Het platform dat freelancers helpt met klussen, kennis en een netwerk.

M A N A G E M E N T S A M E N VAT T I N G

LONG STORY SHORT.
Qommunity is ontstaan als nieuwjaarsborrel voor freelancers. Want als freelancer moet je naast je eigen bedrijfsuitje, ook je boekhouding, sales en
werkplek fixen. Een goed netwerk om op terug te vallen is daarom nodig. Het platform van Qommunity is dé oplossing en matcht freelancers aan
klussen, helpt ze met kennis en verbindt ze door een ijzersterk netwerk. Zo worden freelancers collega’s van elkaar.
Nu is het hoog tijd voor de volgende stap. Nu we 350+ Qollega’s (members) hebben, weten we dat er nog 1,2 miljoen freelancers zijn die ook hulp
kunnen gebruiken. Ons platform werkt en wordt steeds beter. Om nog meer freelancers te bereiken is tijd, aandacht en geld nodig. Hiervoor gaan we
funding ophalen, samen met de Qommunity en het netwerk daaromheen. Dit gaan we dan investeren in:
Team uitbreiding: we hebben extra slagkracht nodig om de members nog beter te kunnen helpen en te matchen aan nieuwe klussen en elkaar.
Platform optimalisatie: we gaan doorontwikkelen, testen, verder bouwen en optimaliseren. En dat kost tijd en geld.
Positieve impact: Qommunity stimuleert freelancers en bedrijven om bewuster te ondernemen en samen te werken.
Op dit moment keren we elke euro terug in het bedrijf, omdat we geloven dat dit een duurzame oplossing is. Rendement halen is zeker niet het
hoofddoel, maar natuurlijk een mooie bonus voor jou als investeerder. Eerlijk is eerlijk, we zijn één groot experiment. Maar met onze opgebouwde
kennis van de afgelopen jaren, lopen wij op de troepen vooruit. We zien eerder wat er speelt in de huidige veranderende arbeidsmarkt, en daar zit
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. En samen is niet alleen, dus… Doe je mee?
High-five for the freelance life,
Kiki Calis en Kim Trotz, founders van The Freelance Qommunity
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ACHTERGROND

HOE QOMMUNITY
ONTSTOND.
The Freelance Qommunity is geboren in 2018 met dé
nieuwjaarsborrel voor freelancers. Sindsdien organiseren wij freelance sustainable creative Kiki Calis en creative copywriter
Kim Trotz - vier Quarterly (yes, vandaar de Q) netwerkevents per
jaar om eenzaamheid onder freelancers tegen te gaan.
Freelancers hebben elkaar nodig op verschillende niveaus. Dat
probleem werd nog zichtbaarder in een tijd waarin íedereen
24/7 aan the home office gekluisterd zat. Daarom hebben we in
2020 het platform gelanceerd waar we freelancers next level
konden verbinden, niet alleen met events.
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K lu s s e n

ACHTERGROND

FREELANCEN KAN
EENZAAM, ONZEKER
EN MOEILIJK ZIJN.
Want op wie kun je nog terugvallen als je geen directe
collega’s hebt? Als freelancer ben je nou eenmaal je
eigen marketing-, sales-, finance- én
duurzaamheidsafdeling.
Hoe fix je nieuwe klussen? Waar kun je terecht voor
juridisch advies? Hoe bouw je pensioen op? En met wie
klets je bij het (virtuele) koffie-automaat?
Ook moet je jezelf indekken tegen ziekte en een
economische crisis. Dus hoe romantisch dat vrije
freelance leven ook klinkt, het is ook best pittig.
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ACHTERGROND

OP ZOEK NAAR..

KLUSSEN
Klussen vinden via klussenplatforms of Facebook-groepen werkte
voor ons niet. Kom maar eens tussen al die honderden reacties.

We ondervonden drie problemen en zochten naar
alternatieven. Er was niet één plek waar alles was.

