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Inleiding

In dit onderzoek wordt aan de hand van trendonderzoek
en doelgroeponderzoek bepaald welke onderwerpen van
belang zijn om de kwaliteit van leven en werken van de
New Creative te vergroten. Deze onderwerpen leiden
uiteindelijk tot relevante services en faciliteiten die sQuare kan bieden om zowel nu als in de toekomst van belang
te zijn voor de New Creative. Binnen dit rapport wordt de
lezer allereerst meegenomen in drie trends die van invloed zijn op het gedrag en de waarden en behoeften van
de New Creative. Daarop volgend worden de belangrijkste
onderwerpen waar de New Creative mee te maken krijgt
uitgelicht door deze drie trends te combineren met uitgbreid literatuur onderzoek. Vervolgens is er doelgroeponderzoek te lezen, waarbij sterk aanwezige eigenschappen en behoeften worden toegelicht. Deze behoeften in
combinatie met de onderwerpen, kunnen uiteindelijk het
brede scala aan services en faciliteiten vormen. Dit onderzoek dient ter inspiratie voor de invulling van de services
en faciliteiten van sQuare.

Wanneer we over de Millennial praten binnen dit rapport, dan hebben
we het over de generatie die tussen 1980 en 2000 geboren is. Deze
generatie heeft een aantal kenmerken, die niet voor elke millennial
geldt, maar die over het algemeen in mindere en meerdere maten
aanwezig is. Door een generatie te gebruiken is het gemakkelijker om
literatuuronderzoek toe te passen, omdat er vaak over de generatie
geschreven is en hier veel onderzoek naar gedaan is. De generatie
millennial bestaat vervolgens weer uit verschillende sub leefstijlen.
Als we kijken naar het onderzoek van Glocalities (Flash Report - The
disruptive mindset of Millennials around the Globe), zien we vijf groepen: Creatives (open-minded idealisten die persoonlijke ontwikkeling
en cultuur hoog in het vaandel hebben staan), Challengers (competatieve werkers, gefascineert door geld en avontuur), Achievers (ondernemende netwerkers die familie en community zeer belangrijk
vinden), Conservatives (familiemensen die het liefst leven in traditie,
met eitketten en veel structuur) en Socializers (Op zoek naar structuur
terwijl ze tegelijkertijd entertainment, vrijheid en familiewaarden ook
belangrijk vinden).

Millennial

De New Creative is een leefstijl binnen de subgroepen ‘Creatives’ en
‘Achievers’ binnen de generatie Millennial. De New Creative is een
afgestudeerde MBO’er, tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij is ondernemend, uniek, eigenzinnig en een idealist. Hij vindt het belangrijk om
zichzelf te kunnen zijn en wil dit ook voor anderen. De New Creatives
is dan ook een diverse groep, alle achtergronden zijn daarbij mogelijk.
De één heeft een stabiele thuissituatie gehad, de ander misschien wat
minder. En daarbij maken we ook het grote verschil met de algemene beschrijving van de Millennial. De Millennial wordt namelijk vaak
gezien als iemand die uit een liefdevol, vrij gezin komt, met ouders die
hun supporten, ondersteunen en vrij laten in hun keuzes. De New Creative heeft soms zelf gekozen voor de vrijheid, niet per se omdat hun
omgeving dit stimuleerde. Toch doen ze allemaal wat ze graag zelf
willen doen en wat bij hen past. Soms zijn ze dus vrijgelaten, soms
vrijgevochten. De New Creative heeft de eigenschappen van de ‘Creative’ dat ze open staan voor elk individu, diversiteit en verschillende
culturen belangrijk vinden, ze persoonlijke ontwikkeling boven geld
verdienen verkiezen, los willen van vaststaande regeltjes en dingen
die je ‘hoort’ te doen, waarde willen creëren om de wereld een stukje
beter te maken door hun idealen na te streven met creativiteit. Van
de subgroep ‘Achievers’ hebben ze de volgende eigenschappen: ze
zijn ondernemend, kunnen goed netwerken met allerlei verschillende
mensen en groepen en werken graag samen binnen een community.
Verderop in dit rapport wordt er meer specifiek onderzoek gedaan
naar de ‘New Creative’ en worden specifieke eigenschappen nog meer
uitgelicht. Wanneer er over de Millennial wordt gesproken heeft dit
dus wel invloed op de New Creative, maar de New Creative hoeft niet
precies zo te zijn.

New Creative

Als we kijken naar de New Creative, de doelgroep binnen dit onderzoek, dan vallen ze met name binnen de groepen ‘Creatives’ en ‘Achievers’. Als er binnen dit onderzoek over de millennial wordt gesproken,
dan bedoelen we daar een mix van deze twee subgroepen mee. Dat
wil niet zeggen dat elke New Creative precies zo is, maar om gedegen
deskresearch te doen is het van belang om ook onderzoek te doen
naar de Millennial.
Elke New Creative is uniek en kan dus niet allemaal de eigenschappen
hebben die binnen dit onderzoek onder de Millennial worden benoemd.

Glocalities (2014). Flash Report - The disruptive mindset of Millennials around the globe
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Trends

Op welke trends en ontwikkelingen met betrekking tot ‘toekomst van werk’ / ‘freelance
economy’ / HR management’ moet sQuare
inspelen om toekomstbestendige HR-zzp-services te ontwikkelen?

Binnen dit rapport zijn drie trends omschreven die van invloed zijn op de doelgroep New
Creatives en op de toekomst van sQuare.
Hierbij is gekozen voor drie meso trends.
Deze hebben zich nog niet volledig gemanifesteerd binnen de samenleving, maar
vertonen al wel een groot aantal signalen
waardoor helder is geworden dat deze trend
gaat groeien in de toekomst. Meso trends
hebben invloed op behoeften en zijn ontstaan
vanuit kleine signalen, micro trends, maar ook
vanuit mega trends die al wel geankerd zijn
binnen de samenleving. Er is gekozen voor
de drie trends waarvan verwacht wordt dat
deze een grote invloed zullen hebben op de
de doelgroep New Creatives en daarbij ook de
faciliteiten van sQuare.

Sheconomy

Bron: Emily Rose England

De grens tussen mannelijk en vrouwelijk wordt steeds kleiner. Traditionele rolpatronen en verhoudingen tussen vrouwen en mannen
vervagen razendsnel. Emotie komt boven ratio te staan. De vrouw
wordt krachtiger, krijgt een duidelijke plek in de maatschappij. Het is
de eeuw van de vrouw. Dat zien we bijvoorbeeld in powervrouwen
(Hillary Clinton, Angelina Jolie, Michelle Obama, Milenda Gates) aan
de top, maar ook in organisaties, mode en voeding. (Trendboek Mood
2016). Niet alleen staat de vrouw steeds meer centraal en krijgt zij
steeds meer aanzien en status, ook de man durft zijn vrouwelijk kant
steeds meer te laten zien. Mannen geven steeds meer om het uiterlijk en het wordt geaccepteerd dat mannen hiermee bezig zijn, denk
aan botox bij mannen (Sophie in de Kreukels), mannen met make-up
en gender neutrale uitingen. Ook de tolerantie voor allerlei vormen
tussen vrouwelijk en mannelijk, van transseksualiteit tot transgender, neemt langzaam maar zeker toe. (NRC, 2017). Dit zijn duidelijke
signalen die laten zien dat we in de Sheconomy terecht zijn gekomen. (Intuit 2020 Trend Report)

