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Van “talent zit in de kern van je organisatie”...
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... Naar “talent zit overal”
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Hoever reikt de blik op 
talent in uw 
organisatie? 

Welke vormen van 
samenwerking zijn er?
Waarom?
Uitzonderlijk of vaste 
praktijk?

Peter Cappelli, 2016



Het bredere plaatje:
een veranderend speelveld

?

TALENT

STUDIE 1

Job verlies/creatie

Tekort aan talent

Flexibiliteit

Personalisering

Loopbaan ipv job 

voor het leven

Werkbaarheid

inzetbaarheid



Loopt het allemaal zo’n vaart?

Volgens OESO: 15,2% 
“self-employed” in België

• Wat geschreven wordt

• Wat gemeten wordt

• Wat er echt gebeurt

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium EAK (Bewerking Steunpunt Werk), in Sels, Vansteenkiste & Knipprath, 2017



Wat zijn de voornaamste
inzichten uit het 
onderzoek SD Worx -
AMS?



Het onderzoek
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Internationale focus
België, VK, Duitsland, 
Nederland, Frankrijk

1.847 Freelancers

1.074 Werkgevers



Organisatieperspectief
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45%
Gelooft dat ze geen problemen 
zullen hebben om talent aan te 
trekken de komende drie jaar

31%
Anticipeert een tekort aan 
intern talent om de missie, 
visie en strategie de 
komende drie jaar te 
realiseren

25%
Percipieert de 
toekomst van de 
organisatie als onzeker



Waarom werkgevers kiezen voor freelancers

Belangrijk / zeer belangrijk (in %)

27,7

36,1

39,5

47,9

55,0

63,2

65,1

Recruitment freeze for payroll staff

The person in question does not want an employment
contract

Lower cost

Quicker than posting a job vacancy

Short-term project

Specific expertise which is difficult to find

Greater flexibility
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95%
Stelt freelancers te werk (meer 
freelancers in organisaties met 
hoger verloop)

29% In kern en lange termijn 
opdrachten

35% Heeft een ‘workforce 
planning’ strategie

Werkgeversbenadering van flexibel 
talent

25% HR is zelden of nooit 
betrokken

42% Maakt geen 
onderscheid tussen 
itnern en extern talent 
in HR-beleid



Geen zwart-wit verhaal (meer)

Relationeel

• Lange termijn
• Brede scope van taken
• Verloning voor inzet & 

resultaat
• Sterke betrokkenheid
• Ontwikkelingskansen

“De vaste, interne medewerker”

Transactioneel

• Korte termijn
• Afgebakende taken
• Verlonen voor resultaat
• Weinig betrokkenheid
• Geen investering in 

ontwikkeling 

“De tijdelijke, externe 

medewerker”



Van outsourcing naar inbedden:
Het psychologisch contract met extern talent

Belang van alignering

• Administratief

• Performantie

• Strategisch

• Cultuur

Dus niet “geen tijd, geen mandaat, niet wettelijk, ...” 



Freelancers perspectief

47% Werkt alleen, thuis

77% Heeft meerdere opdrachten 
bij verschillende klanten

28% Werkt samen met 
anderen in een 
(meestal informeel) 
netwerk

39% Wil op lange termijn als 
freelancer aan de slag 
blijven, 23% wil een  
eigen bedrijf 
uitbouwen



49,0

59,4

67,7

68,2

68,2

69,3

Better fit with my personal life

More responsibilities

Better fit with my competencies

Freedom in choosing the kind of work I do

Better fit with my interests

More interesting job content

Waarom kiezen voor een loopbaan als zelfstandige

Belangrijk / zeer belangrijk (in %)



6,8

8,9

15,1

18,2

21,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Self-employment allowed fewer responsibilities (11)

My former employer asked me to become self-employed/ I was
forced to become self-employed to keep my job

I did not find a position in employment

The company was not prepared to hire me in employment

Self-employment required less stress or physical and
psychological effort

Waarom kiezen voor een loopbaan als zelfstandige

Belangrijk / zeer belangrijk (in %)
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Werk- en loopbaanattitudes van freelancers

41% 
Spendeert actief tijd aan het 

verbeteren van kennis en
vaardigheden nuttig voor

hun werk

56% 
Ontwikkelt vaardigheden die 

ze in toekomstige rollen

nodig kunnen hebben

79% 
ervaart autonomie

50% 
Heeft een ondersteunend

netwerk

70% 
Is optimistisch over 

toekomstige opdrachten bij
huidige klanten

74% 
Is trots op hun werk

84%
Voelt zich competent in hun

werk

55% 
Voelt zich verbonden met de 
mensen met wie ze werken

38% 
Ervaart balans tussen werk en

privéleven



Enkel implicaties 

1. Externe medewerkers zijn officieel geen medewerkers maar vragen toch 
om een beleid

2. Externen brengen nieuwe inzichten maar als je ze niet verankert zijn ze 
ook weer snel weg (borging)

3. Belang van sociaal kapitaal en relationeel leren maar dan moet je 
externen ook als volwaardig teamlid beschouwen

4. Duurzame loopbanen: freelancer worden omwille van meer flexibiliteit 
maar door resultaatsverbintenis misschien ook net minder

5. Wie is begaan met de employability van de freelancer? Werken op je 
sterktes op korte vs lange termijn



Meer lezen / horen?


