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Onontdekt kapitaal 
 

De verborgen waarde van de freelancer 
 

Locatie: S adscafé De Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM  Amers oort t f
 

 

Een inspirerende dag 
voor freelance 
journalisten, 
fotojournalisten en 
omroepfreelancers 

De Freelancersdag 2008: kom te weten hoeveel je werkelijk waard bent 
als freelancer. En ontdek hoe je die waarde vervolgens in echt geld kunt 
omzetten. 
 
Een overladen programma, met lezingen, workshops en presentaties, 
speeddates met hoofd- en eindredacteuren en een flitsspreekuur met de 
NVJ-advocaat. Met tussendoor en na afloop voldoende gelegenheid om 
collega’s te ontmoeten. 
 
Onder leiding van Sandra Rottenberg, programmamaker 
 
 
 

09.00 uur Zaal open, ontvangst met koffie 
 

09.30-10.15 uur 
 

Opening door Alex Beishuizen:  
 
De freelancer van de toekomst   
Alex Beishuizen is hoofdredacteur van Computable, het eerste weekblad ter 
wereld dat volledig door een internetredactie wordt gemaakt.  
“Computable bestaat als grootste automatiseringsblad van Nederland precies 40 
jaar. Sinds enige tijd is Computable echter bovenal een website. Alle artikelen staan 
online en een selectie van deze artikelen verschijnt in het weekblad. Voorheen 
schakelde Computable veel en vaak freelance auteurs in. Dankzij internet bestaat 
een steeds groter deel van de redactionele inhoud tegenwoordig uit “user generated 
content”. Deskundigen en lezers zijn goed in staat tot het produceren van 
inhoudelijk sterke content. En die inhoud is gratis. Dat is een serieuze bedreiging 
voor de inkomsten van freelancers. Wat moeten freelancers doen om deze dreiging 
het hoofd te bieden?” 
 

10.30-12.30 uur Workshops: 

1. Hoe verleid ik mijn klant Saskia van den Heuvel en Cees van den Boogerd 
2. Als geld telt Peter Schneider 

3. Time/energiemanagement Yvette van Velzen 
4. Geld verdienen op internet Peter Olsthoorn 
 
(Kijk voor meer informatie over de inhoud van de workshops op bijgaand 
aanmeldingsformulier.) 
 



12.30 uur Lunch  
12.30-13.30 uur Flitsspreekuur 

 
Heb je een prangend probleem over geldzaken, auteursrechtschending of incasso? 
NVJ-advocaat Petronel van Leeuwen geeft je in vijf minuten onmisbare raad. 
 

13.30-14.30 uur Auteursrecht – geldpotje voor de freelancer 
 
* Auteursrecht. Beperken en versterken. 
Lezing door Prof. mr.drs. Madeleine de Cock Buning,  Auteursrecht en Media- 
en Communicatierecht, Universiteit Utrecht  
 
* Opsporingsdienst Plagiaat 
Presentatie project: Damiaan van Eeten, webmaster  
 

  
 

14.30-16.00 uur Pitch 
 
Win-win 
Benut al je krachten voor een origineel idee.  De eerste tien freelancers die zich 
aanmelden krijgen de kans hun idee te presenteren aan een divers panel van hoofd- 
of eindredacteuren, die op hun beurt de kans krijgen een talent binnen te halen. 
 
Niet alleen voor de deelnemende freelancers, ook voor de toeschouwers is de pitch 
een leerzame en soms amusante ervaring. 
 
De hoofdredacteuren/eindredacteuren die meedoen aan de pitch zijn:  
Alex Beishuizen, Computable 
Yolande de Best, Ouders van Nu, Groter Groeien, Kinderen 
Barbara van Beukering, Parool 
Jossine Modderman, Viva 
Jan Jaap Heij, De Pers 
Nicole Robbers, NRC fotoredactie 
Kees Schaepman, VPRO-radio 
 

16.00-16.30 uur Flitsspreekuur 
 
Heb je een prangend probleem over geldzaken, auteursrechtschending of incasso? 
NVJ-advocaat Petronel van Leeuwen geeft je in vijf minuten onmisbare raad.  
 
 

Tot 17.00 uur Borrel en ontmoeting 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MELD JE VOOR DONDERDAG 29 MEI 2008 AAN MET BIJGAAND AANMELDINGSFORMULIER  

 
NOG GEEN LID VAN DE NVJ? MELD JE DAN HIER AAN! 

 
 

http://www.cedar.nl/nieuwswaarde/
http://debrijn1.websites.xs4all.nl/n/nvj/formulieren/lidformalg.shtm
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