
De Gelukkige Freelancer  
Een inspiratie-workshop voor freelancers in de media  

 

VOOR SOMMIGEN IS HET EEN ROEPING, anderen doen het noodgedwongen: freelancen.  

Tot welke groep je ook behoort: het freelancebestaan kent grote hoogte- en dieptepunten.  

Dat maakt het spannend en interessant, maar ook vermoeiend en frustrerend soms.  

 

ALS ERVAREN FREELANCER IN DE JOURNALISTIEK (ik schrijf o.a. voor NRC Handelsblad en  

nrc.next) ben ik in de loop van de jaren door schande en schande wijs geworden. Ik heb  

geleerd waar je je energie aan moet besteden, en waaraan juist niet. Hoe je omgaat met  

frustraties (‘waarom reageert die chef niet op mijn artikelidee?’) en hoe je je oplaadt. Hoe  

belangrijk contact met collega’s kan zijn, en hoe nodig om te blijven leren en jezelf te  

vernieuwen. En hoe leuk dat is! In mijn werk als interviewdocent en als bestuurslid van de  

Freelancers Associatie zie ik tegelijk dat veel collega’s het soms niet meer zien zitten en  

niet weten hoe ze in de vechtmarkt van de freelance journalistiek hun plek moeten  

veroveren of behouden. Vaak helpt het al door de dingen net iets anders aan te pakken –  

meer te focussen op waar je goed in bent, bijvoorbeeld. Of meer rust te nemen, ter  

bevordering van de creativiteit.  

 

AAN DE HAND VAN MIJN TIEN GEBODEN VOOR DE FREELANCER praten we tijdens de  

workshop over de do’s en don’ts van het freelancen. In de tweede helft van de workshop  

bespreken we concrete onderwerpen die door de deelnemers vooraf zelf zijn  

aangedragen. Laat je je te veel afleiden door sociale media? Heb je het gevoel dat je méér  

kunt maar niet voldoende kansen krijgt? Heb je een gat in je hand waardoor je op elke  

rotklus ja moet zeggen? Zonder een middel tegen alle kwalen te willen zijn, geeft de  

workshop De Gelukkige Freelancer je handvaten om met goede moed je freelancecarrière  

voort te zetten!  

 

DEZE WORKSHOP IS GESCHIKT voor beginnende freelancers, maar ook als opfris- en  

inspiratiedag voor ervaren freelancers.  

 

DE EERSTKOMENDE WORKSHOP DE GELUKKIGE FREELANCER is op vrijdag 1 november a.s. 

in Zaaltje Merlijn, Hasselaersplein 35 in Haarlem. Aanvang 9.30 uur, einde 17.30 uur. 

Halverwege lunchpauze. Kosten: €145,- (btw nvt). Koffie, thee en lunch inbegrepen. 

Minimaal 4, maximaal 8 deelnemers. 

 

AANMELDEN kan t/m 25 oktober. Mail naar  brigitkooijman@gmail.com. Je kunt me ook 

bellen voor meer info op 023-5420934 of 06-54617802. 