Nog veel belangrijker is dat we steeds meer met ons gevoel en intuïtie in contact staan. We vinden persoonlijke ontwikkeling steeds
belangrijker, gaan vaker naar een coach en er hangt steeds minder
taboe rondom het gebruik maken van een psycholoog. (Sophie in de
mentale Kreukels). De vrouwelijke, zachte kant in ons komt daarom
steeds meer naar voren. We zien in dat het leven meer is dan alleen
werken, geld verdienen, kinderen krijgen en de hele standaard cyclus
die we steeds maar volgen. De huidige jonge generatie die net starten met hun carrière, de millennials, kiezen steeds meer voor hun
eigen pad. Ze doen steeds minder volgens de ongeschreven regeltjes
van huisje, boompje, beestje, maar kiezen eerder voor wat voor hen
goed voelt om te doen. Ze willen hun eigen ik vinden, hun identiteit,
hun levensvraag en vormen daaromheen hun eigen pad. Dat waar
we ons goed bij voelen daar kiezen we voor. Toch brengt dit ook onzekerheden met zich mee, want gevoel kan veranderen. Daarom zien
we steeds vaker dat de millennial het even allemaal nog niet weet.
Vragen als wat wil ik in het leven, wat wil ik bereiken, wat is mijn levensdoel, past het werk dan toch wel zo goed bij mij als dat ik dacht,
kan ik dit wel? De millennial wil hier ondersteuning in. Zij

willen voelen dat ze begrepen worden door andere generaties en dat hier rekening mee gehouden wordt binnen hun carrière. Voorbeelden zoals The School of Life
en Bedrock spelen hier goed op in. Dat het gevoel en
(vrouwelijke) intuïtie centraal staan zien we ook terug
in alle meditatie cursussen, yoga klassen en nog veel
meer bijeenkomsten rondom het in contact komen met
je gevoel. (NRC, 2015). Dit zie je ook terug op de werkvloer. De werksfeer verandert van een harde, statusgerichte, gecontroleerde aanpak naar een zachtere, vrijere,
persoonlijke aanpak. We zetten daarbij de werknemer
centraal in plaats van de omzet en het bedrijf. Zonder
werknemers ben je nergens en de werkgever begint dit
steeds meer in te zien. De werknemer krijgt meer het
heft in eigen handen. De werknemer mag steeds meer
ontspannen en plezier maken op de werkvloer. Kijk
bijvoorbeeld naar sporten tijdens het werken, maar nog
een beter voorbeeld: Daybreaker. Op 23 augustus komt
Daybreaker voor het eerst naar hier en kan vanaf 6.30
uur twee uur lang gedanst worden in Club Nyx, voordat
je naar je werk gaat onder het genot van gezonde sapjes in plaats van alcohol. (Parool, 2017).
Ook zien we dat er meer geautomatiseerd wordt. We
ontwikkelen steeds vaker robots die er menselijk uitzien
en die menselijke handelingen kunnen uitvoeren. Als de
robot steeds meer op ons gaat lijken, moeten we zelf
naar een dieper level gaan die de robot niet kan bereiken. Daarom wil men achterhalen wat de betekenis is
in het leven, wie we zijn en wat we zoeken om uiteindelijk belangrijke levensvragen te kunnen beantwoorden. Vroeger bood het geloof hierin houvast, nu zoeken
jonge generaties op een andere manier naar zingeving.
(Volkskrant, 2016). We zoeken daarom steeds meer
balans in lichaam en geest. We kiezen steeds meer voor
gezonde voeding en houden ons meer bezig met het
krijgen van een fit en gezond lichaam. We willen grip

Bron: City in Translation

houden op veroudering, op mogelijke ziektes, op onze uiterlijke
verschijningsvorm. We verdiepen ons in het gehele lichaam,
als holistisch systeem waar alles met alles samenhangt: alleen
wanneer we alle delen van het lichaam en geest in balans
weten te houden, functioneren we goed. We hebben behoefte
aan een zekere basis, vastigheid, geloof en een basisvertrouwen waar we op durven bouwen.
We zoeken naar ijkpunten in een wereld waarin alles op losse
schroeven lijkt te staan, door persoonlijke grip te vergroten.
Op zoek naar persoonlijke ontwikkeling en geluk. (Trendrede,
2017).
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Er heerst daardoor ook veel angst, doen we het wel goed? Kunnen
we vastgelopen patronen wel doorbreken? Hoe moeten we de complexe problemen oplossen? Veel mensen trekken zich daarom terug
in hun eigen netwerk van gelijkgestemde. Ze zien de problemen wel,
maar doen alsof ze er niet zijn, omdat ze te groot zijn om te bevatten.
Vaak worden grote problemen neergelegd bij de overheid en andere grote instanties en partijen. Wij als burgers kunnen dit toch niet
oplossen? Maar er zijn ook mensen die de crisis gebruiken om hier
uit te breken, dit zijn burgers, creatieven die onze systemen willen
veranderen. (Lucas de Man, Tegenlicht). Kleine spelers die de complexe problemen zien, maar ze ook zelf willen oplossen. Van onderaf,
met kleine initiatieven, niet geld gedreven, maar waarde gedreven
en vooral met veel optimisme. Deze groep mensen ziet dat oude
systemen niet meer werken, dat we drastische verandering nodig
hebben om onze maatschappij weer leefbaar te maken. Hierdoor zie
je steeds meer initiatieven die creatieve oplossingen bedenken om
verandering op gang te brengen. Dit uit zich in nieuwe systemen van
werken, nieuwe systemen van politiek, nieuwe systemen van wonen
en nieuwe vormen van het oplossen van complexe problemen. (Tegenlicht, Uitdagers en Aanpakkers). Het woord crisis betekent

We zien in deze maatschappij veel crisissen: de economische crisis,
de ecologische crisis en de institutionele crisis. We verspillen geld, we
verwoesten de aarde en onze stelsels zijn vastgelopen. De politiek
werkt niet meer, het onderwijs loopt achter, de zorg is niet menselijk
en onze overheden willen/kunnen niet mee bewegen in onze veranderende behoeften. We willen daarom van systeem centraal, naar
mens centraal. We merken allemaal dat we in de toekomst niet meer
hetzelfde kunnen doen als dat we nu doen, want dan maken we alles
kapot. (Jan Rotmans, 2016)

