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Conclusie: 
De grootste sectoren: Software en Systemen, Grafisch en Design, Marketing en Communicatie, Management en advies, 
Tekst en vertalen, Training en opleding, Website en apps.   

De verschillende branches 



Conclusie: 
De grootste groep freelancers die deze enquete heeft ingevuld is tussen de 45 en 54 jaar. Daarnaast is de groep tussen 
55-64 jaar zeer groot en deze wordt gevolgd door 25-34 jaar en 35-44 jaar. 

Leeftijdsgroepen 



Conclusie: 
De grootste groep van de ondervraagden werkt fulltime als freelancer. Freelance inkomsten zijn voor 75% van alle 
ondervraagden (fulltime en parttime) de enige inkomsten. 

Verdeling freelance werk 

Freelance uren per week: 

Freelance inkomsten wel/niet enige inkomstenbron: 



Corona algemeen 
 



Conclusie: 
Het grootste gedeelte van de ondervraagden (45%) had niet verwacht dat het Coronavirus zo’n wereldwijd probleem zou 
worden. Bijna 25% staat hier neutraal in. 30% had dit wel zien aankomen.  

Corona als wereldwijd probleem 

Stelling: Ik had in feburari al verwacht dat het Coronavirus een werelwijd probleem zou worden. 

Helemaal eens Helemaal oneens 



Conclusie: 
Goed om te zien dat de meeste ondervraagden (70%) het eens zijn met de algemene maatregelen die de regering heeft 
genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Helemaal eens Helemaal oneens 

Maatregelen regering 

Stelling: De regering heeft goede maatregelen getroffen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. 



Conclusie: 
De meeste ondervraagden (45%) hebben geen idee of het virus nu beter onder controle is. Velen durven hier geen uitspraak 
over te doen. 24% heeft het idee dat het virus waarschijnlijk nog niet onder controle is en 20% denkt dat het wel de goede 
kant op gaat. We zullen dit antwoord af moeten wachten van deskundigen.  

De controle over de verspreiding van Corona 

Stelling: De verspreiding van het Corona virus is nu beter onder controle en het gevaar zal snel verdwijnen. 

Helemaal eens Helemaal oneens 



Conclusie: 
De meningen zijn gelijk verdeeld als het gaat om het eventueel beangstigende gevoel wat men krijgt van het thuiszitten. 
Veel freelancers hebben zich erbij neergelegd en zien de voordelen in van thuiswerken. Anderen vinden het geen prettig 
gevoel om thuis te moeten blijven en niet weten hoe lang het nog duurt.  

Thuiszitten 

Stelling: Het veel thuiszitten en niet weten hoelang het nog gaat duren, geeft mij een beangstigend gevoel. 

Helemaal eens Helemaal oneens 



Conclusie: 
Het grootste gedeelte van de ondervraagden vindt niet dat we totaal lockdown moeten in Nederland. Dit betekent dat 
veel mensen tevreden zijn met de quarantaine regel zoals hij nu is.  

Lockdown 

Helemaal eens Helemaal oneens 

Stelling: Het lijkt mij beter als we helemaal lockdown gaan voor een periode. 



Anders: 
- Sporten 
- Gezonder leven 
- Alles desinfecteren wat binnen 

komt 
- Beperken sociaal contact 
- Vermijden winkels 
- Geen bezoek ontvangen 
- Calls inplannen ipv. langs gaan 

bij klanten 

 
 

Conclusie: 
Veel ondervraagden houden rekening met het virus en willen voorkomen dat zij besmet raken. Zij nemen afstand van anderen, 
wassen hun handen voldoende, gebruiken desinfectiegel en komen alleen buiten voor noodzakelijke activiteiten, zoals 
boodschapen en sporten. Er zijn enkele mensen (4%) die er helemaal geen rekening mee houden. 

Hoe zorg ik er zelf voor om besmetting te voorkomen? 

Zelfbescherming 



Conclusie: 
Ongeveer 60% zegt iemand (dan wel niet via via) te kennen die het virus (gehad) heeft. Bijna 40% kent niemand met het virus.  

Bekenden met Corona virus 

Stelling: Ik ken wel/geen mensen in mijn omgeving die het Corona virus opgelopen hebben. 



