork vraagt dat u meteen uw 

portefeuille bovenhaalt. 
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Hoe zorgen platformen er voor dat u toch een betalend abonnement neemt? 

Bij freelance.be bijvoorbeeld, kan u pas na 24 uur reageren op nieuwe 

projecten, zijn uw contactgegevens niet zichtbaar voor opdrachtgevers en bij 

zoekopdrachten door opdrachtgevers verschijnen eerst de betalende 

freelancers in de resultatenlijst.  

 

Hoeveel opdrachten staan er op de site? 

Opvallend is dat alle platformen beweren dat ze veel meer zoekertjes en 

profielen hebben, dan onze telling berekent. Sommige websites zetten u op 

het verkeerde been, door alle ooit geplaatste zoekertjes op de website te 

laten staan, inclusief de niet-actieve.  

Ikbeneenfreelancer.be beweert op haar platform de grootste te zijn. Maar 

volgens onze telling van alle zoekertjes gepubliceerd in januari 2015 is 

freelance.be het grootste platform met ongeveer 4.000 opdrachten in die 

maand. Een groot verschil met de 87 opdrachten op ikbeneenfreelancer.be. 

Opdrachtgevers plaatsten in januari 2015 gemiddeld 62 projecten op de 

platformen. In dat cijfer zijn de opdrachten van Freelancenetwork en Interim 

Management Projects niet opgenomen, omdat op deze twee sites geen 

publicatiedatum staat bij de opdrachten en het dus niet te achterhalen is hoe 

lang de zoekertjes er al staan. Ook werd er geen rekening gehouden met de 

gegevens van Freelance.be, omdat zij met hun 4.000 zoekertjes per maand 

een verkeerd beeld geven van de  situatie.   

 

Hoe uitgebreid is mijn profiel op de website? 

Alle websites vragen naast de naam van de freelancer, ook het mailadres. Bij 

drie platformen is dit zelfs het enige dat u moet invullen bij registratie.  

Alle platformen maken gebruik van een online invulformulier. Op het eerste 

zicht erg handig omdat u dan meteen alle noodzakelijke info kunt ingeven. 

Maar er is ook een keerzijde van de medaille: slechts twee websites geven de 

gebruiker de kans om ook een persoonlijke, vrije beschrijving bij hun profiel 

in te vullen: Freelancebureau.be en GoFreelance. 
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Slechts bij één platform is het mogelijk om uw cv als bijlage op te laden: 

Opdrachten.be. Naast de cv, kan u op die website onder meer ook de url van 

uw website of blog, een link naar uw LinkedIn-profiel en een 

bedrijfspresentatie meegeven. Iets wat bij andere platformen niet mogelijk is. 

 

Opdrachten.be – Heeft het meest uitgebreide profiel. U kan linken naar uw LinkedIn-profiel en uw cv opladen. 
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Hoeveel ervaring heeft u en heeft uw referenties?  

Opdrachten.be vraagt deze gegevens gewoon aan de gebruikers, maar 

Freelancer.be gaat hier een stapje in verder. Bij Freelancer.be kunnen 

freelancers zich profileren met onder meer een geverifieerd cv. Wanneer een 

freelancer een vorige opdracht invoert, moet hij de naam en het e-mailadres 

van de vorige werkgever ingeven. De beheerders van de site verifiëren dan 

die info bij de werkgever en vragen om feedback te geven. Die feedback 

verschijnt dan bij het profiel van de freelancer. Opdrachtgevers kunnen dan 

ook op de site specifiek zoeken naar freelancers met referenties. Volgens de 

beheerder een meerwaarde, maar uit onze analyse blijkt dat bijna geen 

enkele freelancer gebruik maakt van deze tool. Het lijkt wel of dat 

Freelancer.be de strijd wil aangaan met LinkedIn. Want elke freelancer krijgt 

een unieke publieke pagina met url die hij kan vermelden op zijn 

visitekaartje. Ook ikbeneenfreelancer.com biedt dit aan aan haar betalende 

abonnees.  

Leden van Freelance.be kunnen gebruik maken van TruQu. TruQu is een 

vergelijkingssite voor professionals, met gestructureerde beoordelingen en 

aanbevelingen, reviews en ratings en meet werkprestaties door analyse van 

beoordelingen over uw werk door uzelf en anderen.  
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Freelancer.be – De opdrachtgever kan bij zijn zoektocht naar een freelancer ook selecteren op aantal referenties, rating en  

documenten (cv en id) 

 

Is zoeken van opdrachten eenvoudig? 

