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Niet tekenen,
specialiseren!
Wurgcontracten gecombineerd met lage vergoedingen zijn
voor freelance tekstschrijvers net zo gangbaar als voor
fotografen. Makkelijk is het niet, maar er zijn alternatieven.
Vier freelancers vertellen hoe zij daar mee omgaan.
Dolf Rogmans en Frans Oremus
‘Mijn advies: teken nooit wat. Het zal me niet gebeuren dat het
reclamebureau een mislukte campagne op mij probeert te verhalen omdat ik de tekst heb geleverd’, zegt Peter Swelsen uit Landgraaf. Het voorbeeld gaat wat hem betreft ook op voor de contracten die journalistieke opdrachtgevers, zoals dagbladen, hem
voorschotelen. Hij werkt wel eens voor dagbladen, maar tekent
daar ook niets.
Swelsen is veertien jaar geleden gestopt als leraar economie en
toen voor huis-aan-huisbladen in de regio gaan werken. Na een
paar jaar merkte hij dat daar geen droog brood mee te verdienen
valt. Dat ligt niet zo zeer aan de contracten, maar aan de lage
tarieven.
Daarop besloot hij zich te specialiseren. En dat bleek een goede
keus. Swelsen schrijft nu vooral over economie en gezondheidszorg. ‘Je moet een meerwaarde hebben voor je opdrachtgever.
Daarvoor willen ze een hoger tarief betalen.’ Hij heeft zijn werkterrein verlegd naar de bedrijfsjournalistiek en de reclame. Swelsen: ‘De switch was niet gemakkelijk. Het heeft zeker twee jaar
geduurd en ik heb ook een paar keer overwogen om het bijltje er
bij neer te gooien. Gelukkig ben ik niet alleen kostwinner, anders
was het niet te doen.’
Nu brengt Swelsen, op een enkele uitzondering na, een uurtarief van € 52,50 in rekening. ‘Maar ik blijf afhankelijk van wat
opdrachtgevers willen betalen. Ik kan nergens een prijs neerleggen. De opdrachtgever dicteert.’ Voor huis-aan-huisbladen ziet
hij zich niet meer werken. ‘Er zijn gewoon teveel mensen die dat
werk willen doen. En dan gaat de prijs omlaag. Dat zie je nu langzaam ook in het hogere segment gebeuren. Freelance werken is
leuk, maar het is een worsteling.’ Toch werkt zijn aanpak wel:
niet tekenen en specialiseren, zegt Swelsen.

meestal zo’n zes verhalen per week en had zo een redelijk inkomen. Dat hield in één keer op. Ik heb er nooit spijt van gehad.
Ik ben in de eerste plaats journalist. Dat wil ik uitstralen. Ook
als ik voor een huis-aan-huisblad schrijf. Onder de huidige omstandigheden kan dat niet.’ Inmiddels heeft ze voldoende andere
opdrachtgevers. Haar werd bij Wegener duidelijk gemaakt dat ze
alleen staat. Anderen tekenden het contract wel.

Illustratie:
Berend Vonk

‘Niet tekenen’ kan ook inhouden ‘geen werk’. Dat merkte Kaat
Olsson uit Leuth. Zij weigerde anderhalf jaar geleden bewust het
contract te tekenen dat Wegener haar aanbood voor de bijdragen die ze schreef voor huis-aan-huisbladen in de omgeving van
Nijmegen. De lage tarieven gecombineerd met het vrijwel volledig afstaan van haar rechten, deden de deur dicht. Desondanks
werkte ze gewoon door. Dat ging een half jaar goed. ‘Toen kwam
van hogerhand de mededeling dat ik moest stoppen. Ik schreef
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Gastcolumnist August Hans den Boef is
medewerker aan het Instituut voor Media en
Informatie Management, HvA

Bush impopulair?