NETWERK
We gingen op zoek naar netwerkevenementen, maar vonden niet de
juiste. Ze waren stoffig, te gericht op één doelgroep of juist te
algemeen.

KENNIS
We misten een plek waar we konden sparren met andere
professionals.
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ACHTERGROND

DE OPLOSSING:
THE FREELANCE
QOMMUNITY
Het gemis van klussen, netwerk en wordt opgelost met het
platform van The Freelance Qommunity.
Vanuit Qommunity organiseren we hybride netwerkevents,
hebben we een kennisbank en matchen freelancers aan elkaar
en met opdrachtgevers via het Jobboard.
Dit is het samenwerken van de toekomst.
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ACHTERGROND

HOE WERKT DAT IN
DE PRAKTIJK?
01

NETWERK
👋 Hybride netwerk events
👨💻 Toegang tot Slack
👀 1-1 sparringpartners
☕ Co-workdagen

02

KLUSSEN

👂 Klussen via freelancers
📌 Klussen via Jobboard

03

KENNIS

💪 Sociaal vangnet
💡 Diverse Qlubjes
🎤 Workshops
🗣 Partners
👋 Q&A’S
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ACHTERGROND

HOE VERDIENEN
WE GELD?
The Freelance Qommunity heeft de gouden freelance mix: netwerk,
kennis en klussen. Maar hoe brengt dat nu money in the bank?
We hebben drie consistente inkomstenbronnen gebouwd:

Voor f reelancers

MEMBERSHIPS
Flex Qollega €19,50 ex. btw.
Fit Qollega €59,50 ex. btw.
Fire Qollega €99 ex. btw.
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Voor opdrachtgevers

Voor merken

JOBBOARD

PARTNERSHIPS

Matchingfee: €250,- per klus

Sponsoring events

Uurfee *: €10- per gewerkt uur

Branded content

*afdracht goede doelen: 5%

Kick-back fees

ACHTERGROND

JUISTE TIMING VOOR
QOMMUNITY
•

Mede door de economische crisis blijft het
aantal freelancers in Nederland stijgen en kiest
de nieuwe generatie voor impact maken en
autonomie als nieuwe carrière goals.

•

Freelancers hebben juist in deze tijden hulp
nodig. Samen een collectief vormen en onze
stem laten horen is daardoor extra belangrijk.

•

Hybride werken is de norm geworden in deze
nieuwe flexibele wereld.. Er is krapte op de
arbeidsmarkt en bedrijven hebben hulp nodig
om goede professionals te vinden.
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ACHTERGROND

DE FREELANCE
REVOLUTIE
•

Er zijn inmiddels 1,2 miljoen freelancers in
Nederland en dit aantal blijft met de dag
stijgen

•

Maar liefst 600.000 freelancers zijn werkzaam
in de zakelijke dienstverlening. Denk hierbij aan
marketeers en copywriters, maar ook aan
advocaten en yogaleraressen.

•

Ons doel is om in 2025 naar 5.000 freelance
members bij Qommunity te gaan. Dat is nog
geen 1% van de totale freelance markt in
Nederland.

Dat moet lukken toch!
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R E S U LTA AT

EEN MERKWAARDIG MERK.
We hebben Qommunity middenin de eerste
lock-down van 2020 gelanceerd. En dat zorgde
voor een vliegende start! Met dit succesverhaal
hebben we eind 2020 een investering bij een
familiefonds binnen gehaald en een succesvolle
crowdfundcampagne afgerond. Qommunity
was niet te missen in de lokale media.
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R E S U LTA AT

WAT HEBBEN WE
BEREIKT?