Power to the People

Bron: Crowdpolicy

Making city, to being city

Bron: David Walker

eigenlijk overgang, transformatie en dat is waar deze mensen voor
(willen) zorgen. Kleine initiatieven, met grote gevolgen. Een voorbeeld van een verandering van systemen is die van het verzekeren.
Steeds meer mensen gaan als zzp’er aan de slag, maar verzekeren
zich daar niet bij. Daarom heeft Jip de Ridder ‘CommonEasy’ bedacht.
Dit is een online platform waarin het netwerk centraal staat en als
vangnet fungeert. Jouw vrienden vormen je eerste cirkel, de vrienden van jouw vrienden de tweede cirkel enzovoorts. Al deze cirkels
leggen een bedrag in, als er niks gebeurt blijft het geld van jou. Wordt
je ziek? Dan heb je al je cirkels die bepalen of je echt ziek genoeg bent
om niet te kunnen werken. Zo ja, dan krijg jij een bijdrage van iedereen die wat ingeleverd heeft zodat je verzekerd bent van brood op
de plank. Een ander vernieuwend systeem is ‘Het Nieuwe Kiezen’ dat
het politieke systeem op de schop neemt, waarbij je niet op één partij
stemt, maar per thema jouw voorkeur geeft.
Er is een verschuiving gaande in de manier waarop we vertrouwen en
op wie we vertrouwen. We krijgen als consument meer controle over
de productieketen: we kopen bij kopers die we in de ogen én op de
vingers kunnen kijken en waarvan we weten dat alle stappen binnen
de productie aan onze eisen voldoen. (Trendrede, 2016). Ons vertrouwen in de overheid en de kerk wordt steeds minder en het vertrouwen in de medemens steeds groter. (Airbnb, Uber etc.) (Rachel Botsman, TedTalk). We willen niet meer dat grootmachten bepalen hoe
wij leven en willen minder afhankelijk zijn van het systeem (TTIP en
Monsanto, verplichte vaccinaties/opstanden Italië > Nine for News,
2017). De samenleving is op zoek naar een nieuwe, meer menselijke
maat. Er is behoefte aan kleine verhalen; door lokale successen te
delen, vormen we een tegenwicht voor globale onzekerheden. Een
individu kan door persoonlijke verhalen te vertellen veel betekenen.
Hugo Borst schreef over de zorg voor zijn demente moeder en begon
een lobbycampagne. Alle politieke partijen schaarden zich achter zijn
oproep om de verpleegzorg te veranderen. (Trouw, 2017). De kleine
betekenis, dat is wat we verwachten voor de toekomst. We zijn niet
allemaal grote veranderaars, maar we kunnen iets, allemaal.
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Burgers richten steeds vaker hun eigen leefomgeving in en nemen zelf het initiatief om deze te verbeteren en te veranderen.
(Financieel Dagblad, 2015). Innovatielabs schieten als paddestoelen uit de grond komen in grote steden.
De overheid geeft ruimte aan de burger om samen de stad te
maken. Making city to being city. Overheden zien in dat ze zelf
niet alles kunnen oplossen en dat de burger zelf hun eigen leefomgeving moet gaan inrichten. (Kennisbank Openbaar Bestuur,
2017). Daarom zie je steeds meer dwarsverbanden, nieuwe
samenwerkingsvormen en het meer loslaten vanuit de producent/de overheid naar de consument en de burger. Ze beginnen
in te zien dat als ze echt willen inspelen op de behoeften van de
mens, dat ze hen zelf mee moeten laten denken en ontwikkelen.
Want in een wereld waarin we vooruit willen in plaats van te
blijven staan is ‘kennis niet meer macht’.
We gaan naar een ‘open source’ economie waarin we kennis
en ideeën willen delen zodat anderen hierop verder kunnen
brainstormen. Door kennis te delen kunnen we tot meer hoogte
komen en tot betere ideeën. Producten behoren steeds minder
exclusief toe aan één bedrijf, er ontstaat co-owning. We gaan
steeds meer naar co-eigenaarschap, co-creatie, co-operatie.. Dat betekent het einde van vaste teams van collega’s die
worden door een vaste baas. Er ontstaan nu dwarsverbanden
tussen verschillende afdelingen. We gebruiken daarbij niet meer
alleen onze eigen omgeving en discipline, maar maken ook
graag gebruik van andere branches, disciplines en sectoren. Organisaties moeten daarbij steeds meer nadenken over het goed
behandelen van hun personeel. Samenwerking is belangrijk en
zo kom je tot meer. En dus wordt de organisatie steeds platter.
De digitalisering speelt hierin een grote rol: over elke organisatie, elk bedrijf en zelf bijna elk individu is online een rating o
beoordeling te vinden. Waarderen je klanten je organisatie niet,
dan is de kans groot dat je personeel dat nog minder doet. Een
organisatie op zich is niets, je personeel maakt een organisatie
tot wat het is. (Trouw, 2016)
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We worden in de huidige maatschappij steeds mondiger en assertiever. We zoeken de grenzen op, we krijgen meer durf en lef, omdat we
zien dat de overheid en andere vaststaande systemen anders niet
luisteren. Ook op de werkvloer zien we dit terug. De baas is niet altijd
de baas meer, de werknemer wil steeds meer zelf bepalen en niet
meer in het stramien van de werkgever werken. En is hier geen of
te weinig ruimte voor? Dan worden we eigen baas. Jonge generaties
willen niet hiërarchisch leven en trekken daarom steeds vaker hun
eigen plan en richten zelf een bedrijf op. Millennials zijn gewend om
zelf veel te bepalen. Hun ouders gaven hun veel vrijheid in keuzes,
kregen veel waardering en aandacht en kregen ook op school continue feedback. Ze zijn er sterk op gericht om zichzelf te ontwikkelen
en hun eigen identiteit te vormen. Ze zijn zeer sterk individueel ‘empowered’. Door hun achtergrond zijn ze assertief geworden, zelfverzekerd en hebben ze een ‘can-do’ mentaliteit. Net als de games die
ze vroeger speelde: ze streven naar macht over hun eigen leven en
hebben als doel steeds een ‘level up’ te geraken. (Insites Consulting,
Millenials at Work 2017). Hierdoor ontstaat vaak een ondernemend
karakter en verlangen ze naar eigendom van eigen werk. Hebben ze
iets gemaakt, dan is het van hen en niet van het bedrijf waar ze voor
werken. Een totaal ander beeld als dat andere generaties hebben
over hun werk. Hierdoor passen millennials vaak beter in de freelance
werksfeer. Zelf bepalen waar je werkt, met wie, voor welk bedrag en
voor welke opdrachtgever. Ze reageren vaak slecht op bepaling en
oplegging van anderen, omdat hun ouders en leerkrachten dit vroeger ook niet deden of maar in kleine maten.

Ze zijn veel vrijheid gewend, vrij in keuzes, vrij in wie je mag zijn en
vrij in wat je doet. De millennial staat daarom ook voor haar vrije
rechten. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Slutshaming’ beweging. Steeds
meer vrouwen laten zien dat ze net zo sexueel vrij mogen zijn als
mannen en dat ze niet meteen voor slet uitgemaakt willen worden
als ze kiezen voor een vrij liefdes leven. Een voorbeeld hiervan is de
Amsterdamse studente Milou Deelen, zij maakte ter ere van Internationale Vrouwendag een filmpje over haar ervaring met slutshaming
bij de Groningse studentenvereniging Vindicat. (Parool, 2017)

Maar neem bijvoorbeeld ook de beweging ‘Free The Nipple’, om de rechten van blote borsten op internet ook voor de vrouw mogelijk te maken,
zonder dat dit meteen sexueel getint moet zijn volgens anderen. Steeds
meer vrouwen tonen uit rebelsheid tegen deze, volgens hen, oneerlijke
verdeeldheid, hun tepels op internet. (Nieuws, 2015). Of het nieuwe
fenomeen Body Shaming: vrouwen komen in opstand tegen de beoordelingen van anderen over hun lichaam: te dik, te gespierd, te dun, enzovoorts. (Bedrock, 2016). Oftewel, de jonge vrouw komt op een rebelse
manier in opstand, maar met een reden. Niet alleen de jonge vrouw, de
gehele generatie denkt vrijer over wie je mag zijn, wat je doet en waar
je naartoe gaat. Ze willen meer gelijkheid in culturen, er voor de ander
zijn en waarde bieden door iets te doen aan sociale ongelijkheden. De
Purpose Rebel wil meer diversiteit, andere culturen leren kennen, maar
vooral ook maatschappelijk waarde bieden binnen deze onderwerpen.
(Over het Nieuwe Werken).
Toch voelt deze generatie zich vaak beoordeelt door andere generaties: ze worden afgeschets als lui, verwend en besluitloos. (Het Parool,
2017). Daarom proberen ze toch te voldoen aan het beeld dat anderen
van ze verwachten, wat hen vervolgens tegenhoudt het pad te volgen
naar dat wat ze echt willen, wat vervolgens weer voor stress en onzekerheid zorgt. Bovendien hebben ze hun ouders vaak in hard werkende
stress modus gezien, iets wat ze daarom zelf niet willen. Liever willen
ze een spannend, robuust leven vol veranderingen, ruimte voor ontdekking en ervaringen. De omstandigheden waarin ze zijn opgegroeid en de
wereld van nu met al zijn mogelijkheden, zorgt ervoor dat ze misschien
langer de tijd nodig hebben om hun doelen te vinden en te bereiken. (De
Millennial Footprint, 2016). Daarom heeft deze generatie meer experimenteerruimte nodig. Vrijheid om te ontdekken en ervaringen op te
doen, om uiteindelijk te doen waar ze echt gelukkig van worden.
Ook vinden ze persoonlijke ontwikkeling belangrijker dan een goed
salaris. Werk dient zinvol te zijn en bij te dragen aan de ontwikkeling van
het bedrijf of zelfs aan een betere wereld. Ook hebben ze een hekel aan
controle. De millennial wil in vrijheid optimaal presteren. Ze willen een
deadline en aanmoediging en waardering achteraf. Ook hebben ze het
liefst flexibele werktijden, het gaat volgens hen uiteindelijk om het
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resultaat dat telt. Ze willen de gelegenheid hebben om steeds beter te
worden in hun vak, nieuwe skills te leren en zich te blijven ontwikkelen.
Daarvoor moet de werkomgeving dynamisch zijn, moet er ruimte zijn
voor experiement en verandering en vereist het ruimte om fouten te
mogen maken.(Financieel Dagblad, 2017).
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Onderwerpen

Op welke concrete onderwerpen moet sQuare
zich focussen bij de ontwikkeling van toekomstgerichte HR faciliteiten voor zzp-ers?

Om de meest relevante HR faciliteiten en services te bieden, is er vanuit trend onderzoek
en deskresearch gekeken naar onderwerpen
die aan bod zouden moeten komen bij sQuare. Deze onderwerpen worden allemaal kort
toegelicht en zijn ontstaan vanuit verbanden
tussen verschillende bronnen en intuïtiviteit.
De onderwerpen die hier genoemd worden,
kunnen in een later stadium omgevormd
worden tot services, trainingen, curssusen,
seminars, webinars, blogposts, faciliteiten,
lectures en ander soort diensten. Deze omvormingen worden binnen dit rapport nog
niet zo specifiek gemaakt, maar kunnen wel
al zo bekeken worden door de lezer van dit
rapport. Aan het eind van dit hoofdstuk worden deze onderwerpen in een analyse omgezet in skills die New Creatives nodig zullen
hebben.
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Professionaliteit

Om als New Creative, ofwel creatieve zzp’er relevant te zijn in de toekomst, is het van belang dat je alle aspecten van professionaliteit leert
kennen.

