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Ze kennen elkaar ‘van vroeger’. Uit de tijd van 
Hart van Holland (tegenwoordig Regardz Hart 

van Holland) een bekend evenementencentrum in 
Nijkerk. Yvonne van der Linde, Otto Seibert en Anne-
Mieke van den Hoeven werkten er als account- of 
eventmanager, Anouk van de Water kwam er als klant. 
Zij organiseerde evenementen, onder andere voor het 
bureau van Joop van den Ende.
Nu zijn ze alle vier freelance eventmanager, de een al 
wat langer dan de ander. Een beroep dat ze met plezier 
en tegelijkertijd serieus uitoefenen – dat willen ze graag 
kwijt, want ‘het wordt onderschat’. “Zeker over een 
vrouw in dit vak wordt al gauw gezegd; ‘Ze heeft wat 
tijd over, ze doet het er leuk bij nadat ze de kinderen 
naar school heeft gebracht’ ”, volgens Yvonne van der 

Linden, freelancer sinds eind 2006. “Het wordt niet 
serieus genomen. Terwijl dat bij freelance redacteuren 
of zzp’ers in de bouw helemaal niet het geval is. De 
evenementenbranche blijft daarin achter. Of denk ik 
dat in mijn eentje?”
We ontmoeten het viertal in De Huizkamer, een 
exclusieve vergaderlocatie in Huizen.

Ondernemer of gelukszoeker
Er heerst een cynisch beeld van freelancers; in goede 
tijden wil iedereen voor zichzelf beginnen omdat er 
veel te halen is en in slechte tijden komen ze met 
hangende pootjes terug om bij een baas te werken. 
Ben je als freelancer echt ondernemer of meer een 
gelukszoeker?  

Otto Seibert, freelancer sinds 2007: “Het is niet alleen 
kwestie van hoogconjunctuur. Ik denk dat wij onze 
beste omzetten kunnen halen in periodes van hoog- 
en extreme laagconjunctuur. Nu zal niemand claimen 
dat-ie de beste tijd van zijn leven heeft. Kijk, als het 
goed gaat dan durft iedereen. Ik was relatief onzeker in 
de tijd dat ik begon, ik weet niet of ik het had gedaan 
als het zo was als nu. Maar ik ben feitelijk begonnen 
vanuit een droomgedachte. Ik was op zoek naar 
promotie, en die kwam niet. Dan kun je jezelf wel 
weer zoveel jaar bij een andere werkgever laten zien, 
maar dat wilde ik niet meer. Ik ben gewoon begonnen. 
En nu merk ik dat ik mijn eigen identiteit beter naar 
buiten kan brengen, ik ben vrijer geworden. Ik werk 
daarbij intensiever en meer doordacht.”
“En met meer verantwoordelijkheidsgevoel”, vult Van 
der Linden aan. “Je wilt het extra goed doen omdat 
jouw naam eraan verbonden is.”
“Toen ik nog in loondienst werkte voelde ik me al 
ondernemer”, vertelt Anne-Mieke van den Hoeven, 
freelancer sinds begin 2009. “En toen ik voor mezelf 
begon dacht ik dat er niets ging veranderen aan die 
manier van werken. Ik ben pas een paar maanden 
bezig, maar het ís anders. Het was een eye-opener om 
te merken dat het zo anders voelt. Ik ben ook anders 
naar mezelf gaan kijken.”

Het versturen van een factuur is een veel actievere 
handeling dan het ontvangen van salaris. Dan moet 
je wel weten dat je wat gepresteerd hebt. Is dat wat 
het verschil maakt?
“Bij mij heeft het een groot verschil gemaakt dat de 
bedragen anders liggen dan toen ik in loondienst werkte”, 
geeft Anouk van de Water, freelancer sinds 2007, toe. 
“Dat je meer kunt verdienen vind ik een voordeel. 
Maar ik ben het ook waard. Niet dat ik gedreven ben 
door de financiële kant, vooral de verscheidenheid 
aan projecten en vrijheid zijn geweldig. En je moet 
ook mindere periodes overbruggen, daar moet je slim 
mee omgaan.” 

