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Enquête

FREELANCE TECHNICI: 
DE GROTE ENQUÊTE 
Een paar maanden geleden hielden het kenniscentrum podiumtechnieken RITS 
en de Pianofabriek een bevraging rond de tewerkstelling van freelance tech-
nici. Voorzichtige schattingen doen vermoeden dat deze sector in Vlaanderen 
en Brussel een 5000-tal mensen weliswaar vaak deeltijds tewerkstelt. 

De bevraging maakt deel uit van een ruimer onderzoek naar 
een model voor coöperatief ondernemen in de cultuursector. 
Dit project wordt gesteund door het Europees Sociaal Fonds. 
Met de antwoorden van 275 technici en 97 bedrijven krijgen 
we meteen een goed beeld van de sector en zijn technici. 
Zonder in statistische details te vervallen, vatten we hier een 
paar opmerkelijke resultaten samen. Wie van cijfers houdt 
en de volledige resultaten wil lezen, kan het hele onderzoek 
downloaden op de website van het Kenniscentrum of de 
Pianofabriek.  
www.podiumtechnieken.be/onderzoek/coop 
www.pianofabriek.be/opleidingscentrum

Wie zijn de freelance technici?
Freelance techniek is weggelegd voor jonge mensen, 80% is 
jonger dan 40 jaar met een piek tussen 25 en 30 jaar. Het is 
ook, misschien niet geheel onverwacht, een zeer mannelijke 
bedoening. Slechts 3.7% van de freelancers zijn vrouwen. 
Het opleidingsniveau van de freelancers is in de laatste 
vijftien jaar sterk gestegen. Nu hebben 40% van de technici 
een diploma hoger onderwijs en 40% een diploma secundair. 
Twee derden hebben een specifieke opleiding podiumtech-
niek gevolgd, voornamelijk op het RITS of op Syntra vervolma-
kingsopleidingen. Toch is het niet het diploma op zich dat ze 
aan werk helpt, 87% van de werkgevers zegt geen belang te 
hechten aan een diploma, maar het belang van een grondige 
technische kennis stijgt. 
Een technische achtergrond is echter niet voldoende om 
als freelancer aan de slag te gaan. Zowel de opdrachtge-
vers als de technici zelf zetten attitudes als ’betrouwbaar‘, 

’aangenaam om mee te werken‘ of ’flexibel‘ in de top vijf van 
belangrijkste eigenschappen van een freelancer.
Zeer opvallend is dat de freelance technicus zichzelf ziet als 
een autonome werker.  Zelfs technici die hoofdzakelijk als 
stagehand of in een ploeg in een cultuurcentrum werken, 
zeggen dat ze autonoom werken. Dit lijkt een belangrijk ele-
ment in de keuze om als freelancer aan de slag te gaan.
De organisaties die freelancers tewerkstellen, vallen onder ne-
gen verschillende paritaire comités en de freelancers werken 
daar onder verschillende statuten, meestal zelfstandig of in-
terim. Dit geeft natuurlijk een grote variatie aan voorwaarden, 
afspraken en regels. Daar komt nog bij dat een groot deel van 
de freelancers dit combineren met vast werk of een uitkering. 
Opvallend is vooral dat meer dan de helft van de zelfstandi-
gen hun freelance werk combineert met een vaste job. Dit 
maakt dat het aantal ’voltijdse‘ freelancers eerder beperkt is.
Merkwaardig is ook dat in de gesubsidieerde sector eerder 
ervaren technici aan het werk zijn, terwijl we in de commerci-
ele sector eerder jonge, onervaren technici vinden.
De organisaties kiezen in de eerste plaats voor het werken 
met freelancers om de flexibiliteit en om expertise in huis te 
halen die ze missen. Prijs en administratieve eenvoud lijken 
minder belangrijk.