How to... Handle a Client?
Om een opdrachtgever op de juiste manier te benaderen en te behandelen zijn er een aantal onderwerpen die ontwikkeld moeten worden
bij de creatieve zzp’er. Allereerst is het van belang dat de zzp’er leert
hoe ze een contract moet opstellen voor een opdrachtgever. Hoe zit
het bijvoorbeeld met de ‘terms & conditions’ van de freelancer en met
die van de opdrachtgever? En wie heeft er bijvoorbeeld de copyright en
‘ownership’? Verder moet de verzekering aan bod komen: eigendomsschade, inhoud, producten en werkgeversaansprakelijkheid.

Ook het onderwerp ‘communicatie’ hoort bij het professioneel handelen naar de opdrachtgever toe. Om een opdracht binnen te kunnen
halen is het van belang om een sterke pitch neer te zetten, goed uit
te kunnen dragen wat je expertise is en welke skills je hebt. Het leren
pitchen, zowel op een visuele als verbale manier, is één van de belangrijkste skills die een New Creative nodig heeft, om voor te lopen op
de concurrentie. De volgende stap is het leren echt te luisteren naar
de opdrachtgever. Binnen het gesprek van het bespreken van de opdrachtgever, moet de New Creative achterhalen wat de opdrachtgever
nou echt wilt en bedoelt met wat hij zegt. Verbale communicatie, maar
ook lichaamstaal zeggen erg veel en zouden binnen een cursus communicatie en psychologie geleerd kunnen worden. Daarbij hoort; ook
de juiste vragen stellen, afspraken maken, eerlijk en helder zijn en het
zeggen van je de juiste triggers om de opdrachtgever over te halen.

Daarnaast is het van belang dat de New Creatives hun intuïtie leren
gebruiken: met welke opdracht en opdrachtgever wil ik me juist wel of
niet identificeren? Blijkt de opdrachtgever uiteindelijk toch problemen
op te leveren, door bijvoorbeeld niet te willen betalen of te laat betalen,

hoe ga je daar dan mee om? Om professioneel sterk over te komen is
het ook belangrijk dat de New Creatives leren omgaan met feedback.
Hoe zet je dit om naar iets positiefs, ook al ben je het er niet mee eens?
En hoe blijf je rustig en sterk in je schoenen staan als je een lading kritiek over je heen krijgt?
How to... Manage your Money
Als freelancer heb je zelf je inkomsten in de hand en daardoor is het erg
belangrijk dat je elke maand genoeg geld hebt om al je kosten te kunnen dekken. Het leren plannen, sparen, break even draaien, belastingen
regelen, factureren, in kaart brengen van al je uitgaven en inkomsten,
zijn allemaal zeer belangrijke onderwerpen voor de New Creative. ook
wanneer je een maand minder opdrachten hebt binnen gesleept wil
je genoeg geld hebben om van rond te kunnen komen. Daarnaast is
het bepalen van je salaris belangrijk. Kies je bijvoorbeeld voor een vast
bedrag per opdracht of werkt het voor jou beter als je per uur betaald
wordt. Per uur betaald worden heeft bijvoorbeeld het voordeel dat je
niet van tevoren een bedrag hoeft te bepalen en misschien wel harder
werkt per uur, waardoor je weer een betere work life balance hebt. Vervolgens is belangrijk hoe hoog dat bedrag dan mag zijn wat je vraagt.
Wat ben je nou eigenlijk waard en wanneer mag je bijvoorbeeld meer
gaan vragen? En hoe ga je om met extra kosten die tijdens een project
naar voren komen? Ook het uitbreiden van je skills of het opnemen van
vakantie kosten bijvoorbeeld geld en moeten in kaart worden gebracht.
Is de New Creative zelf niet goed in deze taken en levert hij deze liever
over aan iemand die hier wel goed in is? Dan kan het onderzoeken of
een accountant iets voor jou is ook erg van belang zijn.
How to... Handle your Workflow
Als freelancer is ook plannen één van je belangrijkste skills. Voor de
creatieve geest kan dit nogal eens lastig zijn, creativiteit plan je niet gemakkelijk in. Toch kan het je erg veel geld schelen als je dit goed leert te
doen. Er zijn veel tools die je kunnen helpen als je bijvoorbeeld meerdere opdrachten tegelijk moet uitvoeren (solo.com, actionmethod.com,
basecamp.com). Het ontwikkelen van je ‘Time Management’ skills,
maar bijvoorbeeld ook het leren omgaan met afleiding zijn belangrijke

skills voor de New Creative.

How to... Get Insurance
Als New Creative heb je je verzekering zelf in de hand en dus is het
van belang om te kijken naar alle mogelijkeheden die er zijn. Naast
de bekende verzekeringsmogelijkheden zijn er namelijk steeds meer
alternatieven zoals broodfondsen en initiatieven zoals ‘Commoneasy’.
Deze methodes zijn meer gericht op vertrouwen in je medemens dan in
het syteem. In de huidige maatschappij willen veel mensen niet meer
afhankelijk zijn van het systeem en bouwen daarom een eigen netwerk
van vertrouwen. Met name jonge generaties zullen hier geïnteresseerd
in zijn, maar lopen dan tegen vragen aan als: welke mogelijkheden zijn
er, welke methode of initiatief past bij mij en wie in mijn omgeving kan
ik vertrouwen?

How to... Going Abroad
Het binnenhalen van een internationale opdracht kan nog net iets
ingewikkelder zijn dan het binnenhalen van opdrachten binnen Nederland. Een ‘agency’ zou je hier bijvoorbeeld bij kunnen helpen. Maar ook
het weten van de juiste internationale bronnen, het communiceren in
(business taal) Engels en je weten te profileren in het buitenland, kunnen hierbij helpen.

How to... Adapt
Om in de freelance economy relevant te blijven, is het essentieel om
een hoog aanpassingsvermogen te hebben. Na het krijgen van feedback, het zien van veranderingen binnen de maatschappij of in behoeften of bij het zien van bepaald gedrag bij opdrachtgevers (luisteren en
zien van lichaamstaal), moet een New Creative dit om weten te zetten.
Hulpmiddelen hiervoor zijn het bijhouden van trends en ontwikkelingen, maar bijvoorbeeld ook het inzetten van Google Analytics. Hierdoor
krijg je inzicht in wat website-bezoekers wel en niet interessant vinden. Het vervolgens aanpassen van je website en werk kan voor meer
opdrachten zorgen.
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Self Promotion Campain

How to... Network
Om elke maand genoeg brood op de plank te hebben liggen, moet je
weten waar je je opdrachten vandaan kunt halen. Het leren netwerken
is daarbij een belangrijke tool. Maar waar kan je nou het beste netwerken, op welke events moet je je gezicht laten zien en hoe spreek
je dan mensen aan? Bovendien is het vaak essentieel om van tevoren
research te doen naar wie er komt. Vervolgens is het van belang om dit
lijntje kort te houden, maar wanneer leg je weer contact met de persoon die je gesproken hebt? Ook is het van belang dat de New Creatives buiten hun eigen disciplines gaan kijken naar mogelijkheden en dus
ook events bezoeken die niet alleen hun eigen vakgebied aanspreken.
Het biedt nog meer kansen als je zelf je netwerkevent organiseert.
De locatie van sQuare zelf zou ook geschikt kunnen zijn voor netwerk
events. Daarnaast zijn ook netwerksites heel belangrijk om opdrachten
binnen te kunnen halen: Behance, Cargo, Squarespace, Linkedin, Twitter en Facebook zijn allemaal belangrijke bronnen voor werk.

