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Middelbare schoolperiode universiteit 

Volwassen baan Freelance 
 



 

Weinig inspirerend 
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Spitsmijden Werk/privé balans 

War 4 talent flexibele werkplekken MVO 

flexibiliteit 
zeggenschap 

Open cultuur 
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…verandert ook de tak van sport 

 

http://www.youtube.com/watch?v=E8QZFAN3bPI&feature=related




Goudenkooi                 vogelvrij 

of 



 
 
 
 

 

Wie heeft weleens een goed idee buiten werktijd?  

Wie werkt alleen tijdens werktijd? 

Toen… 

Nu…? 

Kwart is flex 
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...where fans invest in music 







Eerder hechtte men veel waarde aan: 
• Status 
• Geld 
• Verticale carrièreladder = macht 

Nu hecht men meer waarde aan: 
• Mobiliteit/ flexibiliteit 
• Zeggenschap 
• Horizontale carrièreladder = 
verdieping 





  48% wil zelf bepalen waar hij/zij werkt 

60% verwacht 
hierdoor een betere 
werk en privé 
balans te krijgen 
       
 

65% wil zelf bepalen  
wanneer hij/zij werkt 

(Onderzoek Kenniscentrum Werk & Vervoer 2011) 



• xkk 

transparanter 
‘Individuele’ keuzes 

Minder regels 
 

duurzamer 

mobiliteit 

vitaler 



Koppel collectieve  
arbeidsvoorwaarden 
aan werk niet aan werkgever 

• Arbeidsongeschiktheid 
• Pensioen 
• Opleidingsgelden 
• WW 

Ongeacht de werkvorm:  
Vast of flex 



 
 
 
 
 
 
 

 the sky is the limit! 
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http://youtu.be/oXCuGvsThEw  
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