‘Wat het meest steekt,
is dat de krant een
beroep doet op mijn
professionaliteit, maar
daar niet voor wenst

Bij het Eindhovens Dagblad gaat dat anders.
Daar nam onder andere Geert van Elten het
initiatief de freelancers te verenigen. Inmiddels
vragen 69 freelance journalisten van het Eindhovens Dagblad gezamenlijk om een hoger tarief. Op 11 februari spreken ze, samen met de NVJ, met de hoofdredactie van de krant.
Van Elten: ‘We hebben een oproep gedaan aan 79 correspondenten, waarna in totaal 69 freelancers zich achter het plan schaarden. De adhesiebetuigingen stromen binnen. Ik hoor van veel
freelancers dat ze het “hartverwarmend” vinden dat ze nu eens
een keer niet alleen hoeven te vechten.’
De freelancers willen een tariefsverhoging van 8 procent. De
laatste verhoging dateert alweer van vier jaar geleden. ‘Of het
lukt weten we natuurlijk niet. Maar we gaan liever strijdend ten
onder.’
Van Elten noemt de groep een ‘gelegenheidscollectief’, maar
sluit niet uit dat er een vereniging uit voorkomt die structureel de
belangen van de freelancers in de regio blijft behartigen.

te betalen’

Inge Heuff uit Zierikzee zegt dat bij de PZC een dergelijk collectief nog niet bestaat. Zij heeft eind vorig jaar een flink aantal
strepen gezet in het contract dat haar werd aangeboden. Bepalingen waarin haar auteursrecht werden beperkt, heeft ze geschrapt.
Daarna bleef het stil. ‘Ik dien binnenkort mijn eerste declaratie in.
Dan zal ik wel commentaar krijgen.’
Nu doet Heuff heel weinig meer voor de PZC. ‘Ze betalen gewoon te weinig. Ik krijg € 48,- voor een interview waar ik uren
mee bezig ben. Ik kan het me niet veroorloven voor dat bedrag
te werken. Jammer is het wel. Voor de krant werken is leuk. En
ook goed voor mijn naam. Ik heb nu “ja” gezegd tegen een serie
verhalen en er eigenlijk al weer spijt van. Er komt nu ook ander
werk aan dat veel beter betaalt.’
Heuff: ‘Wat het meest steekt, is dat de krant een beroep doet op
mijn professionaliteit, maar daar niet voor wenst te betalen. En
dan moet ik wel in dezelfde krant lezen dat ze weer zoveel winst
hebben gemaakt. Dankzij mij, denk ik dan.’
Lees ook pagina 27.
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‘Bush is de impopulairste president ooit’, herhaalden
de nieuwsbulletins op 16 januari tot vervelens toe op
Radio 1, naar aanleiding van diens ‘farewell address’. Ik
werd er een beetje gek van. Maar Radio 1 stond niet
alleen. Het Nederlands Dagblad van de dag daarvoor:
‘De 43e president van de Verenigde Staten is historisch impopulair’. Wat betekent dat? Een vraag die
ook Stevo Akkerman deze dag in Het Parool opwierp,
als hij het heeft over ‘extreem lage waarderingscijfers
voor zijn beleid’. Goedemorgen, Nederland maakte
het nog bonter dan de nieuwsbulletins: Bush was ‘de
slechtste’ en ‘de meest gehate’ president ooit. Maar
reduceerde deze kwalificatie via een Amerika-correspondent uiteindelijk tot: ‘drie van de vier Amerikanen
zijn blij dat hij weggaat’.
Dat laatste suggereert dat het slechts gaat om de mate
van populariteit op het moment van Bush’ vertrek.
Impopulair en slecht is niet hetzelfde. Hoe slecht een
president is, kun je evenmin simpel vast stellen. Als
iemand die ooit het strafbare feit heeft begaan om
tijdens een demonstratie ‘Johnson moordenaar!’ te
roepen en met Frank Zappa schamper lachte om de
‘Great Society’, moest ik later toegeven dat Lyndon
Baines inzake de burgerrechten een belangrijke president was geweest. Inderdaad kun je sommige resultaten van het presidentiële beleid pas na jaren goed
meten. Als het Barack Obama niet lukt om de problemen op te lossen die zijn voorganger aan hem heeft
overgedragen, zal dit met terugwerkende kracht het
imago van Bush verbeteren. Kortom, verregaande uitspraken over de ‘historische’ impopulariteit van Bush
zijn niet meer dan sweeping statements en kwalificaties
als ‘de slechtste’ zijn pas na jaren en via een degelijk
wetenschappelijk onderzoek aan de orde.
Nooit echter zal die van Goedemorgen Nederland als
‘de meest gehate’ worden bewezen. Een voorbeeld.
Velen met mij zien onze J.P. Balkenende, W. Bos en
A. Rouvoet net zo graag vertrekken als de driekwart
van Amerikanen hun Bush, maar dat betekent toch
niet automatisch dat wij dit gereformeerde trio haten?
Overigens ben ik van mening dat journalisten in
plaats van met negatieve kwalificaties van de inderdaad onprettige Bush, zich beter kunnen bezighouden met evaluaties van de Nederlandse politici die
jarenlang braaf en soms zelfs enthousiast in de voetsporen traden van de nu kennelijk opeens ook door
hen afgeserveerde 43ste president. Daarbij moeten
de media niet aflatend blijven aandringen op een parlementair onderzoek naar de Nederlandse betrokkenheid bij de bezetting van Irak begin 2003.
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freelancers	