How to... Exposure Yourself
Met de vele concurrentie en een maatschappij waarin anders denken
en eigenzinnigheid als positief wordt gezien, moet je de aandacht op de
juiste manier naar jezelf weten te trekken. Om op te vallen binnen de
freelance economy is het daarom belangrijk jezelf te promoten als New
Creative. Dit kan bereikt worden door je identiteit, je eigen ‘merk’ te
vinden en jezelf te leren kennen. Wat maakt mij uniek en hoe uit ik dit?
Deze uniekheid kan vervolgens vertaald worden naar je eigen ‘campagne’, die je via de juiste kanalen inzet. Het opbouwen van een reputatie
binnen je lokale omgeving, je eigen discipline en bij opdrachtgevers is
daarbij erg belangrijk.

How to... Think Like a Brand
Door jezelf als merk neer te zetten en te profileren is het gemakkelijker
om de aandacht naar je werk en jouw uitzonderlijk eigenschappen en
skills te trekken. Als merk zijnde laat je alles onder één paraplu vallen

en is het voor potentiële klanten gemakkelijker in te zien wat je kan
en waarom ze jou zouden moeten kiezen. Dit merk, ofwel identiteit,
kan je overal in terug laten komen. Denk aan nieuwsbrieven, mails,
visitekaartjes, portfolio, filmpjes etc. Maar is bovendien belangrijk bij
gesprekken, netwerkbijeenkomsten en tijdens een pitch.
How to... Use Social Media
Een training social media zou goed van pas kunnen komen als je
als freelancer aan het werk gaat. Vragen als: welke kanalen moet
je inzetten, wat post je wel en niet, hoe vind je de juiste klanten en
doelgroepen, hoe krijg je meer volgers, hoe scheid je privé en werk
kanalen, zouden hierbij aan bod kunnen komen.
How to... Impress with your Portfolio
Niks is zo belangrijk als je portfolio om jezelf te profileren en te promoten. Maar hoe maak je nou een sterk portfolio? Doe je dit online
of offline, hoeveel stukken zet je er in, wat voor nieuwtjes plaats je
en hoe vaak pas je hem aan? Het verwoorden van je visie, zelfexpressie en beeldgebruik zijn bijvoorbeeld keyfactors in je portfolio.
Ook je visitekaartje is een belangrijk onderdeel van zelfpromotie.
Het is een kunst op zich om een visitekaartje te maken die opvalt en
bijblijft.
How to... Make Purpose
Wil je echt uitzonderlijk zijn en opvallen als freelancer is het creëren
van maatschappelijke waarde met je producten en diensten ook
van belang. Een keer iets ‘pro bono’ doen, dus zonder dat je betaald wordt, maar wel veel waarde biedt aan ‘people’ of ‘planet’, kan
zorgen voor een goede reputatie, onmoeting met nieuwe ‘influental
people’ en extra promotie via belangrijke nieuwskanalen en blogs.
Bij het creëren van waarde is het belangrijk dat je iets kiest dat bij je
past en dat je waarde biedt aan iets waar jij je betrokken bij voelt.
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Persoonlijke groei

How to... Find your Purpose
Veel jonge mensen, met name uit Generatie Y (ofwel Millennials), vindt
het vaak lastig om doel te vinden in het leven. Ze willen graag waarde
bieden aan de maatschappij, een levensdoel vinden, maar weten niet
goed hoe of wat. Vragen als wie ben ik, wat wil ik bereiken en hoe ga
ik dit realiseren komen vaak naar voren. Veel jonge mensen ervaren
daardoor onzekerheid. Het vinden van je eigen ik, je identiteit is in de
huidige maatschappij, met een zee aan keuzes, erg lastig. Ze kunnen
hier daarom goed hulp bij gebruiken. Bovendien weten sommige wel
wat ze willen bieden aan de maatschappij, maar weten ze niet goed
hoe ze hier geld mee kunnen verdienen.

How to... Make a Inidividual Roadmap
Bij het vinden van je doel en je identiteit is het van belang dat dit
opgenomen wordt in een persoonlijk plan, ofwel roadmap, wat continue aangevuld kan worden. De New Creatives kunnen hier telkens op
terugvallen. Dit kan worden gerealiseerd door een scan die van tevoren
afgenomen wordt (door sQuare). In deze scan kan achterhaald worden
wat de doelen, eigenschappen, skills, skills die nog ontwikkeld kunnen
worden, persoonlijke vraagstukken, einddoel etc. van de New Creative
zijn. Vervolgens wordt er een roadmap uitgestippeld om de doelen,
ontwikkelingen en vraagstukken te behandelen en te bereiken.

How to... get Recognition, Coaching and Feedback
Millennials zijn opgevoed op een vrije, laagdrempelige manier en zijn
gewend dat ze telkens waardering, feedback en coaching te ontvangen. Voor jonge werkers is het dus belangrijk dat ze dit op de werkvloer
ook ervaren. Als freelancer heb je geen werkgever die je feedback geeft
of die je ergens bij helpt als dit nodig is. Dit kan soms voor veel onzekerheid en verwarring zorgen. Doe ik het wel goed, heb ik genoeg skills
in huis, geef ik wel genoeg, zijn vragen die dan tijdens het proces van
freelancen naar voren kunnen komen. Als freelancer kun je goed een
coach gebruiken die trackt hoe het met je gaat, die je zowel offline als
online om hulp kunt vragen en die altijd klaar staat voor feedback.

Ook zijn Millennials gewend om waardering te krijgen van hun peers,
hun gelijkgegestemde; via social media krijgen ze continue ‘likes’.
Daarom is een feedbackuur waar alle freelancers, oftewel een peer
to peer aanpak, bij kunnen aansluiten helemaal niet verkeerd. Zo
kan er bijvoorbeeld een ‘like’-room komen waar al het werk hangt en
waar andere freelancers hun mening over kunnen geven. Ook een
expert die verstand heeft van het vakgebied waar de freelancer in
werkt, kan erg waardevol zijn voor de New Creative.
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Samenwerking

How to... Find a Colleague 2.0
Om alles uit je freelance carriére te halen is samenwerking met
anderen heel belangrijk. Om tot betere kwaliteit en meer innovatie
te komen is iemand inschakelen met andere skills en talenten van
belang. Bovendien zijn er soms opdrachten die meerdere disciplines
vereisen. Maar hoe vindt je dan mensen waar je goed mee kunt samenwerken en hoe weet je wanneer het op professioneel vlak klikt?
Het experimenteren en het creëren van teambuilding onder medefreelancers zou daarom nuttig kunnen zijn.

How to... Make a Cross Sectoral Collaboration
Het vinden van freelancers uit een andere sector, waar je goed mee
kunt samenwerken, kan een nog grotere uitdaging veroorzaken.
Het krijgen van hulp hierbij, door bijvoorbeeld het organiseren van
events, co-creaties, workshops en andere vormen die ertoe leiden
dat contact en samenwerking ontstaat, zou de New Creative goed
kunnen gebruiken.

How to... Use your Consumers
Samenwerking kan binnen de huidige samenleving in zeer veel
verschillende vormen. Om beter in te spelen op de doelgroep, kan
je van de consument een producent maken, denk bijvoorbeeld aan
crowdsourcing. Bij crowdsourcing wordt de consument onderdeel
van het productieproces. Ook elke klant bezit kennis en hier kan
je als producent, ofwel freelancer, goed gebruik van maken. Met
crowdsourcing maak je gebruik van deze kennis door de consument in te zetten bij het vergaren van ideeën, het ontwikkelen van
het product of tijdens de productie. Dit in ruil voor het product en
naamsbekendheid bijvoorbeeld. Deze methode kan een hoop kosten
schelen, omdat je geen dure experts hoeft in te huren. Bovendien
zijn er steeds meer concepten waarbij de consument het heft in
eigen handen neemt: de ‘Uberisering’ van de samenleving.
Het bedrijf van de toekomst is een glazen huis waar iedereen naar
binnen kan kijken. Daarom is crowdfunding nu ook zo populair: als

consument kies je zelf uit welke ideeën jouw investering verdienen en
daardoor geproduceerd worden. Daarom kan je als ondernemer het
beste zo transparant mogelijk zijn en de consument zoveel mogelijk
betrekken bij alles wat je doet.
How to... Use the Sharing Economy
Steeds vaker boeken mensen een kamer bij een particulier of schuiven aan, tegen betaling, aan de eettafel van een stadsgenoot. Ergens
tussen idealisme en opportunisme vinden de aanbieders en gebruikers hun weg. Tegenover de mondiale geldstroom ontwikkelt zich een
efficiënte druppeleconomie. Maar hoe zet je deze deeleconomie als
freelancer in? Bijvoorbeeld door producten, programma’s en ander
materiaal om mee te werken, te delen met andere freelancers. Het
scheelt geld, tijd van aanschaffen en het is duurzaam.
How to... Prototype
Om ideeën te testen kun je als creatief freelancer deze omvormen
tot een prototype. Deze prototype kan je vervolgens testen onder je
medefreelancers, bij events die gehouden worden bij sQuare of door
de consument slim te gebruiken.
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Work-Life Balance

How to... Create a Happy Customized Workplace
Als freelancer werk je vaak op verschillende plekken; thuis, flexibele
werkplekken, een koffietentje etc. Hoe creeër je dan een fijne werkplek
waar jij geconcentreerd kunt werken? Een thuiswerkplek kun je ‘gecustomized’ vormen tot een goede werkplek. Belangrijk daarbij is advies over structuur, kleur, houding en meubels. Vragen als: hoe zit/sta
ik het beste, hoe vaak neem ik pauze, hoe kan ik een goede werk-routine creëren en hoe kan ik me het beste concentreren, zijn vragen die
hierbij aan bod komen.