Ons team bestaat uit 12+ freelancers uit onze Qommunity. We hebben het
voor elkaar gekregen om in 1,5 jaar naar break-even te gaan. Nog een paar
high-lights per inkomstenbron:

Voor f reelancers

MEMBERSHIP

JOBBOARD

PARTNERSHIPS

•

We gingen van 0 naar 350+Qollega’s in 2 jaar

•

•

•

Het diverse f reelance netwerk zit verspreid
door heel Nederland en België

Er is al ruim 3000 aan f reelance uren
gefactureerd via het Jobboard

•

We hebben duurzame samenwerkingen
met grote merken als Knab, NS, Bright
Pensioen

Er komen wekelijkse aanvragen
binnen van grote bedrijven als Keune,
Plieger en Boomerang Agency

•

Events omtrent Prinsjesdag en Pride
organiseren we samen met partner Knab

•

Dagelijks worden er klussen aan
elkaar doorgegeven via Slack en dat is
de kracht van het netwerk

•

Meer dan de helft van de Qommunity heeft
via ons een
arbeidsongeschiktheidsverzekering
geregeld

•
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Voor merken

Voor opdrachtgevers

Het hybride netwerkmodel is schaalbaar en
toegankelijk, en dat is future proof.

R OA D M A P

ZO GAAN WE
SAMEN GROEIEN
Scaling up

Profitable Growth

Product / market fit
Problem / solution fit
Van probleem naar
eerste versie platform .

Van Minimum Viable

Scaling up
Slim opschalen en doorbouwen.

Een gezond bedrijf met
rendement op investeringen.

Product (MVP) naar
marktacceptatie

2020 - 2021

2021 - 2022

2022 - 2023

Crowdfunding & investeerder

Certificaten-aandelencampagne

Scale up funding

(fundingronde 1)

(fundingronde 2)

(fundingronde 3)

2023 - 2025

I N VE ST E E R

WIE GINGEN
JE AL VOOR?
Deze voorbeeld ondernemers hebben al eerder
geïnvesteerd in Qommunity.

MAARTJE
NELISSEN

JELANI
ISAACS

Founder The Food Line-Up

Founder New Amsterdam Film Company

“Veel investeerders investeren liever nog in goede

"De veranderingen die we doormaken als

ondernemers dan een goed idee. Bij Qommunity

maatschappij zitten gelukkig in een

investeer je in beiden. Ik bewonder Kiki en Kim om

stroomversnelling, maar de echte implementatie

hun drive, de snelheid waarmee ze succes boeken

moet nog worden voltrokken. Het echte nieuwe

en hoe doordacht hun toekomstplan is. Ook te gek

normaal is wanneer iemand zichzelf en daardoor

aan de Qommunity is dat ik het even relevant vind

veilig kan zijn, en dat de wereld zich nog steeds als

als opdrachtgever als voor de freelancer zelf. Keep

hetzelfde presenteert en verhoudt. Qommunity

up, want deze stoere chicks gaan als een 🚀 !!!”

gaat hierbij een rol spelen..”

MENNO
TROOST

NANNE VAN
DER LEER

Experience Investments

Founder Lief Leven

“Wij geloven dat The Freelance Qommunity het

“In weinig mensen zoveel vertrouwen als in Kim,

businessmodel van de toekomst is; een mix van

Kiki en het team. Jullie kunnen altijd op mijn steun

een hyper relevant idee, oneindig veel positieve

rekenen!”

energie en mooie groeiplannen..”
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I N VE ST E E R

WAAROM DEZE MANIER
VAN FUNDEN?
We gaan lekker, maar zonder funding kunnen we niet doorbouwen op
het tempo we voor ogen hebben. Qommunity is klaar om door te
pakken en verder te ontwikkelen, zodat we zoveel mogelijk freelancers
kunnen helpen. The time is now.
Crowdfunding past perfect bij Qommunity, omdat we letterlijk onze
community kunnen betrekken. Samen met mensen die achter onze
missie staan. Mensen die geloven dat we als collectief kunnen bouwen
aan het nieuwe (samen)werken.
De waarde van Qommunity zit ‘m dan ook echt in het collectief. Als
investeerder word je nu mede-eigenaar van Qommunity, en dat helpt
het bedrijf op de lange termijn. Zo heeft iedereen er baat bij als de
zaken goed gaan.
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I N VE ST E E R

WAT GAAN WE MET
HET GELD DOEN?
Met deze crowdfunding geven we in totaal 2000
aandelen uit van €100,- per aandeel. Dit is gebaseerd
op een waardering van €1.500.000. Ons doelbedrag
is om tussen de €150.000 en €200.000 op te halen.
Wat gaan we hiermee doen?