Freelance-secretaris Ellie Speet en
Van der Galiën waren naar TMG
afgereisd om te praten over de heikele punten in de overeenkomst.
‘TMG ging er vanuit om het contract nader toe te lichten’, zegt
Siep van der Galiën, ‘maar daar
ging het ons niet om. Wij zaten
aan tafel omdat we het niet eens
zijn over een groot aantal punten.’

Als niet tekenen onverhoopt tot
gevolg heeft dat opdrachten uitblijven en de auteur toch voor deze
opdrachtgever wil blijven werken,
dan is het advies van de NVJ om
het contract aan te passen. Dat
kan door een aantal bepalingen
door te halen en te voorzien van
commentaar.
Op de pagina’s van de sectie freelance staat een overzicht van deze
bepalingen.
www.nvj.nl

Yvonne Jansen

(47) – Apeldoorn

Freelancer sinds: 2007. Ik behoor tot de laatste genera-

tie leerling-journalisten die intern is opgeleid door de
Pers Unie. In 1979 ben ik aan de slag gegaan bij de
Nieuwe Apeldoornsche Courant. Daarna werkte
ik voor andere Wegener-titels. Vanaf 1993
was er bij het concern een doorlopende
carrousel van reorganisaties. Onrustig, hoewel ik de mazzel had
dat ik steeds betere banen
kreeg. In 2007, tegelijk met
de invoering van tabloidformaat,
twijfelde ik of het nog leuker zou
worden. Ervaren dagbladjournalisten
bleken gewild als freelancer. Dat zijn journalistieke omnivoren, met een ruim denkkader
en ze leveren snel.’
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Het enige wat dit gesprek heeft
opgeleverd is dat TMG de termijn
waarbinnen de contracten binnen
moeten zijn, verlengt.’

o
Yv
o:

‘We hebben aangegeven dat een
hele grote groep freelancers erg
veel moeite heeft met dit contract.
Bijna de helft van de freelancers
heeft na het aflopen van de sluitingsdatum niet ondertekend. Je
neemt de groep niet serieus als je
helemaal nergens over wil praten.