How to... Avoid a Burn Out
Binnen deze maatschappij heerst er een hoge prestatiedruk. Naast
dat we een steeds drukker leven hebben en het belangrijker wordt om
doelen te behalen in zowel werk als privé door met name jonge generaties, speelt ook Social Media hierin een grote rol. Doordat we steeds
meer toegang hebben tot anderen die online hun prestaties tonen en
we steeds meer prestaties kunnen vergelijken met de onze, wordt de
druk steeds hoger. We willen meer, beter en snellere resultaten. Vooral als freelancer heb je al snel het gevoel dat je je moet bewijzen en je
neemt het liefst zoveel mogelijk opdrachten aan. Dit kan ervoor zorgen dat freelancers te veel stress ervaren of zelfs overspannen raken.
Doordat het werk vaak bij ze past en het dus ook leuk is om te doen,
vervagen de grenzen tussen privé en werk. Hierdoor hebben veel freelancers niet altijd door hoeveel ze eigenlijk werken. Maar hoe signaleer
je dan de kenmerken van te veel stress? Het daarbij belangrijk om je
jezelf goed leren kennen; hoe reageer je op stress, welke kenmerken
vertoon je dan (lichamelijk en psychisch) en wanneer merk je dat het
echt teveel wordt? Wanneer moet nou echt die rem erop? Het leren in
contact te staan met je gevoel is daarbij een keyfactor (Sheconomy). De
volgende stap is het achterhalen van de oorzaak. En vervolgens; hoe
kom je van de stress af? Hoe houd je er controle over? En vooral: Hoe
leer je nee zeggen?

How to... Make You Time
Een belangrijke factor in het creëren van een gezonde work-life balance is het vrijmaken van tijd voor jou. Het achterhalen waar jij van

ontspant en wat jij echt leuk vindt om te doen is daarbij een bepalende
factor. Het vervolgens echt inplannen van vrije tijd zorgt ervoor dat de
you-time ook echt tot stand komt. Werk en privé zijn steeds meer in
elkaar verweven, met name bij freelancers, omdat ze vaak doen wat ze
leuk vinden. Het inplannen van vrije tijd, dat niets met je werk te maken
heeft is daarom steeds lastiger. Een belangrijk onderdeel van het leren
onderscheiden van werk en privé is het beoefenen van sport. Sporten
zorgt ervoor dat je hoofd leeg wordt gemaakt, je totaal niet kan bezig
houden met werken en je fysieke energie kwijt kunt. Met name voor
mensen die veel achter hun laptop moeten werken is dit een goede
afwisseling, om vervolgens juist meer werk te kunnen verzetten. Het
aanbieden van sport op de werkvloer zou daarom vaker mogen voorkomen.
Het goed zorgen voor je lichaam en geest is in meerdere opzichten
steeds belangrijker. Steeds meer mensen zien in dat dit helpt bij het
creëren van een betere work life balance. Aan het verkrijgen van advies over voeding is daarom ook steeds meer behoefte. Het goed in je
vel zitten begint bij gezonde voeding voor het lichaam en bijvoorbeeld
yoga en meditatie voor de geest. Het goed in je vel zitten en je lichaam
en geest goed aanvoelen zorgt ervoor dat je beter weet wat je wilt en
dat je gelukkiger en productiever bent.
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Lifelong Learning

How to... be Agile and Skilful
We worden steeds ouder en we moeten steeds langer blijven werken.
De maatschappij en haar behoeften veranderen steeds sneller en dus
moeten we ons steeds sneller kunnen aanpassen aan deze veranderingen. Alleen een opleiding doen is in deze tijd niet meer genoeg, we
moeten onze skillset blijven aanvullen met nieuwe mogelijkheden.
Het aanleren van nieuwe skills kan op verschillende manieren, zowel
online als offline. Het kan in deze tijd op elke plek, op elk tijdstip en
vanuit zeer veel verschillende bronnen. We zijn sponsen aan informatie
geworden. Daardoor wordt het steeds lastiger om in te schatten wat
de kwaliteit is van een leerplek, bron of opleiding, met name bij online
opleidingen. Bovendien kunnen starters een opleiding niet altijd betalen. Ook is het soms moeilijk zelf te bepalen wat je nog moet leren of
wat echt relevant zou kunnen zijn. Al deze aspecten kunnen binnen de
faciliteiten van sQuare opgelost worden.

How to... be More Experienced
Nieuwe skills leren gaat niet alleen door opleidingen te volgen, maar
ook gewoon door te doen. Het 70:20:10 Framework principe gaat
hierover: 70% leer je door taken tijdens je werk, 20% door andersmans
feedback en ‘peer-to-peer learning’ en 10% door scholing. Daarom is
er ook ruimte nodig om meer projecten en ervaringen op te doen. Het
kunnen experimenteren, proberen en ontdekken terwijl je fouten mag
maken, hoort daar ook bij. Samenwerking met peers in een project, terwijl er niks van afhangt kan erg helpen bij het leren van nieuwe skills.
Je kan leren van andermans skills, je kan fouten maken en hiervan
leren en je kunt nieuwe dingen proberen die je bij een echt opdracht
misschien niet zou durven. Dit kan er ook voor zorgen dat de freelancer
‘T-shaped’ wordt: hierbij heb je diepe kennis over één vakgebied en inzicht in meerdere disciplines. Ook het inzetten van ‘gamification learning’ kan voor een laagdrempelige leeromgeving zorgen. Het spelen van
games kan ervoor zorgen dat medewerkers of freelancers snel kennis,
maar vooral ook handelingen snel opnemen zonder dat ze doorhebben
dat het echt ‘leren’ is. Het kan daardoor een goede, leuke afwisseling
zijn van meer serieuze vormen van leren.

Be warm and friendly,
firm, honest, thick skinned, timey, reachable,
calm and confident towards clients and know
how to tax and to break
even.

Be adaptable, open for
new experiences,
disciplines, new ways of
working and learning,
don’t be afraid to make
mistakes to learn new
skills.

Be helpful, collaborative, positive and give
feedack to peer freelancers and use your
consumers for the best.

Freelancer
Skills

Find your uniqueness,
shape it into a brand,
make a stunning and
striking portfolio to
exposure yourself.

Be purpose driven, make
a personal plan, don’t be
ashamed to ask for help,
get a coach, find your
goal and meaning, try
and experiment and talk
a lot to find yourself in
work and personal life.

Learn to say no, know
how you react to stress,
take you-time, create
a happy workplace,
be good for body and
mind to have a positive
work-life balance.
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Door middel van deskresearch en diepteinterviews is er een doelgroepanalyse gemaakt.
Allereerst feiten over de doelgroep op een rij,
vervolgens is de samenvatting van de uitkomsten van de interviews te lezen in de vorm van
‘eigenschappen’ en ‘behoeften’. Al het doelgroeponderzoek in combinatie met de inzichten uit eerder trendonderzoek en de skills van
nu (zie hoofdstuk ‘Onderwerpen’) heeft ertoe
geleidt dat er een ‘Future Skill Model’ is ontwikkeld. Dit zijn de skills die de New Creative
in de toekomst moet hebben om relevant te
blijven. Dit model is aan het einde van dit hoofstuk te vinden. In dit hoofdstuk is al het eerder
onderzoek gebruikt en verbonden, vandaar dat
dit hoofdstuk geen aparte bronnenlijst bevat.