Prijzen en voorwaarden
Freelance technici werken hoofdzakelijk met dagtarieven, 
waarbij een dag voor 10 tot 12 uur staat. Bovendien geeft 
men aan dat in 20% van de opdrachten er geen limiet op 
het aantal uren staat. Een gemiddelde dagprijs ligt tussen 
200� en 250�, afhankelijk van de functie. In de gesubsidieerde 

Chris van Goethem



Enquête

sector wordt over het algemeen iets 
beter betaald, maar dit kan natuurlijk te 
maken hebben met de hogere ervaring 
die de technici hebben. Deze prijzen zijn 
in vergelijking met 15 jaar geleden zo 
goed als niet gestegen. Toch lijken de 
meeste freelancers hiermee tevreden. 
Tot onze verbazing weten noch de 
technici, noch de organisaties of een 
freelancer nu goedkoper of duurder is 
dan een vaste kracht. Dit is één van de 
zaken die het lopend onderzoekspro-
ject verder gaat uitzoeken.

Hoe vinden de freelancers werk
Het vinden van werk verloopt in onze 
sector hoofdzakelijk via een eigen 
circuit en de klassieke jobmatching sys-
temen (VDAB, websites) komen zo goed 
als niet aan bod. Wie een uitgebouwd 
netwerk en enige ervaring heeft, lijkt 
weinig problemen te ondervinden bij 
zijn zoektocht naar werk, maar het blijkt 
niet evident om een volle agenda bij 
elkaar te sprokkelen. Startende technici 
met beperkte ervaring hebben meer 
moeite om aan werk te komen. Bij de 
struikelblokken om werk te vinden, valt 
op dat een rijbewijs relatief laag scoort 
en het verschil in artistieke visie relatief 
hoog.

Hoe scholen freelance technici zich bij?
Technici leren in de eerste plaats van 
oudere (lees meer ervaren) technici en 
daarna komt zelfstudie via het internet. 
Bijscholing en tijdschriften komen op 
de derde en vierde plaats. Studiedagen, 
die toch specifiek voor de doelgroep 
georganiseerd worden, komen merk-
waardig genoeg op de laatste plaats.
De meeste opdrachtgevers (75.6%) 
verzorgen één of andere vorm van 
bijscholing, variërend in lengte van 2 
tot 5 dagen. In meer dan de helft van de 
bedrijven staan deze opleidingen ook 
open voor hun freelance technici.
Twee derden van de technici heeft 
nood aan bijscholing: geluid, licht en 
beeld staan bovenaan het verlanglijstje. 
Nieuw in het lijstje is de nood aan een 
opleiding rond ICT-netwerken voor po-
diumtechniek.Veiligheid en elektriciteit 

bengelen helemaal achteraan, wat in 
contrast staat met hun eigen inschat-
ting rond veiligheid (zie verder). Meer 
dan helft van de freelance technici ge-
ven aan meer dan 10 dagen per jaar aan 
bijscholing te spenderen en 90% betaalt 
die op zijn minst gedeeltelijk zelf.

Veiligheid
De resultaten van de vragen rond 
veiligheid zijn enigszins verontrustend. 
Vijftien procent van de technici schat-
ten hun expertise als onvoldoende 
in, 21% geeft aan dat veiligheid geen 
reden is om een opdracht te weigeren. 
Meer dan één op drie ziet veiligheid niet 
altijd als een bepalende factor bij het 
uitvoeren van een opdracht. Voor 28% 
van de technici is het niet duidelijk wie 
uiteindelijk verantwoordelijk is voor de 
veiligheid. Van de zelfstandige technici 
heeft 17.2% geen verzekering tegen 
derden of een burgerlijke aansprakelijk-
heidsverzekering.
Hier is toch duidelijk werk aan de win-
kel. In een complexe omgeving, waar 
technici slechts voor een korte maar 
zeer intensieve periode samenwerken 
onder hoge druk, zijn dergelijke cijfers 
eigenlijk onaanvaardbaar.

