22.

23.
‘Roddel nooit.
Is sowieso
raadzaam,
maar zeker
nooit bij een
opdrachtgever
(tenzij jullie
vriendinnen
zijn natuurlijk). 
Wees niet te
betrokken. 
Je komt en gaat.
Houd afstand,
want je wordt
ingehuurd.’

‘Tuurlijk, elke deadline moet
gehaald, maar dat kan ook op minder
christelijke tijdstippen (ik gedij
bijvoorbeeld het beste bij de
stilte van de ochtend, nog
vóór 7 uur).’

25.
‘Tip: kies een niet al te lange
bedrijfsnaam. Dus niet: Renate
Dahlmans Journalistieke Producties, bij
opdrachtgevers beter bekend als Renate
Dahlmans Journalistieke Prod.’
Renate

San

24.
‘Work is where the wifi is. In Haarlem, in dit geval!
Ga eens voor een duurzame flexwerksessie bij
Het Seinwezen, test hoe sterk de slappe zwarte
is bij Barista Café of plof neer bij Portrait, waar
je tussen het werken door meteen een nieuwe
succes-outfit kunt shoppen.’
Sas

27.

26.
‘Vandaag niet vooruit te branden?
Dan mag je jezelf best een vrije
ochtend/middag/avond gunnen.
Lekker uitwaaien op het strand of
tukken in de sauna, in de baas haar
tijd. En nee, daar hoef je je niet
schuldig over te voelen.’
San

‘Koop een banaanbewaarbox.
Superhandig voor onder je
snelbinders.’
San

Femke
10
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28.

32.

‘Veel makkelijker dan een zakelijke rekening is een tweede
betaalrekening openen bij je eigen bank, met een eigen pasje.
Daar laat je je salaris op storten en reken je zakelijke kosten
mee af. In de app staan je rekeningen dan meestal onder elkaar,
lekker overzichtelijk. En bij bijv. ING kun je ook nog (gratis)
internetspaarrekeningen aan die rekening hangen, waar je elke
maand netjes de btw en inkomstenbelasting op stort.’
Renate

‘Stel het sturen van facturen niet uit tot
morgen, ehh… overmorgen… ehh… na
het weekend… ehh... volgende maand. Op
een gegeven moment wordt het gênant om
maanden na dato nog bij je opdrachtgever
om je zuurverdiende centjes te moeten
bedelen. #ervaringsdeskundige’
Sas

30.
‘Vol? Huur zelf anderen in. Speel
de kaart nooit door aan een ander,
maar neem de klus aan en zet hem
weg! Dat geldt ook voor klussen
die je misschien niet helemaal goed
begrijpt, je netwerk snapt ze wel
en jij kunt dat heel goed verkopen
namens die andere mooie toetjes.
Jij klus binnen, klant tevreden. En
die denkt de volgende keer vast
ook weer aan jou.’
Femke
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29.

‘Zo’n tweede betaalrekening
is ook nog eens stukken
goedkoper dan een zakelijke
rekening!’
Astrid

33.
‘Let erop dat je niet steeds overuren gaat
zitten maken die je niet bij je dagprijs kunt
tellen. Redacties verwachten dat ook niet
van je, en als ze het wel verwachten, moeten
ze meer betalen. Tuurlijk, één keer kan best
voor een opdrachtgever die voor jou ook zijn
nek zou uitsteken. Maar in de praktijk ben je
meestal misbaar en word je zo ingeruild als
het moet, dus laat je niet gebruiken.’
Renate

31.
‘Ga je – heel hip
– aan het werk in
een koffietentje?
Neem ALTIJD
oordopjes mee, om
te voorkomen dat
je het gesprek van
het tafeltje naast
je gaat zitten
volgen.’
San
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34.

37.

‘Werk juist ook eens een uurtje extra. Werk bij voorkeur niet op uurprijs, maar voor
een fixed fee. Dan kun je namelijk nog eens wat harder lopen voor een klant. Sowieso
zou ik als freelancer ALTIJD een extra uurtje werken. Wel jezelf in toom houden
ofcourse, maar word please geen urenneuker. Jij bent de baas, en uiteindelijk betaalt
je dat met nieuw werk weer terug.’
Femke

‘Ja, ook dit zijn zakelijke kosten: iPad of andere tablet
(“Maar meneer de belastingadviseur, ik moet veel lezen voor
mijn werk”), e-reader (“Maar meneer de belastingadviseur,
ik moet veel lezen voor mijn werk” part II), tijdschriften en
tijdschriftenrek (“Maar meneer de belastingadviseur, ik moet
mijn professionele lectuur ergens kwijt”), telefoonkosten
(gewoon, van je normale abo), een nieuwe telefoon, een
laptoptas en een gezellige glitterpen.’
Renate

35.
‘Laat je ogen niet groter
zijn dan de ruimte in je
agenda en zet af en toe een
kruis om plaats te maken voor de
broodnodige vakantie. Als heel
veel opdrachtgevers iets van je
willen (en dat willen ze), kun je
in de verleiding komen om maar
door en door en door te werken.
Daar wordt niemand creatiever
van, en ook niet geliefder bij het
thuisfront (is dat laatste wel het
geval, dan heb je een heel ander
probleem en moet je uitzoeken of
relatietherapie fiscaal aftrekbaar
is en in elk geval alle bonnetjes
bewaren).’
Manon
14

36.
‘Valkuil: allerlei huishoudelijke
klussen op je nemen (of erger:
overnemen van huisgenoten),
omdat je ‘nu toch thuis bent’.
Onzin. Je bent aan het werk.
Tussen de bedrijven door de
afwasmachine inruimen kan best,
maar de hele badkamer poetsen
doe je maar in je eigen tijd.’
San

38.
‘Zorg dat je
altijd (ik
herhaal: altijd)
harde bruine
zuigballen in
huis hebt. De
zoutejaculatie
haalt je in
no time uit de
onvermijdelijke
middagdip.’

39.

‘Spaar! Voor als je (weer)
ziek wordt ofzo ;-)’
Rinke

Sas
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