Oproep tariefsontwikkeling
De NVJ en een delegatie van cor- oproep willen we in kaart brengen
respondenten gaan op 11 februari wat de ontwikkelingen zijn’, aldus
praten met hun opdrachtgever, freelancesecretaris Ellie Speet.
het Eindhovens Dagblad, over de ‘We willen tevens concentraties
tariefsbepalingen voor een groep van freelancers in de regio bij elvan 46 correspondenten. Naar kaar brengen, zodat zij gezamenaanleiding van dit collectieve initi- lijk een betere onderhandelingsatief en de onrust over de huidige positie hebben.’ Speet benadrukt
tariefsontwikkeling vraagt de NVJ dat ze beslist niet toe wil naar een
naar de ervaringen van freelancers. collectief basistarief. ‘We treden
Vorige week stuurde de NVJ een op als intermediair om freelancers,
brief naar het Eindhovens Dag- die daar behoefte aan hebben, bij
blad, namens een groep van 46 elkaar te brengen zodat ze gezafreelance correspondenten waarin menlijk kunnen optreden. Zij zuleen tariefsverhoging werd ge- len dus zelf onderhandelen met
vraagd op basis van de indexering. hun opdrachtgever. Natuurlijk
Dezelfde week ontving de NVJ een kunnen zij wel de NVJ inschakelen
voor advies.’
uitnodiging van de hoofdredactie.
Regelmatig ontvangt de NVJ be- Freelancers kunnen een mail sturichten over tarieven die al enkele ren aan: freelance@nvj.nl onder
jaren niet zijn verhoogd. ‘Met deze vermelding van Tarieven.
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NVJ heeft ondermeer bezwaar
tegen:
Onbeperkte licentie aan het
hele concern;
De exclusiviteitstermijnen van
7 dagen (actueel) en 3 maanden (niet actueel);
Toestemming kosteloos gebruik voor alles wat de freelancer in het verleden heeft geleverd;
Geldigheidsduur van 3 jaar,
maar de opdrachtgever kan
één keer per jaar de vergoeding
eenzijdig aanpassen;
De verplichting binnen 3 maanden te factureren, anders wordt
niet uitbetaald;
Opzegtermijn van 1 maand;
Geen bijdragen aan derden
voor wat betreft hetzelfde onderwerp.
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Redactie: Connie Wiering/NVJ. Mail naar freelancersadvies@nvj.nl

Gesprek met TMG
levert niets op
Het gesprek tussen de NVJ en
Telegraaf Media Groep is nooit
een echt gesprek geworden, aldus
NVJ-advocaat Siep van der Galiën.
Aanleiding voor de ontmoeting
vorige vrijdag was de commotie
rondom de zogenoemde wurgcontracten die freelance (foto)journalisten voorgeschoteld krijgen.



Wat heb je als freelancer bereikt wat je niet in vaste dienst
had kunnen bereiken? ‘Ik word niet meer als pionnetje

over het bord geschoven. Zeker in de dagbladwereld is er flink gesneden en herschikt. Op het
moment dat je net ergens lekker was ingewerkt, moest je weer vertrekken naar
een volgende plek. Nu zit ik zelf aan
de knoppen.’
Wat doe je samen met andere
freelancers/ of aan netwerken? ‘Een

van mijn opdrachtgevers is zelf freelancer en een soort sparringpartner geworden. Zo iemand gun ik iedere freelancer.’

Belangrijkste opdrachtgevers: ‘Binnenlands Bestuur,

Adviezen? ‘Wees veelzijdig, maar zoek een niche waar
je goed in bent. Wilde acquisitie werkt zelden. Geef
voorrang aan trouwe opdrachtgevers.’

verschillende dagbladen van Wegener, Readershouse
en magazines voor de publieke sector.’

Wat heb je binnen je onderneming het beste geregeld?

‘Mijn pensioen is redelijk voor elkaar, mijn ontslagverTarieven min/max: ‘Afhankelijk van de opdrachtgever. goeding heb ik weggezet. Verzekeringen heb ik slecht
Woordprijs tussen de 50 en 60 cent en een uurtarief geregeld. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebvan 70 tot 80 euro. Dat tarieven in deze tijd naar be- ben veel uitsluitingen en de premie is hoog. Het zou
neden worden bijgesteld heb ik nog niet meegemaakt, mooi zijn als er iets collectiefs komt, vergelijkbaar
wel ontvang ik steeds dikkere contracten. In sommige met de WIA. Zzp’ers zijn de smeerolie van de econoovereenkomsten staat een concurrentiebeding. Zo’n mie. Bedrijven varen er wel bij. Tegenover onze andere
rechtspositie mag een betere rechtszekerheid staan.’
clausule verhoudt zich niet met het freelancerschap.’
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