Ja. Bij alle websites zijn de opdrachten onderverdeeld in categorieën of kan u 

zoektermen invoeren. Bij drie platformen (Freelancer.be, GoFreelance en 

Freelance.be) kunt u zelfs zien hoeveel van uw concullega’s gereageerd 

hebben op een zoekertje. 
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Ikbeneenfreelancer.com – Vermeldt bij elke opdracht de status, publicatiedatum en het aantal reacties.  

 

Ontvang ik zoekertjes ook in mijn mailbox? 

Ikbeneenfreelancer, Opdrachten.be en Vacaturebank voor jobs op 

zelfstandige basis sturen opdrachten die interessant voor u zijn door naar uw 

mailbox. ikbeneenfreelancer.com doet dit zelf voor de gratis account, maar u 

kan pas op de opdrachten reageren als u een jaarabonnement neemt. Dat 

kost 70 euro. 

 

Kan ik bij vragen terecht bij een persoon/ of anoniem? 

De meeste sites voorzien een invulformulier en eventueel een 

telefoonnummer bij dringende vragen. Drie websites vermelden de naam van 

de contactpersoon, zodat u weet naar wie uw vraag of opmerking gericht is. 
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Op de websites van Vacaturebank voor jobs op zelfstandige basis en 

Freelance.be staan geen contactgegevens vermeld. U moet bij beide 

doorsurfen naar de Nederlandse moedersite.  

 

Kan ik de platformen volgen via social media? 

Freelanceplatformen en social media blijken geen goede match te zijn. 

LinkedIn is het populairst (4 sites), daarna volgen Facebook (3 sites) en 

Twitter (2 sites). De beheerders die ook op social media vertoeven, kiezen 

meestal voor een mix van twee kanalen. Geen enkele heeft zowel een 

Facebook, Twitter als een LinkedIn-account. En het is niet omdat ze een 

Facebookpagina, een Twitteraccount of een LinkedIn-groep uit de grond 

hebben gestampt, dat die vaak gebruikt worden. Bij de helft van de websites 

die social media inschakelen, zijn de pagina’s zo goed als dood. Tot grote 

ergernis van de volgers, die zich met een post afvragen of het kanaal nog 

actief is. Want de beheerders zijn misschien afwezig op Facebook, LinkedIn of 

Twitter, de freelancers niet.  

 

GoFreelance – Heeft 241 volgers die zich afvragen of de Facebook-pagina nog actief is. 
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Van de negen onderzochte platformen scoort de social-mediamix van 

Freelancenetwork het best. De beheerder koos voor Facebook en LinkedIn en 

is ook actief bezig op beide kanalen. Zijn Facebook-pagina telt 2.082 volgers 

(4 februari 2015) en zijn open LinkedIn-groep 583. De open LinkedIn-groep 

van Interim Management Projects scoort nog beter met 876 volgers.  De 

enige actieve twitteraars zijn de mensen achter Opdrachten.be. Met 2.232 

tweets bereiken ze 105 volgers. 

Wat communiceren de freelanceplatformen op social media? De actieve 

websites berichten vooral over nieuwe binnengekomen opdrachten. 

Freelancenetwork en Interim Management Projects brengen ook nog 

achtergrondinformatie over het freelance-leven waar ze dan verwijzen naar 

interessante onderzoeken over bijvoorbeeld het nieuwe werken, linken naar 

de actualiteit, naar interessante opleidingen en stellen nieuwe leden voor. 

Jammer genoeg is de laatste post van Interim Management Projects  al meer 

dan jaar oud. 

 

Interim Management Projects – LinkedIn-pagina met 878 volgers. De pagina ligt al meer dan een jaar stil. 
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En hoe zit het met video? Alleen Michel Piedfort, zaakvoerder van 

Freelancenetwork waagt zich hieraan. Op zijn Youtube-kanaal heeft hij tien 

korte filmpjes gepost waar hij vertelt over onder meer de zoektocht naar 

jobs, thuiswerk en starten met freelancen. 

 

Freelancenetwork.be – Youtubekanaal van de zaakvoerder Michel Piedfort. 

 

Vind ik op de website informatie over het freelance-zijn? 