Conclusie: 
De meeste freelancers denken tot eind mei thuis te moeten blijven. 25% denkt dat dit tot eind juni doorgaat. Als we ons 
daaraan vasthouden, valt het allemaal nog mee. 11% is erg optimistisch en denkt dat we na eind april al weer buiten 
mogen komen. Helaas zullen we het antwoord nog even af moeten wachten.  

Periode quarantaine  

Stelling: Ik denk dat we nog thuis moeten blijven tot ongeveer: 



Hoe beïnvloed Corona 
jouw business? 

 



Anders: 
-Helemaal geen inkomsten 
- Kennismakingsgesprekken gaan 
niet door 
- Uren worden verkort 
- Juist meer uren 
- Ik zie geen verschil 
- Nu gaat het goed, wellicht 
volgend jaar niet 
- Betalingstermijn wordt 
uitgesteld 

 

Conclusie: 
De meeste freelancers merken al negatieve effecten in hun business door Corona. Bijna 80% van de freelancers krijgen te 
maken met geplande opdrachten die gecanceld worden. Daarnaast heeft 50% moeite met het zoeken van geschikte 
opdrachten.  Bij 25% is het nog onzeker of opdrachten doorgaan en bij 24% worden de opdrachten inhoudelijk aangepast. 

Negatieve veranderingen 

Ik ervaar momenteel de volgende negatieve gevolgen bij mijn huidige opdrachten door het Corona virus: 



Conclusie: 
Meer dan 55% van de freelancers zegt dat zij meer omzet zullen mislopen wanneer de quarantaine maatregelen 
verlengd worden. 20% heeft geen idee wat er met de omzet gaat gebeuren. Ongeveer 18% heeft geluk en denkt 
helemaal geen/weinig omzet te verliezen. 

Omzetverlies 

Helemaal eens Helemaal oneens 

Als de quarantaine maatregelen weer worden verlengd na eind april, ben ik bang dat ik nog meer omzet zal verliezen. 



Conclusie: 
Ongeveer 50% van de freelancers denkt tussen de 50 en 100% omzetverlies te 
draaien na deze periode van quarantaine. 

Omzetverlies 

Ik verwacht de volgende gevolgen voor mijn bedrijf over 3 maanden: 

Ik verwacht bij een nog langere verlenging van de quarantaine maatregelen de volgende gevolgen voor mijn bedrijf in 
het volgende kwartaal? 



Conclusie: 
De meeste freelancers zijn op de hoogte van de aangepaste regeling voor freelancers: Tozo. Ook is het grootste gedeelte 
een beetje of heel erg tevreden met deze regeling. 

Regeling voor freelancers 

Helemaal eens Helemaal oneens 

Helemaal eens Helemaal oneens 

Ik ben op de hoogte van de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers' (Tozo).  

Ik ben blij met de 'De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). 



De regering kan het volgende doen om freelancers nog meer te ondersteunen: 
 
• Verhogen Tozo uitkering 
• Verlenging Tozo 
• Versoepeling eisen om in aanmerking te komen voor zzp’er regelingen 
• Tijdelijk basisinkomen invoeren 
• Belasting aangifte uitstellen 
• Belasting aangifte van een gedeelte van 2019 kwijtschelden 
• Zorgen dat de economie blijft draaien 
• Vermindering verzekeringen 
• Overheid versoepeling met aannemen freelancers, zodat ook freelancers met minder ervaring 

hebben, de kans krijgen voor de overheid te werken 
• Meer eenduidige communicatie in provincies 
• Ook kleine / parttime/ gepensioneerde / creatieve freelancers kans geven Tozo 
• Ook samenwonende partners beiden kans geven Tozo 
• NLe freelancers die in het buitenland wonen ook kans geven Tozo 
• Heel tevreden over wat er gedaan wordt 
• Risico hoort erbij als je freelancer bent 
• Kijken per sector en daar regeling op vaststellen 
• Verbieden freelance jobs aanbieden door intermediairs (= extra fee) 
• SBI code toevoegen aan regeling 
• Stop paniek en gewoon weer door 
• Belasting vermindering 

 
 
 

 
 

De regering voor freelancers 



Conclusie: 
De meeste freelancers (70%) kan zijn business online opvangen. 23% denkt dit niet te kunnen en 10% staat hier neutraal 
tegenover.  

Online opvangen business 

Helemaal eens Helemaal oneens 

Ik kan het grootste deel van mijn business online (vanuit huis) opvangen. 