WE GAAN HET TEAM UITBREIDEN.
We hebben slagkracht nodig om in 2025 te kunnen groeien naar
5000 members. Er komt op korte termijn een recruiter en
Qommunitymanager bij. Zo kunnen we persoonlijk contact
behouden met de Qollega’s, processen nog strakker maken en meer
klussen managen vanuit het Jobboard.

HET PLATFORM WORDT NOG BETER.
Een online platform betekent continue doorontwikkelen, testen,
bouwen, optimaliseren. En ja, dat kost tijd en geld. We willen
processen automatiseren, een betere tool voor het Jobboard en de
manier van de hybride netwerken nóg beter maken in deze wereld
waar flexibel werken de norm is.

SAMEN IMPACT MAKEN.
Qommunity stimuleert freelancers en bedrijven om bewuster te
leven, te ondernemen en samen te werken. We begeleiden in het
nieuwe samenwerken en besteden 5% van onze totaalomzet aan
goede doelen binnen thema’s duurzaamheid, inclusiviteit en
eenzaamheid.
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I N VE ST E E R

WORD MEDE-EIGENAAR
VAN QOMMUNITY.
Dit is een aandelencampagne waarbij je een stuk van het bedrijf koopt. We geven
certificaten weg van de economische aandelen van The Freelance Qommunity B.V. In deze
crowdfundcampagne verkopen we maximaal 10,6% van ons economisch belang.
Naast dat je het verschil kunt maken voor de freelance economie, kun je uit deze
investering ook nog eens een mooi rendement halen wanneer het bedrijf winst gaat
maken. Op dit moment draaien we net break-even en investeren we onze winst terug in het
bedrijf. Dat is voor nu de duurzame oplossing. Maar samen winst maken, en dividend delen,
dat is voor ons allemaal een mooie bonus!
Eerlijk is eerlijk. We zijn één groot experiment. Maar: Qommunity loopt op de troepen
vooruit en ziet eerder dan anderen wat er speelt in de veranderende arbeidsmarkt. Daar zit
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Dit is hét moment om mee te doen.
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High-five for the freelance life,
Kiki Calis en KIm Trotz

DE QOMMUNITY

WIE ZIJN DE
QOLLEGA’S?
De freelancers uit de Qommunity komen uit Nederland en
België. Maar ze werken overal, van Noord-Holland tot ZuidAmerika. Door de virtuele office in Slack zijn de Qollega’s
namelijk overal ter wereld met elkaar verbonden. Het zijn
voornamelijk creatieve ondernemers uit de zakelijke
dienstverlening. Dus van data-analist tot yogalerares, en van
3D-animator tot SEO-copywriter. Iedereen is er voor elkaar.
De jongste freelancer is 21 en de oudste Qollega is 68. Ons
netwerk bestaat uit een diverse club impactmakers pur sang.
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DE QOMMUNITY

AAN HET WOORD…
De freelancers hebben één ding gemeen. Ze hebben
dezelfde mindset: “Ik wil fijne collega’s om me heen
hebben.” We delen struggles en successen, gooien
klussen naar elkaar toe en maken de wereld samen
een beetje mooier. We huren geen grote
kantoorpanden en hebben niet zoveel nodig.
Behalve elkaar. Een paar mooie reacties:

“WAUW. IK VOEL ME ECHT MINDER
EENZAAM THUIS.”
Dit deelde een Qollega na het organiseren van de online speeddate
show met opdrachtgevers in februari.