Op welke manieren voorzien creatieve zzp-ers
zichzelf op dit moment op het gebied van HR?
(digitaal en fysiek)
Op welke gebieden hebben creatieve zzp-ers
behoefte aan HR-ondersteuning?
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79% wil graag dat hun
werkgever meer als coach
of mentor dient dan echt
als baas. Binnen hun werk
hebben ze veel behoefte
aan feedback en coaching.
77% heeft behoefte aan
een positieve werk-privé
balans.

72% van alle (creatieve)
Millennials wil eigen baas
zijn. Ze reageren niet goed
op regels en een strak
regiem. Bovendien willen ze
geen baan zonder (maatschappelijk) doel. 93% heeft
behoeften aan lifelong
learning en wil hier eigen
tijd en geld in investeren.

Bron: Millennials at Work - InSites Consulting

(Creatieve)
Millennials vinden een
leven vol avontuur,
ervaringen en betekenis
belangrijker dan een race
in het carriére rat.

New
Creatives

De komende jaren is 40% van
werkende mensen freelancer.
In 2020 is 50% van werkers
Millennial. 71% van de Millenials wil (tijdelijk) in het buitenland werken.

92% vindt dat het succes
van een onderneming niet
alleen bepaald wordt door
de hoeveelheid winst die
maakt. 60% zegt dat de
betekenis en het maatschappelijk doel van een
bedrijf meespeelt in het
kiezen van een baan.

(Creatieve) Millennials
zijn samenwerkend
georïenteerd. Ze zijn
individueel ‘empowered’,
maar niet individualistisch. Ze werken graag
in teams, omdat ze er
in geloven dat je samen
meer bereikt dan alleen.

Eigenschappen
Binnen het doelgroeponderzoek kwam sterk naar voren dat iedereen
totaal verschillend is, maar toch overeenkomende eigenschappen
heeft. Elke New Creative zit op een ander niveau in het proces van
ondernemen, maar heeft op een bepaald punt met dezelfde knelpunten te maken. Hierbij horen ook bepaalde eigenschappen die de New
Creatives gezamenlijk in minder of meerdere maten bezitten.
Can Do mentaliteit
De New Creative weet waar hij voor staat, wat hij kan en wat hij belangrijk vindt. Is bijvoorbeeld een opdrachtgever het hier niet mee eens,
dan zal de New Creative zeker zijn mond opentrekken. Door de vele
aandacht en waardering die ze van hun ouders en op school kregen,
het mogen zijn wie je bent en je kunnen ontwikkelen op een eigen en
vrije manier heeft ervoor gezorgd dat ze assertief en zelfverzekerd zijn
en een ‘Can Do’ mentaliteit hebben ontwikkeld. Net als in de games die
ze in hun jeugd speelde: ze willen zich blijven ontwikkelen en steeds
een level up geraken. Daardoor hebben ze ook vaak een ondernemend
karakter.
Starters onzekerheid
In het begin van het proces van ondernemen is dit wel nog anders, onzekerheid over wat je wel en niet kan zeggen staat dan nog meer centraal. Wat kan ik voor bedrag vragen, wanneer zeg ik dat ik het bedrag
te weinig vind, wanneer zeg ik nee, wanneer begin ik überhaupt over
geld? Door ervaring, maar vooral ook door gelijkgestemde ondernemers die al langer in het vak zitten, weet de New Creative na een tijdje
dat je assertief kunt zijn. Toch kamt de New Creative toch nog vaak met
onzekerheden. Afhankelijk van de periode, privé-leven en de hoeveelheid opdrachten kunnen deze onzekerheden in minder of meerdere
maten aanwezig zijn.
Merkloze identiteit
Het werk dat de New Creative doet als freelancer vindt hij leuk, maar
toch is hij af en toe nog doelloos. Hij is een duizendpoot en vindt daarom meerdere dingen leuk, wil nog meer leren, maar is daardoor wel
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einddoel een beetje kwijt. Het vormen van een merk, één identiteit is moeilijk
als je eigenlijk uit meerdere merken bestaat. Het is al helemaal lastig om al
deze kennis, skills, interesses en eigenschappen in alles terug te laten komen in wat je maakt en doet. Ook het vertalen van eigenschappen naar een
zakelijke profilering die kort en bondig is, valt vaak nog tegen.

Bewust zonder handelen
De New Creative is bewust over zijn lichaam en geest en weet dat het goed
zorgen hiervoor helpt bij productiviteit, het beter in je vel zitten en creativiteit. Toch vindt de New Creative het lastig hier naar te handelen. Gezonde voeding, genoeg rust nemen, sporten, het doen van yoga en meditatie:
allemaal bekende onderwerpen bij de New Creative. Ze missen echter het
kunnen integreren van deze onderwerpen binnen hun levensstijl. Vaak zijn ze
toch net te lui en zien de urgentie niet genoeg in om echt de stap te nemen.

Eigenzinnige gelijkgestemde
Binnen de groep New Creatives heeft iedereen een sterke eigen identiteit.
Iedereen is anders, maar toch gelijkgestemd. Ze zijn authentiek, eigenwijs en
eigenzinnig, maar willen dit wel delen met anderen. Ze werken graag samen
in teamverband, met mensen die ze graag mogen en waarvan ze weten dat
ze er zowel op een sociaal vlak als professioneel vlak goed mee kunnen levelen. Ze helpen elkaar, geven advies, werken samen of ontspannen met z’n
alle zo nu en dan. Juist de diversiteit aan eigenschappen zorgt voor interessante dwarsverbanden die nog meer gestimuleerd zouden mogen worden.

Niet geld gedreven, maar waarde gedreven
De New Creative werkt om iets te zien veranderen, om bij te dragen aan de
maatschappij, om anderen en zichzelf blij en gelukkig te kunenn maken. Geld
zien ze als middel, niet als doel. Met geld kunnen ze verder komen, zichzelf
ontwikkelen en nog mooiere dingen maken. Het belang van anderen en het
zien van van geluk en verandering zorgt ervoor dat ze ook steeds sterker in
hun schoenen staan en steeds meer door hebben wat ze waard zijn.

Gevoelige snaar
De New Creative handelt vanuit gevoel en intuïtie. Past de opdrachtgever, de
opdracht en de samenwerkingspartners niet bij ze, dan is het al snel over.

Het werk dat ze doen moet leuk zijn, voldoening geven en met en voor leuke,
interessante mensen zijn. Tenzij het geld echt op is. Verder is de New Creative een gevoelsmens op vlak van waardering. Ze putten veel energie uit het
krijgen van feedback en coaching. Ze hebben een gelijkgestemde mentor (of
nog beter, meerdere) nodig om zichzelf te kunnen ontwikkelen; één van hun
grootste levensdoel.
Stressbestendig tot op zekere hoogte
De New Creative werkt goed op stress, met wat extra druk presteert hij beter. Maar de scheidingslijn tussen net genoeg en te veel stress is dun. Vaak
weet de New Creative dit wel aan te voelen, maar soms is de stress of de
hoeveelheid werk toch net te veel. Op sommige momenten kan hij dan wel
wat hulp gebruiken, voor elke New Creative werkt dit op een andere manier;
een gesprek met een gelijkgestemde, een yogales, een psycholoog, een
week vakantie, alleen zijn. Wat werkt weten ze wel, maar het zetje in de rug
moet door een ander gedaan worden.
Ervaring rijker
De New Creative wil een leven vol ervaringen, zowel op professioneel als
persoonlijk vlak. Ze proberen graag nieuwe dingen uit, experimenteren
graag, ontmoeten graag nieuwe mensen die hen nieuwe inzichten geven
en het liefst allemaal zo gek en anders mogelijk. Door ervaring leren ze het
beste; boeken en literatuur zijn vaak niet aan hen besteed. Door op hun bek
te gaan of juist iets heel goed uit te voeren; ervaring is wat hen echt tot een
rijker mens maakt. Ook ervaring in het buitenland spreekt ze aan. Grenzen
opzoeken, de uitdaging aangaan en uiteindelijk de grens overgaan. Ze willen
het verschil maken, maar weten af en toe nog niet de weg daar naartoe.
Vrije keuzestress
De New Creative voelt zich vrij in de manier waarop hij/zij kan werken in
tijd, omgeving en samenwerking. Gaan en staan waar je wilt en met de
mensen werken die jij graag mag past bij wie ze zijn. het geeft ze een ultiem
gevoel van vrijheid. Toch hebben ze wel moeite met de juiste keuzes maken;
welke opdracht brengt mij tot een hoger level, moet ik gaan voor geld of
persoonlijke ontwikkeling, wat voor bedrag vraag ik, welke prioriteiten stel
ik? Oftewel, allerlei onzekerheden en vragen die hen minder vrij maakt.
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“A small group of determined and like-minded people can change the
course of history.”