Amper. Zeven van de negen geanalyseerde websites publiceren enkel 

opdrachten. Freelancenetwork heeft een rubriek met tips waar ook 

onderzoeksresultaten staan zoals ‘Freelancers zijn gelukkiger’ en ‘De meest 

gevraagde freelance jobs’ en verwijst ook naar interessante evenementen en 

opleidingen.  Ook Interim Management Projects wil haar publiek meer 

achtergrondinfo bieden met artikels zoals ‘9 golden rules for succesful sales 

meeting.’ 

Heeft u een vraag die ook andere freelancers aanbelangt? Dan kan u die 

stellen op het forum van Freelance.nl, de moederwebsite van Freelance.be. 

De populairste discussie gaat over ‘belachelijke tarieven’ met 112 reacties.  
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Hoe snel word ik gevonden door opdrachtgevers? 

Op Vacaturebank voor jobs op zelfstandige basis, GoFreelance en 

Opdrachten.be kunnen opdrachtgevers geen profielen bekijken van 

freelancers. Het is aan de freelancers om bij voor hen interessante projecten 

de opdrachtgevers te contacteren die dan uit de geïnteresseerden de meest 

geschikte kandidaat selecteert.  

Op Freelancebureau.be, ikbeneenfreelancer.com en Freelancenetwork 

verschijnt wel uw profiel, maar blijft u toch heel anoniem. En dat zorgt toch 

voor wantoestanden, want uw profiel verschijnt in een uniforme lijst en dat 

maakt het onmogelijk om op te vallen. Bij Freelancebureau.be bijvoorbeeld 

kunnen opdrachtgevers enkel freelancers zoeken per categorie. Hij krijgt dan 

een lijst van profielen. Pech gehad als u niet als eerste verschijnt. 
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Freelancebureau.be – Uw profiel verschijnt in een lange lijst.  

 

Een buitenbeentje hier is Freelancer.be. Ook hier verschijnt uw profiel in een 

lijst, maar u kan zich onderscheiden door referenties van vorige werkgevers 

op te vragen, door een ratingsysteem, uw LinkedIn-profiel te koppelen aan 

uw profiel en documenten op te laden zoals uw rijbewijs of ID-kaart. Uit de 

analyse blijkt wel dat de meeste freelancers zich hier niet mee bezig houden.  

Wil u opvallen op het platform van Interim Management Projects, dan moet u 

hiervoor betalen. Sowieso komt uw profiel hoger te staan in de resultatenlijst 
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als u kiest voor een goud-lidmaatschapsniveau boven een zilver-, brons- of 

gratis-abonnement. Maar u kan de resultatenlijst nog meer beïnvloeden door 

extra opties aan te kopen. Voor 10 euro extra krijgt u bij uw profiel het 

‘prominent interim manager-icoontje’ zodat u opvalt tussen de rest en voor 

50 euro extra verschijnt u met foto op de banner op de homepagina.  

 

Interim Management Projects – Voor 50 euro verschijnt uw profiel in de banner op de homepagina. 

 

Hoeveel freelancers hebben een profiel aangemaakt op de 

platformen? 

Niet alle websites tonen de profielen van de geregistreerde profielen, 

waardoor de analyse niet een exact resultaat kan geven. Van de websites die 

wel de profielen tonen, blijkt dat Freelancenetwork de meeste inschrijvingen 

heeft met 9.000 leden en Freelancer.be het minst met 76. De andere 

platformen hebben ongeveer een 1.000-tal geregistreerden.  

 

Worden de opdrachten eerst gecontroleerd door de 

sitebeheerder voordat ze verschijnen op de site? 
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Vijf beheerders vermelden expliciet dat ze alle projecten controleren 

vooraleer ze gepost worden.  “In het verleden hebben we regelmatig 

opdrachtgevers gehad die zich niet aan de regels hielden. Ze plaatsen 

bijvoorbeeld opdrachten voor vast dienstverband of ze maakten vooral 

reclame voor zichzelf”, vermeldt ikbeneenfreelancer.com. 

Vacaturebank voor jobs op zelfstandige basis gooit zonder voorafgaande 

controle alle zoekertjes online, standaard voor 30 dagen. Daarna ontvangt de 

opdrachtgever een bericht waarbij hij de publicatie van de vacature gratis kan 

verlengen. Wie dat niet doet, ziet zijn werkaanbieding automatisch 

verdwijnen.  