Conclusie: 
De meeste freelancers merken geen verschil met collega’s/partners waarmee zij samenwerken ondanks dat iedereen 
nu thuis zit en/of voor kinderen moet zorgen. 

Samenwerking collega’s/partners 

Helemaal eens Helemaal oneens 

Ik ervaar momenteel een moeizame samenwerking met partners/collega's. 



Conclusie: 
45% kan zich goed concentreren tijdens deze periode. 31% heeft hier meer moeite mee. Dit kan te maken hebben met 
thuiswerken, afleidingen, angsten van thuiszitten, geen fijne thuissituatie etc.  23% heeft hier geen mening over. 

Verminderde motivatie 

Helemaal eens Helemaal oneens 

Ik heb moeite om gemotiveerd te blijven in mijn werk tijdens deze periode. 



Conclusie: 
Gelukkig zijn de meeste freelancers niet snel afgeleid tijdens het thuiswerken. Het kan zijn dat zij al gewend zijn aan het 
werken op andere plekken dan op kantoor. Slechts 23% zegt wel sneller afgeleid te zijn.  

Afleiding tijdens werk 

Helemaal eens Helemaal oneens 

Ik ben snel afgeleid nu ik thuiswerk. 



Conclusie: 
De meeste freelancers hebben hun draai met thuiswerken gevonden. 19% zegt hier nog steeds moeite mee te hebben.  

Tevredenheid met thuiswerken 

Helemaal eens Helemaal oneens 

Ik heb mijn draai met thuiswerken nu gevonden. 



Conclusie: 
De meeste freelancers blijven netjes thuis om te werken en zoeken geen openbare (rustige) plekken op. Wij zijn trots!  

Buitenshuis werken 

Helemaal eens Helemaal oneens 

Ik zoek zo vaak mogelijk een rustige plek op om toch nog buitenshuis te kunnen werken. 



Conclusie: 
De meeste freelancers ervaren geen problemen nu kinderen thuis zijn. Zij hebben nog steeds genoeg tijd om te werken. 

Kinderen in huis 

Helemaal eens Helemaal oneens 

Ik heb minder tijd om te werken, omdat ik thuis ook voor mijn kinderen moet zorgen (Indien je kinderen hebt). 



Conclusie: 
58% werkt niet per sé harder dan voorheen. 20% heeft hier geen mening over en 20% werkt wel harder dan normaal.  

Harder werken door Corona 

Helemaal eens Helemaal oneens 

Ik werk momenteel harder dan voor de Corona situatie. 



Conclusie: 
Goed om te zien dat 55% van de freelancers optimistisch in deze situatie staat. 31% staat hier neutraal in en slechts 
13% staat er negatief in.  

Optimistisch over de situatie 

Helemaal eens Helemaal oneens 

Ik sta redelijk optimistisch in deze situatie en ik verwacht dat deze periode ook goede ontwikkelingen met zich meebrengt. 



Conclusie: 
De helft van de ondervraagden heeft niet per sé meer rust dan voor de Corona periode. 26% staat hier neutraal in. Slechts 
24% heeft mentaal meer rust  door de verminderde prikkels. 

Mentaal meer rust 

Helemaal eens Helemaal oneens 

Deze periode geeft mij mentaal meer rust dan ik gewend ben. 



Conclusie: 
Maar liefst 55% van de ondervraagden geeft aan de tijd die zij nu over hebben in zelfontwikkeling te steken. 25% staat 
hier neutraal in en 20% besteedt zijn/haar tijd hier (nog) niet aan.  

Zelfontwikkeling 

Helemaal eens Helemaal oneens 

Ik gebruik de tijd die ik nu over heb voor zelfontwikkeling voor mijn bedrijf. 



Positiviteit  
tijdens Corona 

 



 
Wij vroegen freelancers hoe zij positief blijven tijdens deze periode. 
Zij antwoordden het volgende: 
 