“IK HAAL 80% VAN MIJN OMZET UIT HET
NETWERK VAN QOMMUNITY.”
Geen grap. Dit deelde Eva nadat ze ging uitrekenen hoeveel ze in 2021
had verdiend met klussen via Slack.

“MIJN QOLLEGA’S ZIJN MIJN VRIENDEN, EN
DAT IS ONBETAALBAAR”
Tranen in onze ogen toen Qollega Jantine dit laatst deelde in Zoom.
Hier doen we het voor. Maar echt.
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DE QOMMUNITY

WAAR GELOVEN
ZE IN?
In de virtuele office van Slack staat het vol

MAARTJE
WEIJERS

GYOR
MOORE

Creative Consultant

Design Activist

“Ik geloof dat je met creativiteit, positiviteit en

“Mijn designs moeten authentieke impact maken

vriendelijkheid de wereld kunt veranderen. In mijn

voor merken. Mijn life quote is daarbij: not aim to

werk komt dat overal terug.”

be good at everything, aim to be excellent at one
thing and the rest will follow.”

van de Qlubjes. Van Qlub-grafisch tot
Qlub-boeken en van Qlub-Brabant en
Qlub-impact, voor elk specialisme of
hobby is er een mini-Qommunity. Ook
belangrijke thema’s als mental health,
inclusie, eenzaamheid en duurzaamheid
zijn veel besproken thema’s.

MARIJKE
TADEMA

JOHAN DE
MEIJER

Merkenbouwer

Operations Manager

“Ik krijg energie van de puurheid van het leven, de
natuur en mensen, mooie dingen creëren en
wanneer dingen samenkomen en kloppen.”

“Een team bouwen is een proces. Net als een
voetbalelftal wil je de juiste formatie vinden. Met
freelancers kan je de perfecte samenstelling
proberen én bij succes ze later inzetten als je
flexibele schil..”
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DE QOMMUNITY

IMPACTPROJECTEN
We helpen elkaar met het opzetten van projecten die impact
maken. Met impact bedoelen we: een positieve invloed op mens
en planeet. Wij creëren de nieuwe manier van (net)werken door
mens en natuur te verbinden. Daarom zetten we ons in voor
belangrijke thema’s als: duurzaamheid, inclusiviteit en
eenzaamheid. Dat doen we door een percentage van de
matchingfee apart te houden en te doneren aan verschillende
initiatieven die zich hard maken voor deze thema’s.
Sinds 1 mei 2022 hebben we een eigen Qommunity bos aka:
Qommunitrees. Dit bos is voor en door ondernemers opgezet, en
iedereen kan meedoen. Dit project laat zien waar Qommunity
voor staat: verbinding, groei en impact maken.
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ZJANNA: design foto zelfde stĳl

D E O R G A N I S AT I E

HET QOMMUNITEAM
Tadaaa! Het super sterke en flexibele team van Qommunity.
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Kiki Calis

Kim Trotz

Babs van Houten

Chris Cornea

Julia Koopman

Robert Wijers

Co-founder /

Co-founder /

Event producer /

Developer / Ad specialist

Content Creator

Raad van advies

Algemeen Directeur

Creative Director

Bestuur STAK

Ragna Margarita

Marije Jansen

Ryan Laan

Tanja Manders

Carolien Wolsink

Menno Troost

Qommunitymanager

Matchmaker

Producent

Coach & HR

Content Creator

Investor

D E O R G A N I S AT I E

STRUCTUUR
THE FREELANCE
QOMMUNITY B.V.

Eind 2020 haalde Qommunity al eerder funding op via twee
manieren:
1.

2.