 

Pusht de beheerder opdrachtgevers om alle freelancers die 

een offerte hebben ingediend op de hoogte te houden van 

hun beslissing? 

Ikzoekeenfreelancer.com en Opdrachten.be vragen toch aan de 

opdrachtgevers om respect te tonen voor de freelancers. “Als u meer dan 25 

reacties heeft ontvangen dan sluiten we de opdracht automatisch af. De 

freelancers die u niet kiest, stuurt u netjes een groepsbericht”, staat er op 

ikzoekeenfreelancer.com te lezen.  

Opdrachten.be treedt strenger op: “Professionals steken veel tijd en energie 

in het maken van een passende offerte. Daarom vragen wij u vriendelijk zo 

snel mogelijk uw geplaatste opdracht te sluiten nadat u een geschikte 

professional heeft gevonden. Geef daarbij zo duidelijk mogelijke feedback 

aan de professionals die hebben gereageerd. Opdrachtgevers die zich 

tweemaal niet aan de (spel)regels houden m.b.t. het correct en op tijd sluiten 

van opdrachten, worden voor 6 maanden van ons platform geweerd. Zij 

kunnen dan geen opdrachten op Opdrachten.be plaatsen.” 
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Geniet ik nog voordelen bij andere organisaties? 

Alleen ikbeneenfreelancer.com maakt gewag van extra voordelen bij andere 

organisaties, maar welke dat dat zijn en bij wie staat niet vermeld op de site.  

 

Waar kan ik tarieven vinden als leidraad? 

Hoeveel vragen mijn concullega’s? Hoeveel kan ik vragen? Het zijn de twee 

meest belangrijke vragen die beginnende freelancers zich stellen.  

Freelancenetwork vroeg het aan hun freelancers: “10% hanteert een tarief 

tot 25 euro per uur, 7% vraagt tussen de 26 euro en de 30 euro per uur. 53% 

van de freelancers heeft een tarief tot maximum 50 euro per uur. 7% vraagt 

meer dan 100 euro.” Op de site staat ook een overzicht van de gevraagde 

tarieven per functie. 

Bij Freelanceburau.be en Freelancer.be kunnen geregistreerde freelancers 

hun tarief expliciet vermelden in hun profiel.  

 

Freelancenetwork – Minimum/maximum/gemiddeld uurtarief dat de gebruikers vragen op de sit
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Datum raadpleging sites: 26/01/2015 – 6/02/2015    

Naam Freelancebureau.be Ikzoekeenfreelancer.com 

Ikbeneenfreelancer.com 

Opdrachten.be 

Website www.freelancebureau.be www.ikzoekeenfreelancer.com 

Ikbeneenfreelancer.com 

www.opdrachten.be 

Wie zit er achter het platform? Bruno Jansen 

BTW: 0820.221.211 

Thank bvba 

Langestraat 65 

17750 Lennik 

BTW 0834.062.319 

Irenestraat 152 

2964 BL 

Groot-Ammers 

Nederland 

NL8511.30.161-B01 

Contactgegevens  info@ikzoekeenfreelancer.com 

info@ikbeneenfreelancer.com 

Ankie Duis: 0473 75 00 58 

info@opdrachten.be 

Welke sites zijn gratis, welke betalend voor freelancers? Gratis Gratis en betalend Gratis en betalend 

Hoeveel kost een lidmaatschap?  € 70/jaar € 19,95/jaar 

€ 29,95/2 jaar 

Hoeveel opdrachten staan er op de site? (januari 2015) 3 87 114 

Hoe kom ik contact met opdrachtgevers? Online formulier Alleen voor betalend abo 

Via de site reageren 

Via de site reageren 

Kan ik mijn cv opladen?    

Kan ik verwijzen naar mijn LinkedIn-profiel?    

Ontvang ik interessante zoekertjes in mijn mailbox?  , gratis , gratis 

Worden ingevulde opdrachten weggehaald/aangeduid?  Open/gesloten/gepauzeerd Open/gesloten/gepauzeerd 

Twitter     

Facebook , pagina niet actief   

LinkedIn    

Youtube    

Hoeveel freelancers zijn er geregistreerd? 934 1109  

Worden de opdrachten eerst gecontroleerd?    

Kan ik zien hoeveel freelancers reageren op een project?  , alleen betalend  

 

 

 



 

 

21 | Whitepaper: No time to waste, of toch? 