Soms zitten freelancers een half jaar of langer bij 
een bedrijf. Voor dat geld had die onderneming 
voor langere tijd een vaste medewerker kunnen 
aannemen. Wat is dan het voordeel voor de 
opdrachtgever?
“Als het gaat om projectorganisaties dan kiezen ze 
ervoor om helemaal geen mensen in loondienst aan 
te nemen”, legt Van der Linden uit, die zelf acht 
maanden bij het Rotterdamse Havenbedrijf werkte 
als projectleider voor een evenement in het kader van 
Maasvlakte 2.   >>

Gelukzoekers in goede tijden, noodzaak in slechte tijden

De opkomst 
van freelance 
eventmanagers
Zelfstandig werken, als eigen ondernemer, niet langer in loondienst. Kenmerken van de 
freelancer. Toch stonden ze daar ineens samen; vier freelance eventmanagers vormden 
een blok door zich als groep te presenteren tijdens de beurs Evenementencontact in april 
jongstleden. Waarom? Omdat ze vinden dat het vak van freelancer serieus moet worden 
genomen.

“Toen ik nog in loondienst 
werkte voelde ik me al 
ondernemer, en toen ik voor 
mezelf begon dacht ik dat 
er niets ging veranderen aan 
die manier van werken”, 
Anne-Mieke van den Hoeven

Anne-Mieke van den Hoeven, ZELF Project Management

Yvonne van der Linden, Evenementenprojecten
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“En ze vinden dat niet lang, ze zien het als een 
kortlopend project. Daarnaast zoekt zo’n bedrijf 
bewust naar iemand die intern een klus komt doen. 
Dan gaan ze op zoek naar een freelancer en niet naar 
een bureau.”
“Het inschakelen van een bureau voelt soms als een 
project over de schutting gooien”, vult Van de Water 
aan. “Een freelancer zit meer in de organisatie en geeft 
het bedrijf ook het gevoel dat ze het meer bij zich 
houdt en meer grip heeft.”
“Daarbij ben ik trouwens gedetacheerd namens een 
evenementenbureau (Deschesne & Boertje, red.)”, legt 
Van der Linden uit. “Het havenbedrijf wilde niet een 
heel bureau als partner, het had slechts behoefte aan 
één persoon.”

Kun je, als je bijvoorbeeld ergens een half jaar of 
langer intern werkt, niet teveel onderdeel worden 
van het bedrijf?
“Die indruk heb ik niet gehad”, vindt Van de Water. 
“Ik vind het leuk om intensief samen te werken met 
een bedrijf. Daarbij baken ik heel duidelijk af wat 
mijn taken zijn en wat bij hen ligt. Mijn werk moet 
toegevoegde waarde hebben. Als het voor hen te groot 
wordt, of te ingewikkeld. Daarnaast is het belangrijk 
dat ik budgettair het overzicht houd, en ik kan goed 
onderhandelen met leveranciers.”

Alleen of samen
Het samen op de beurs staan was min of meer een 
spontane actie, op initiatief van Van der Linden. Met 
zijn vieren een stand bemannen was een goede manier 
om zich te presenteren, om te laten zien ‘dat we 
bestaan’, en het scheelde uiteraard ook in de kosten. 
Een prettige bijkomstigheid. Er zijn overeenkomsten 
tussen de freelancers onderling, maar op bepaalde 
vlakken vullen ze elkaar ook aan.

Is het nu ook de bedoeling om samen te gaan 
werken?
“Op het moment dat er projecten je kant opkomen die 
je niet in je eentje af kan”, antwoordt Van der Linden, 
“dan zul je elkaar eerder opzoeken. Dan is het fijn 
om te weten waar ieder goed in is. Maar we gaan niet 
samen bureautje spelen.”
“We blijven freelancers”, gaat Van den Hoeven 
verder. “We kunnen zelfs elkaars concurrenten zijn. 
Anderzijds kun je elkaar aanvullen op het moment dat 
je een aanvraag krijgt die helemaal niet bij je past. Je 
moet elkaar daarin helpen.”
“Als ik te druk ben geef ik een opdrachtgever gerust een 
telefoonnummer van een andere freelancer”, vertelt Van 

de Water, over elkaar aanvullen gesproken. “Afhankelijk 
van waar iemand goed in is. Zo werkt het toch?”
Van den Hoeven: “Er is onder freelancers een bepaalde 
gunningfactor die je volgens mij bij locaties en bureaus 
toch minder vaak tegenkomt.”