Een coöperatieve
Gezien het uiteindelijke doel van deze 
bevraging polsten we ook bij opdracht-
gevers en technici in hoeverre men 
bekend is met de coöperatieve bedrijfs-

vorm en of men daar eventueel zou in 
willen deelnemen. 
De helft weet niet wat een coöperatieve 
is.  Voor zowel technici als opdrachtge-
vers is ‘samenwerking‘ het belangrijkste 
kenmerk van een coöperatieve. Een 
samenwerking die verschillende voor-
delen kan bieden. Men denkt dan aan 
een gemeenschappelijk aanspreekpunt, 
constantere kwaliteit, een beter aanbod 
op de markt, elkaar aanvullen, delen van 
kennis en ervaring, win-win situatie en 
een hogere winst. 
Positieve reacties gaan vooral over de 
eenvoud, hogere efficiëntie, duidelijk-
heid, een plaats waar je zeker geholpen 
wordt, een bredere waaier aan technici. 
Opmerkelijk is ook dat meerdere op-
drachtgevers zeggen bereid te zijn om 
een hogere of eerlijke prijs te betalen 
als de markt dat toelaat (ten opzichte 
van dumping of zwartwerk).
Bij de negatieve reacties zijn er ener-
zijds organisaties die geen nood heb-
ben aan een coöperatieve omdat ze een 
vaste relatie hebben opgebouwd met 
hun technici. Anderzijds is er een zekere 
ongerustheid over het stijgen van de 
prijzen, waarbij iemand de bedenking 
uit dat er altijd technici gevonden wor-
den die onder de prijs werken.

Een coöperatieve voor technici?
Het beeld dat we van de freelancer 
krijgen is de jonge, goed opgeleide 
technicus die flexibel, betrouwbaar en 

aangenaam om mee te werken is. Hij 
zoekt werk binnen een eigen netwerk, 
houdt van zijn autonomie, werkt lange 
dagen en is relatief tevreden met zijn 
vergoeding.
Bijna de helft van de bevraagde technici 
zegt geïnteresseerd te zijn om in een 
coöperatieve te stappen.
Een coöperatieve voor technici zou 
een meerwaarde kunnen betekenen 
door, met respect voor de autonomie, 
een aantal zaken te coördineren. Het 
uitbouwen van een gemeenschappelijk 
netwerk, gemeenschappelijke planning, 
administratieve ondersteuning en een 
continue bijscholing zou vooral voor 
startende technici een meerwaarde 
kunnen betekenen. Oudere, meer 
ervaren, technici zouden een dergelijk 
initiatief kunnen ondersteunen en be-
geleiden en op die manier langer in de 
sector aan het werk kunnen blijven. 
De keuze voor een coöperatief onder-
nemingsmodel houdt ook een aantal 
ethische keuzes in. De ingebouwde 
solidariteit, een eerlijke en transparante 
prijs, een betere werk-leven verhouding 
en een betere genderbalans behoren 
zeker tot de uitgangspunten. Een derge-
lijk samenwerkingsverband zou ook de 
veiligheid, het opleidingsniveau en de 
kwaliteit kunnen verhogen. Daarmee is 
het meteen ook in het voordeel van de 
opdrachtgevers.

Een blauwdruk
In de volgende fase van het project 
gaan we aan de hand van individuele 
gesprekken op zoek naar een concrete 
werkvorm. We kijken o.a. naar de haal-
baarheid, werkbaarheid en noodzaak 
van een coöperatieve. Daarbij hoort 
uiteraard een transparante prijszetting, 
een opleidingsplan, gemeenschappe-
lijke planning en administratie. Kortom, 
we maken een concrete blauwdruk 
waarmee een groep geëngageerde 
technici aan de slag kan. 

Geïnteresseerden kunnen contact opne-
men met Pascal Verreth – pascal.verreth@
pianofabriek.be of Jan Ackenhausen – 
jan@podiumtechnieken.be  
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