 

 
 
Datum raadpleging sites: 26/01/2015 – 6/02/2015 
 

   

Naam Freelancenetwork Freelancer.be Interim Management Projects 
Website www.freelancenetwork.be www.freelancer.be www.interimmanagement-projects.com 
Wie zit er achter het platform? Michel Piedfort 

Freelancenetwork.be  
(ATH Comm V) 
Italielei 46 b8 
2000 Antwerpen 
BTW 0881.967.154 

Jacob Jordaensstraat 118 
2018 Antwerpen 
Geen btw-nummer 

MProjects  
Avenue Louise,523 
B-1050 Brussels 
BTW : 0451.236.080 

Contactgegevens Michel Piedfort  
Tel: 0485 307 424 

Tel: 03 226 88 52 Michael: 0498 105 005 

Welke sites zijn gratis, welke betalend voor freelancers? Betalend Niet duidelijk Gratis en betalend 
Hoeveel kost een lidmaatschap? € 75/6 maand - € 99/jaar 

€ 125/2 jaar 
 Afhankelijk van het pakket dat je wenst 

Hoeveel opdrachten staan er op de site? (januari 2015)  5  
Hoe kom ik contact met opdrachtgevers? Rechtstreeks contact Via de site reageren Via de site reageren 
Kan ik mijn cv opladen?    

Kan ik verwijzen naar mijn LinkedIn-profiel?    

Ontvang ik interessante zoekertjes in mijn mailbox?    

Worden ingevulde opdrachten weggehaald/aangeduid?  Vermelden open/gesloten  

Twitter     

Facebook , pagina niet actief   

LinkedIn   , pagina niet actief 
Youtube    

Hoeveel freelancers zijn er geregistreerd? 9000 (niet gecontroleerd) 76  
Worden de opdrachten eerst gecontroleerd?    
Kan ik zien hoeveel freelancers reageren op een project?    
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Datum raadpleging sites: 26/01/2015 – 6/02/2015 

   

Naam Vacaturebank voor jobs op  
zelfstandige basis 

GoFreelance Freelance.be 

Website www.zelba.be www.gofreelance.be www.freelance.be 
Wie zit er achter het platform? Enterforce 

Heyvaertstraat 25 
1080 Brussel 
BTW: 0807.178.570 

Linkout 
Zandstraat 9 
9810 Eke 
BTW: 0888.949.966 

Freelance Fair BV 
Postbus 9063 
3007 AB Rotterdam 
Nederland 
BTW: NL8193.47.796.B01 

Contactgegevens  contactformulier  

Welke sites zijn gratis, welke betalend voor freelancers? Gratis Gratis Gratis en betalend 
Hoeveel kost een lidmaatschap?   € 58/jaar 
Hoeveel opdrachten staan er op de site? (januari 2015) 162 0 +/- 4.000 
Hoe kom ik contact met opdrachtgevers? Via de site Via de site Via de site 
Kan ik mijn cv opladen? , maar wel aanmaken   

Kan ik verwijzen naar mijn LinkedIn-profiel?    

Ontvang ik interessante zoekertjes in mijn mailbox?    

Worden ingevulde opdrachten weggehaald/aangeduid? Aangeduid  Vermelden open/gesloten 
Twitter   , pagina niet actief  

Facebook    

LinkedIn  , pagina niet actief  

Youtube    

Hoeveel freelancers zijn er geregistreerd?    
Worden de opdrachten eerst gecontroleerd?    

Kan ik zien hoeveel freelancers reageren op een project?    



 

 

 

Over FEDIPRO   

 

De missie van FEDIPRO is om de toegevoegde waarde van zelfstandige 

ondernemers in de economie te bevorderen en ervoor te zorgen dat er een 

aangepast en volwaardig sociaal economisch statuut en professionele 

omkadering tot stand komt, dat bovendien internationaal afgestemd is. 

  

In het bijzonder wil FEDIPRO zich inzetten voor die IPROs die dankzij hun 

specifieke competenties, expertise en engagement, essentiële en 

beslissingbepalende sleutelfiguren zijn binnen bedrijven en organisaties (nl. 

managers, experten, consultants,…). Hierbij wordt geen afbreuk gedaan aan 

de verschillende stadia die de IPRO ondergaat: van het starten over het 

matuur worden tot het beëindigen van de carrière of verderzetten ervan na 

de ‘pensioengerechtigde’ leeftijd. 