Bron: Richard Heersmink

Behoeften
Vanuit de eigenschappen wordt nu een slag naar concrete behoeften
gemaakt. Welke specifieke behoeften heeft de New Creative nodig
op professioneel en persoonlijk vlak om zich verder te kunnen ontwikkelen?
High Level of Customization
De New Creative heeft een sterke behoefte aan persoonlijk benadering. Elke New Creative zit anders in elkaar en heeft een eigen identiteit. Daarbij wil hij graag benadert worden als gelijkgestemde, ook
door mensen die al meer ervaren zijn. Ze vinden dat iedereen van elkaar kan leren en wil dus niet dat hen de les gelezen wordt. Als ze om
hulp vragen, zelfs al is het bij de psycholoog, dan willen ze ander ook
graag leren kennen. Dit kan zich vertalen in een persoonlijke scan,
die zich vervolgens uit in een persoonlijk pakket met samengestelde services en faciliteiten die precies passen bij het karakter en de
behoeften van de New Creative. Deze services worden vervolgenns
door één of meerdere mentoren/coaches uitgevoerd die hen als een
gelijkgestemde behandelen en waar ze een soort vriendschap mee
op kunnen bouwen die hen tot een hoger level van ontwikkeling kan
tillen (Reverse Mentoring). De één heeft bijvoorbeeld yoga nodig bij
stress, de ander raakt zijn stress kwijt door een goed gesprek, de één
heeft hulp nodig bij het zakelijker overkomen, de ander meer bij het
creëren van een merk.
Hybride Collaborative Teams
De New Creative werkt graag samen. Samen met gelijkgestemde,
samen met verassende mensen, samen met nieuwe discplines, samen met experts, samen met vrienden. Het liefst een zo dynamisch,
divers en onderscheidend mogelijk team. Ook voor nieuwe werkvormen staan ze open. Bovendien hebben ze vaak wilde, experimentele
ideeën waar ze andere gelijkgestemde bij nodig hebben om dit uit te
kunnen voeren, maar weten ze niet altijd de juiste mensen te vinden
die daadwerkelijk het idee ook mee willen uitvoeren. Daarom zouden
ze het interessant vinden als hen een platform aangeboden wordt
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waar je zelf ideeën en projecten kan plaatsen, maar waar anderen
(opdrachtgevers, freelancers etc.) ook hun plannen aan kunnen geven
(Projectenplatform). Zo kunnen er nieuwe samenwerkingsverbanden
ontstaan en de meest innovatie concepten gecreëerd worden.

Feedback Fridays in the Like-Room
Zoals al eerder werd genoemd zijn feedback en waardering één van
de belangrijkste bronnen voor de ontwikkeling van de New Creative.
Ook door alle waardering en likes die ze krijgen op social media, hechten ze hier erg veel waarde aan. Een wekelijks moment waar je elkaar
feedback kunt geven op je werk, bijvoorbeeld door je opdrachten neer
te leggen/op te hangen in de Like-Room, zou al heel erg helpen. Nog
prettiger zouden ze het vinden als ze feedback krijgen van experts en
opdrachtgevers. Vaak missen ze een stukje echte diepgaande feedback
van opdrachtgevers, die vaak de duim omhoog steken, maar je vervolgens de volgende keer niet meer vragen. Gedetailleerde, fudamentele
feedback, waardoor ze echt verder kunnen komen, is wat ze verlangen
van de ander. Dit kan zich uiten in events waarbij feedback en waardering aan de hand van bijvoorbeeld een sturend spel, gegeven wordt.

Exploration and Experiences in Experimental Space
De New Creative leert het beste door te doen, te proberen en te experimenteren. Ze hebben daarom behoefte aan een plek waar fouten
gemaakt mogen worden, een plek waar je los kunt gaan zonder dat
er iets van afhangt en een ruimte om nieuwe dingen te proberen, met
nieuwe samenwerkingspartners en met de gekste ideeën in het achterhoofd. Een ‘Experimental Space’ met genoeg ruimte voor iedereen,
waar allerlei materiaal, programma’s en apparatuur aanwezig is en
waar alles kan en alles mag. Op ontdekking gaan en daardoor ervaringen opdoen is waar ze de meeste energie uithalen en waardoor ze de
leercurve het snelst laten groeien.

Challenge and Change
De New Creative ziet de maatschappij snel veranderen en verandert
daarbij graag mee. Door uitdagingen aan te gaan merken ze bij zichzelf
ook veel verandering en uitbreiding van kennis en kunde. De New Creative verveelt zich snel en ziet daarom het liefst zoveel mogelijk

vernieuwing en verandering in alle onderdelen van zijn leven. Door zijn
skilsset uit te breiden maakt hij het mogelijk in deze snelle transformaties mee te bewegen. Het liefst zou hij de mogelijkheid vaker hebben
om zijn skillset uit te breiden, om zo nog meer gebieden en disciplines
te verkennen en uiteindelijk nog meer uitdagingen aan te kunnen gaan.
Dit kan zich vertalen naar ruimte waar aangegeven kan worden welke
skills ze nog willen nog willen leren. Zijn er genoeg gegadigden, dan
worden de trainingen of cursussen aangeboden.
Ook het aanbieden van internationale opdrachten, het helpen bij het
leren kennen van zakelijke culturen van andere landen en leren communiceren in de desbetreffende taal, zorgen voor het gemakkelijker
kunnen aangaan van de uitdaging.
Stress Relieve Room
Als freelancer doe je vaak werk dat je leuk vind, daarom werk je soms
nog wel eens te veel. Bovendien is creativiteit niet altijd te plannen en
kunnen sommige opdrachten op het allerlaatste moment afgemaakt
worden door de New Creative. Onder druk presteren ze ook nog eens
het beste en stellen ze werk vaak tot het laatste moment uit. Dit alles
kan voor veel stress zorgen. En zoals eerder genoemd, reageert iedereen anders op stress en heeft elke New Creative weer iets anders
nodig om van die stress af te kunnen komen. Daarom zou een ruimte
waar allerlei mogelijkheden voor ‘Stress Relieve’ aanwezig zijn, goed
werken voor de New Creative. In deze ruimte kun je bijvoorbeeld in de
vroege uurtjes een yogalesje volgen, een paar uur los gaan op elektronische muziek, je frustratie eruit slaan op een bokszak, rustig praten
met een psycholoog, in stilte mediteren of je dagelijkse uurtje sport
tijdens het werk beoefenen.

Bron: Aziza Charki

Complex Problem Solving
De vele crisissen en complexe problemen die momenteel de maatschappij
bezig houden, moeten op
een creatieve manier worden opgelost. Als New
Creatives zich blijven ontwikkelen, zijn zij in de toekomst in staat dit te doen.

Cross Collaborative
Samenwerking aangaan
met anderen uit verschilende disciplines, branches, niveaus is een key
skill voor in de toekomst:
meer innovatie, grotere
veranderingen en betere
kwaliteit tot gevolg.

Multidisciplinairity
Het hebben van meerdere
skills, in meerdere disciplines, oftewel T-shaped zijn,
kan het verschil maken binnen de freelance economy.

Future
Skills

Adaptable
Het snel, flexibel opnemen
van skills wordt in de toekomst één van de belangrijkste skills om als freelancer
overeind te blijven.

Intuitive
In contact staan met gevoel, je intuïtie kan je tot
een veel hoger niveau tillen. In de toekomst zijn we
minder bezig met ons ratio
en meer met dat wat goed
voelt, dat wat dichtbij onze
identiteit staat en waarde
oplevert.

Rebellious
Anders denken en doen,
durven uitspreken en uiten
van je mening op een
creatieve, eigenzinnige
manier, wanneer anderen
hun mond houden, zorgt
ervoor dat je opvalt en in
de toekomst aanzien krijgt
als New Creative.
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