Werk: 
• Tijd steken in zelfontwikkeling 
• Online cursussen volgen 
• Strategie bedenken en uitwerken 
• Administratie bijwerken 
• Dingen doen waar ik eerder niet aan toe kwam 
• Website optimaliseren 
• Andere freelancers helpen met ideeën 
• Blijven solliciteren 
• Meedoen met online vrijmibo’s via Zoom 
• Maak af wat je altijd al wilde 
• Toekomst plan maken / nadenken hierover 
• Marketing video’s maken 
• Iets heel anders proberen 
• In contact blijven met collega’s/partners 
• Online netwerken 
• Orde scheppen 
• Checklist voor jezelf maken met klusjes 
• In contact blijven met andere zzp’ers en vragen hoe zij dingen 

aanpakken 
• Interessante podcast luisteren / literatuur lezen 
 
Persoonlijk: 
• Wandeling maken 
• Routine blijven houden 
• Meer tijd doorbrengen met kinderen/partner 
• Genoeg sporten 
• Gezond eten 
• Op tijd naar bed 

• Dingen doen waar ik eerder niet aan toekwam 
• Vrijwilligerswerk 
• Genoeg rusten 
• Yoga/meditatie 
• Muziek luisteren 
• Niet te veel nieuws bekijken 
• Met positieve mensen praten 
• Online contact houden met vrienden 
• Dagelijkse beweeg challenge 
• In contact met mensen die nu eenzaam zijn 
• Boek lezen / schrijven 
• Daten via Whatsapp 
• Huisdier nemen / meer tijd met huisdier doorbrengen 
• Mooi aankleden elke dag 
• Tuinieren 
• Oude hobby’s herontdekken 
• Grote schoonmaak in huis 
• Klussen in huis 
• Accepteren situatie 
• Gamen 
• Genieten van dingen die we eerst niet zagen 
• Genieten van de zon/lente 
• Genieten van minder verplichtingen 
• Positief blijven kijken naar alle ontwikkelingen 
• Doorgaan zoals je altijd al deed (maar dan thuis) 
• Taal leren 
• Checklist maken met klussen 
• ‘Schat’ blijven zeggen tegen je partner en irritatie soms 

even laten gaan 
• Netflixen 
• Bidden 

 

Extra tijd indelen 



Wij vroegen hoe Freelancer.nl als platform iets kan betekenen voor de freelancers uit het netwerk. De volgende 
antwoorden kwamen hieruit: 
 
• Gratis abonnementen aanbieden 
• Goedkoper abonnement / of proef maand 
• Tijdelijke korting ivm Corona  
• Actiever bemiddelen voor opdrachten 
• Meer kwalitatieve opdrachten binnen halen 
• Opdrachtgevers motiveren juist remote/freelancers aan te nemen 
• Tips & Trics delen 
• Forum waar freelancers ervaringen uit kunnen wisselen 
• Online cursussen / webinars aanbieden 
• Gratis advies geven 
• Nieuwe categorieen toevoegen (zorg/horeca) 
• Opdrachtgevers meer laten reageren, zodat er minder onzekerheid ontstaat 
• Freelancers promoten via social 
• Advies/ondersteuning facturatie en annulering kwesties 
• Deze enquête helpt al 
• Creativiteit delen 
• Opdrachten in de mail beter koppelen aan gekozen categorieën 
• Actief bemiddelen tarieven freelancers voor opdrachtgevers 
• Keep up the good work! 
• Online Zoom netwerksessies 
• Ondersteuning zzp’ers zonder kvk 
• Online tools aanbevelen 
• Publiceer prognoses deskundigen / nieuwe wetgevingen 
• Jullie doen genoeg 
• Diensten uitwisselen 
• Meer opdrachten in Limburg en Brabant 

Freelancer.nl voor freelancers 



 
• Creëer een rustige werkplek 
• Focus op kansen en mogelijkheden 
• Houd routine in je dag 
• Accepteer de situatie 
• Vind balans in werk en privé 
• Af en toe je frustratie er uit gooien (schreeuwen) 
• Agenda maken elke dag 
• Gebruik tijd voor online profilering 
• Verdeel opdrachten over meer tijd = verdeling geld 
• Maak je dag gezellig en gezond 
• Neem meer tijd voor je familie/partner 
• Doe waar je eerder geen tijd voor had 
• Neem tijd voor jezelf 
• Praat met andere freelancers en deel kennis 
• Blijf bewegen 
• Blijf communiceren met je doelgroep (net zoals 