 

De strategische doelstellingen zijn de volgende: 

1. Professionele informatieverstrekking voor de leden organiseren 

2. Optimalisatie van de randvoorwaarden realiseren en opportuniteiten 

creëren 

3. Externe erkenning bekomen voor de IPRO 

 

FEDIPRO herwerkt momenteel haar ledenaanbod zodat dit nog beter 

afgestemd is op de behoeften van de IPRO's. Hierbij komen de volgende 

issues aan bod: 

 

1. Sociaal statuut: ben ik volledig wettelijk in orde, hoe zit het met fiscale 

issues, pensioenregeling, enz.? 

2. Risico-management: ben ik voldoende verzekerd (bv. gewaarborgd 

inkomen, beroepsaansprakelijkheidsverzekering) en neem ik 

voldoende voorzorgsmaatregelen? 



 

 

 

3. Eerstelijnshulp: heb ik regelmatig ‘kleine’ praktische vragen over mijn 

statuut als IPRO waar ik niet onmiddellijk ergens terecht kan ?  

4. Praktische organisatie: hoe organiseer ik mijn kantoor, doe ik beroep 

op co-workingspaces, kan ik ergens voordelig materiaal aankopen? 

5. Opdrachten vinden: hoe zorg ik voor continuïteit in opdrachten en 

hoe vind ik kwalitatieve opdrachten?  

6. Samenwerken: Hoe bouw ik een kwalitatief netwerk van 

complementaire ‘partners’ uit om samen projecten uit te voeren ?  

7. Samenwerking afsluiten: beschik ik over een stevig contract om de 

juridische dienst van een grote onderneming aan te kunnen of heb ik 

net een heel flexibele samenwerkingsovereenkomst nodig? 

8. Permanente vorming: ondanks de dagelijks inzet van je expertise, heb 

ik ook wel nood aan bijkomende vorming en nieuwe inzichten om als 

professional ‘on top of things’ te blijven? 

9. Lerend netwerk: ik heb behoefte aan contacten met collega-IPROs, 

om zaken te delen, om van hen te leren? 

10. Inzicht in de sector: het statuut van IPRO is nog in volle ontwikkeling 

en kent een toenemend belang als volwaardig ‘businessmodel’. Ben ik 

voldoende op de hoogte ? Denk ik mee over de toekomst van IPRO? 

 

FEDIPRO zet zich in de eerste plaats in om uw persoonlijke situatie als 

independent professional te optimaliseren, zodat u zonder zorgen uw 

expertise kan inzetten: 

  

 Wil u goed geïnformeerd blijven over het reilen en zeilen in de IPRO-

wereld ? 

 Wil u interessante business-opportuniteiten in uw mailbox ? 

 Maakt u graag deel uit van een groeiende, dynamische community van 

professionals? 

  



 

 

 

Het lidmaatschap kost 120 EUR/jaar(+btw) en loopt voor 1 jaar na betaling. 

Meer informatie op de website: http://www.fedipro.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDIPRO vzw 
Kapelstraat 45  
1700 Dilbeek 
Tel.+32 23 088813 
 info@ipros.be 
www.ipros.be  
BTW BE-0832.258.911 
 

Lid van: 

 

mailto:info@ipros.be


 

 

 

OVER 2Mpact 

 

Met een multidisciplinair team van 15 verenigingsprofessionals is 2Mpact als 

verenigingsmanagementbureau uitgegroeid tot de toonaangevende speler 

inzake advies en ondersteuning van beroepsverenigingen, sectororganisaties 

en andere ledenorganisaties (bv. wetenschappelijke verenigingen, 

netwerkorganisaties,  organisaties die inzetten op communities).. 

 

2Mpact helpt actief mee aan het professionaliseren van ledenverenigingen 

door mee te werken aan overkoepelende projecten zoals de opleiding van 

verenigingsprofessionals (2Mpact Academy), de vereniging van 

verenigingsdirecteurs (BSAE, Belgian Society of Association Executives, 

opgericht door Marc Mestdagh, ceo van 2Mpact) en het uitvoeren van 

analyses en studies in samenwerking met organisaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 
Marc Mestdagh, 
2Mpact nv 
Kortrijksesteenweg 1007 
9000 Gent 
Tel. 09 233 48 66  
info@2Mpact.be 
www.2mpact.be 
 



 

 

 

 

www.2mpact.be 