Werken jullie vooral uitvoerend of ook conceptueel?
Van den Water: “Als ik voor een bedrijf werk, dan is 
dat voornamelijk hands-on. Het concept is meestal al 
uitgewerkt op het moment dat wij aansluiten. Grote 
projecten met een lange looptijd zijn voor mij de 
uitdaging, waarbij ik echt kan meedenken. En het leuke 
is dat ik zowel direct voor een opdrachtgever en ook 
voor bureaus kan werken. Dat zijn heel verschillende 
manieren van werken. Ik vind het leuk om voor een 
bureau met hele complexe dingen bezig te zijn. Voor 
opdrachtgevers ga ik zeer praktisch te werk; ik ken de 
locaties, ik ken de artiesten, ik weet welke leveranciers 
ik moet hebben en ik ben goed in onderhandelen. Laat 
mij maar rammen.”
“Omdat we beter kunnen inkopen”, vult Van der 
Linden aan, “besparen we geld voor een bedrijf. En 
bureaus doen dat net zo goed.”
“Ik pak het hele traject aan, van a tot z”, pikt Van de 
Water de draad op. “Dan ben ik degene die voor de 
opdrachtgever het overzicht houdt. In het voortraject 
doe ik dat alleen, ik werk dan uiteraard wel samen met 
de mensen binnen het bedrijf. Bij de uitvoering – op de 
vloer - huur ik dan soms op mijn beurt freelancers in.
Van den Hoeven: “Je werkt er als een collega die na 
het evenement of het project weggaat.” 

Bureaus dragen de volledige verantwoordelijkheid 
voor een productie. Welke verantwoordelijkheid 
nemen jullie als freelancer?
“Uiteindelijk zijn we, op papier, nooit eindverant-
woordelijk”, antwoordt Van der Linden. 
“Maar zo voelt het wel”, zeggen Seibert en Van den 
Hoeven meteen, vrijwel simultaan.
“Als freelancer moet je zorgen dat je alles goed 

documenteert”, vindt Van de Water. “Zet alle prijzen 
en afspraken op papier, verstuur alle begrotingen op 
tijd. Als je dat doet, dan werk je duidelijk en komt 
niemand voor verrassingen te staan. Je moet echt een 
pietlut zijn wat dat betreft, zeker als freelancer.”
Van den Hoeven: “Je bent er wel verantwoordelijk 
voor, maar je hoofd gaat er niet af als het mis gaat.

Wat gebeurt er als een concept niet klopt in jullie 
ogen?
“Dan zou ik dat wel aangeven”, denkt Van de Water.
“Het is best moeilijk, als het beter kan”, vindt Van 
der Linden. “Ik probeer het altijd zo goed mogelijk te 
doen. Nu, als freelancer, raakt het me meer als iets niet 
klopt. Als een klant heilig in zijn concept gelooft dan 
is dat best lastig. Maar ik ben wel zo eigenwijs om het 
aan te kaarten.”
“Opdrachtgevers kunnen niet altijd onder woorden 
brengen wat ze willen”, valt Seibert op. “Dat heeft 
vaak te maken met politieke en psychologische 
situaties binnen een bedrijf. Ik heb nu een soort 
fingerspitzengefühl ontwikkelt om dat soort zaken op 
tijd op te pikken.”

Concluderend kun je stellen dat freelance event-
managers relatief dure krachten zijn die werk uit 
handen nemen, maar geen eindverantwoordelijkheid 
dragen voor het welslagen van een compleet 
evenement. Vanuit economisch oogpunt is een 
freelancer voor kortlopende projecten van maximaal 
enkele weken een welkome aanvulling. Voor grotere 
opdrachten lijkt het economisch aantrekkelijker om 
een loondienstverband aan te gaan of een bureau in 
te schakelen dat specialisten in dienst heeft voor de 
verschillende disciplines van het evenementenvak. 
De meeste freelancers hebben ervaring opgedaan 
als producer van evenementen en zijn goed in het 
organiseren. Het creëren van een evenementenconcept 
vanuit een bepaalde problematiek of doelstelling is iets 
heel anders.  •
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Vanuit economisch oogpunt is een freelancer voor 
kortlopende projecten een welkome aanvulling. Voor 
grotere opdrachten lijkt het economisch aantrekkelijker 
om een loondienstverband aan te gaan of een bureau 
in te schakelen

Voor opdrachtgevers ga ik 
zeer praktisch te werk. Laat 
mij maar rammen”, 
Anouk van de Water

Anouk van de Water, Leonora event management

Otto Ph. Seibert jr., Carton of Lyrics Eventsupport
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