Freelancer.nl dat doet) 
• Leef zuiniger om geld te besparen 
• Blijf dingen doen die je altijd deed (en nog mogen) 
• Elke dag een checklist maken 
• Wissel werk af met ontspanning 
• Dit is een periode van bezinning; pak je kansen 
• Steek tijd in zelfontwikkeling/cursussen 
• Doe alvast voorwerk voor toekomstige opdrachten 
• Focus op dingen waar je wel invloed op hebt 
• Houd je aan je planning 
• Rust, Reinheid, Regelmaat 
• Beperk luisteren naar nieuws 
• Afleiding zoeken: hobby, koken, lezen, schrijven 
• Online sportlessen volgen 
• Plan dagelijkse virtuele stand-up met collega’s 

• Je mag soms ook ‘niksen’ 
• Niet mokken, doorzetten 
• Loop regelmatig naar je koffiecounter (keuken) en maak 

een praatje met je partner 
• Verander soms je werkplek (indien mogelijk) = ander 

uitzicht 
• Indien je kinderen hebt; maak goede afspraken met je 

partner wanneer wie op de kinderen let 
• Koop planten voor in huis 
• Leef met de dag en kijk niet te ver naar voren of terug 
• Neem af en toe een goede borrel 
• Geniet van de lente 
• Avond voordat je moet werken alvast wat voorbereiden 

zodat je direct kunt starten volgende dag 
• Begin met de prio die de meeste concentratie vereist 
• Houd moed! 
• Doe je ramen open voor frisse lucht 
• Neem nu vakantie en werk later 
• Bedenk creatieve oplossingen 
• Zorg voor goede koffie 
• Ga bezig met je social strategie 
• Houd je avonden vrij van werk 
• Geen paniek; werk komt wel weer 
• Verwacht niet dat je de hele dag productief bent 
• Schrijf blogs met interessante content = goed voor SEO 
• Gebruik Trello.com voor het maken van lijstjes 
• Help elkaar 
• Wees blij met wat je hebt 
• Leg je telefoon weg als dit afleid 
• Mail oude contacten die je lang niet gesproken hebt en 

waarmee je wellicht kunt samenwerken 
• Help vrienden/familie en laat je helpen als jij dit nodig 

hebt 
 
 

 
 

Positieve tips van freelancers voor andere freelancers 



Conclusie onderzoek 
 



Freelancer.nl heeft veel optimisten in haar netwerk! Veel freelancers zien de tijd van Corona als periode waarin meer tijd is voor 
dingen waar zij nooit aan gekomen zijn of voor zelfontwikkeling. Freelancers blijken creatiever te worden met het indelen van hun tijd 
en proberen zoveel mogelijk balans te vinden in werk en privé. Zij zoeken elkaar (online) op om elkaar te helpen en hebben eindelijk 
meer tijd voor familie en hun partner. Het is niet altijd even makkelijk om veel thuis te zijn, maar uit dit onderzoek blijkt dat 
freelancers redelijk gewend zijn aan deze setting. De meesten hebben weinig moeite om gemotiveerd en productief te blijven en 
hebben een fijne plek gecreëerd om rustig te kunnen werken. 
  
Over all zijn de meesten tevreden met regelingen voor freelancers vanuit de overheid. Echter voelen zij zich nog niet altijd heel 
serieus genomen. Er is er nog veel behoefte naar de volgende opties: uitstel/minder betalen belasting, een verhoging van de Tozo 
vergoeding, versoepelde regelingen zodat er meer mensen in aanmerking komen, eenzijdige communicatie over regelingen in 
gemeenten, instellen tijdelijk basisinkomen, versoepeling/verlaging/uitstel verplichte verzekeringen. Daarnaast zou de overheid meer 
freelance opdrachten open moeten zetten voor freelancers die in nood zitten. De eisen om in aanmerking te komen voor deze 
opdrachten zijn nu erg streng.  
  
Freelancer.nl zou het volgende kunnen doen om freelancers te helpen: meer opdrachten voor freelancers, nieuws artikelen van 
deskundigen over de ontwikkelingen van Corona, meer online cursussen/webinars, een forum maken waar freelancers met elkaar 
kunnen communiceren, korting geven op abonnementen, proefmaand instellen abonnement, tips plaatsen met online cursussen voor 
zelfontwikkeling. 
  
Tot slot doen freelancers veel om zo productief en positief mogelijk te blijven: Routine in je dagen houden, veel sporten/bewegen, 
gezond eten, ritme houden, wandelen, online cursussen doen, meditatie/yoga, meer tijd doorbrengen met familie, genoeg calls met 
vrienden/collega’s inplannen, nieuwe hobby’s zoeken, fijne/rustige werkplek inrichten, andere freelancers helpen etc. 
  
