ZELFSTANDIGE
Zelfstandig ondernemer zijn betekent initiatieven
nemen met je eigen kapitaal en middelen. Je
werkt voor jezelf en dus niet als werknemer in een
onderneming. Je bent zelf verantwoordelijk voor de
daden die je stelt in je beroep. Je kan zelfstandige zijn
in hoofdberoep of in bijberoep.
Na de opleiding begint het echte werk, maar wat is
nu het verschil tussen het werken als werknemer,
zelfstandige of freelancer?

ONTDEK HET
HIER!

WERKNEMER
Een werknemer zijn betekent dat je werkt voor
iemand anders en in die zin onder het “gezag” staat
van iemand anders. Je ontvangt een loon voor je
geleverde prestaties, vaak is dit een vast bedrag per
maand. Je sluit dan ook een arbeidscontract af met de
werkgever.

FREELANCER
Een freelancer is in de eerste plaats een ondernemer
die een economische activiteit uitoefent zonder daarbij
personeel tewerk te stellen. De juridische vorm van de
zaak, het bedrijf of de praktijk, een eenmanszaak of
een bepaalde vennootschapsvorm, is daarbij niet van
belang. De freelancer kan zowel zelfstandige in hoofdals in bijberoep zijn.
Het belangrijkste verschil tussen een freelancer en een
zelfstandige zit dus in het dienstverlenende aspect.
(B2B-relatie uitsluitend)

OPLEIDING VERRUIMT DE BLIK

INSPIRE

WANNEER BEN JE
VRIJE BEROEPER ?
JE BENT PERSOONLIJK
VERANTWOORDELIJK VOOR HET
UITOEFENEN VAN JE BEROEP
JE WERKT ONAFHANKELIJK
(CLIENTEEL, PATIENTEN EN JIJZELF)
JE VOLGT IEDER JAAR ENKELE UREN
OPLEIDING OM JE BEROEP ZO GOED
MOGELIJK TE KUNNEN BLIJVEN
UITOEFENEN
JE WERD OFFICIEEL BENOEMD
DOOR DE BELGISCHE STAAT
JE HANDELT MET EER EN GEWETEN!

Kan men het beroep uitoefenen als werknemer of als
zelfstandige?
Zelfstandige

Werknemer

Advocaat

×

Gerechtsdeurwaarder

×

Accountant (wordt
gecertificeerd accountant)

×

×

Boekhouder
(wordt accountant)

×

×

Bedrijfsrevisor

×

Landmeter

×

×

Architect

×

×

Dierenarts

×

×

ZIE JE, HELEMAAL NIET SAAI DIE VRIJE BEROEPEN!
Werd je interesse gewekt? Gebruik je talent en start na je opleiding in de sector van het Vrije Beroep!
Want iedere ondernemer zoekt naar gepassioneerde medewerkers!