Het is een onzekere tijd voor freelancers momenteel. Met hulp van elkaar en de overheid zullen zij er uiteindelijk ook doorheen 
komen!  

Conclusie 

”Zoals Racoon zong: ‘Because the good life, the good love. The good bits are for free’.” 



 
 

“Achter de wolken schijnt de zon. Kunst is te ontdekken wat de klant na de crisis nodig heeft.” 
 

“ Als alles straks weer opstart dan hebben ze ons weer heel hard nodig!” 
 

”Als je alleen maar negatief in deze situatie staat, ontneem je jezelf de kans om er beter uit te komen. ” 
 

”Bij het opvoeden van kinderen geldt "alles is een fase", houd je daaraan vast. ook dit gaat weer voorbij. Hou vol! ” 
 

”Blijf actief, leef zuinig, schep orde en ruimte en doe iets aan zelfstudie / ontwikkeling” 
 

”Blijf veilig, help elkaar. Zelfs met een klein gebaar” 
 

”Blijf verbonden, acteer vanuit vertrouwen want angst is een slechte raadgever. ” 
 

”Don't give up and keep going on. ” 
 

”Doorgaan met ademhalen” 
 

”Een echte ondernemer gaat door waar anderen stoppen. Logica Brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal! ” 
 

”Er komt een andere, misschien zelfs betere tijd. We ontdekken wat echt belangrijk is in het leven, en wat bijzaak is. Blijf positief en zorg goed 
voor jezelf! ” 

 
”Gebruik deze tijd voor reflectie en rust indien mogelijk” 

 
”Geef niet op. Dit treft ons vrijwel allemaal. We komen er sterker uit terug en blijf in jezelf geloven. ” 

 
”Het werk stapelt zich op. We komen nog aan de beurt hoor! ” 

 
”Hierna lopen bedrijven erg achter en hebben handjes nodig (dus ons) ” 

 
”Hou vol, dit duurt niet eeuwig. Gebruik deze tijd om die dingen te doen waar je straks plezier van kunt/gaat hebben. Straks is er weer ” 

genoeg te doen, nu even de tandjes op elkaar. ” 

Motiverende woorden van andere freelancers 



 
”Hou vol. In het najaar kun je waarschijnlijk weer extra werken om de omzetverlies een beetje te compenseren” 

 
”Houd moed. Freelancers zijn survivers! ” 

 
”Ik ben 57 en heb al meer crises meegemaakt. Ook deze gaat voorbij. Heel belangrijk: houd warm contact met klanten, vraag hoe het gaat en 

niet direct om business!!. Het gaat om aadacht, dan komen ze terug. echt waar. ” 
 

”Ik denk dat de wereld er over enige tijd beduidend anders uitziet dan we gewend waren. Dingen die we wel deden, maar niet noodzakelijk 
”waren, zullen worden afgestoten. Focus je nu alvast op wat je kunt doen in de nieuwe tijd” 

 
”Je bent zeker niet de enige die in deze lastige situatie zit, dus laten we vooral onze ervaringen en ideeën delen met elkaar, zodat we zorgen 

dat we tijdens en na de crisis het zo goed mogelijk redden! ” 
 

”Laat je de pies niet louw maken. We komen hier ook wel overheen al weet niemand nog hoe. ” 
 

”Pieker niet want dat helpt niet, zie het positief in! Dit is een periode voor de wereld om tot rust te komen en meer aandacht te besteden aan 
belangrijke zaken” 

 
”probeer negatieve gedachtes te onderdrukken, we doen het samen” 

 
”Richt je op je planning en probeer positief te blijven. Alles wat lukt of wat je haalt is mooi. ;) ” 

 
”We will servive” 

 
”We zitten met 1,2 miljoen zzp'ers in hetzelfde schuitje. De economie heeft ons nodig, dus laten we wat meer actie voeren voor de 

waardering van zzp'ers! En we komen door deze crisis heen! Misschien biedt het ruimte en tijd om na te denken, om het roer om te gooien, 
om iets te doen dat je altijd had willen doe maar geen tijd voor had. ” 

 
”We're all in this together” 

 
”Wees creatief! ” 

 
”Zoals Racoon zegt: ‘Because the good life, the good love. The good bits are for free’.” 

Motiverende woorden van andere freelancers 