Succesvolle crowdfunding. Dit was een combinatie
tussen de voorverkoop van het membership en een
lening-campagne. We haalden het doelbedrag met 114%
en kwamen uit op een bedrag van 86k.
Externe investering. Op een waardering van 750k
hebben we een investering opgehaald van 166k. Dit is
een familiefonds. In deze crowdfunding van 2022 doet
het fonds ook weer mee.

The Freelance Qommunity B.V. is overkoepelend en
hieronder hangen de BV’s van Experience Investments (het
familiefonds) en de Holdings van Kiki Calis en Kim Trotz
(founders). Kiki en Kim zitten er allebei gelijk in. Nu we extra
aandelen gaan uitgeven, komt er een STAK in de juridische
structuur bij. Dat ziet er zo uit:
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STAK

EXPERIENCE
INVESTMENTS B.V.

CALIS HOLDING B.V.

TROTZ HOLDING B.V.

CIJFERS
De drie revenues zijn de maandelijkse inkomsten van memberships,
partnerships en inkomsten vanuit het matchen van opdrachtgevers
met de freelancers uit Qommunity. Dit zijn de actuals en de forecast
van onze groeiplannen:

ACTUALS & FORECAST

Partners

Members

Klussen

€ 3.000.000

Omzet

€ 2.250.000

€ 1.500.000

€ 750.000

€0
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2020

2021

Aantallen members
70
235

2022

2023

550

1200

2024
2400

2025
5000

S A M E N WE R K I N G E N

PARTNERS
We werken nauw samen met al onze partners. Bij
Qommunity focussen we ons op een duurzame relatie,.
Zo kunnen aan beide kanten veel leren en heel het jaar
door samenwerken. Dat varieert van zichtbaar zijn op
onze netwerkevents tot aan kennis delen via blogs.
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“Qommunity en Knab zijn een waardevolle
combinatie. Wij leren van de enthousiaste freelancers
door steeds met ze in gesprek te gaan en samen
evenementen te organiseren. Wij hopen hen te helpen
met financiële kennis en ondersteuning. Al met al een
hele fijne en energieke samenwerking.” - Knab

HET JOBBOARD

OPDRACHTGEVERS
Sinds de launch van het platform stond de telefoon van
Kiki en Kim roodgloeiend. We zagen een krapte in de
arbeidsmarkt plus: een nieuw businessmodel. Het
Jobboard lanceerde we in mei 2021. Inmiddels zijn we
vaste freelance suppliers voor Plieger, Boomerang
Agency en Keune, en daar komen elke dag nieuwe
bureaus/merken bij.
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“Dit was een snelle supermatch! Op inhoud, digitale
ervaring en als persoon. Niet iemand die het werk gewoon
doet, maar een digital native die pro-actief meebouwt aan
onze teams en digitale projecten.” - Plieger

I N VE ST E E R

RENDEMENT & BELONING
Doe je mee met de crowdfunding? Als investeerder krijg je mooie beloningen en
rendement.
Er zijn drie beloningen:
• Een boom in het Qommunitree bos voor elke investeerder
• 1x per jaar toegang tot de niet-saaie investeerdersupdate
• Gastenlijst voor hét freelance festival in 2023 wanneer we de 200k halen
Het rendement heeft twee vormen:
1. Waarde van je aandeel. The Freelance Qommunity heeft tot nu toe alle
vrijgekomen middelen terug geïnvesteerd in het bedrijf en is daardoor in korte tijd
naar break-even gegaan. Door dit te blijven doen, kunnen we gezamenlijk de
groeiverwachtingen aanhouden. Hierdoor profiteer jij als mede-eigenaar van de
waardestijging van je aandeel.
2. Dividendrendement. Het dividendbeleid is afhankelijk van de gemaakte winst
en de behoefte naar in welke mate het gezond is om op korte- en middellange
termijn te investeren in de groei van het bedrijf. In deze eerste jaren is de
dividendrendement nihil. De eventuele uitkering hiervan wordt besproken in de
Algemene Leden Vergadering (ALV). Hiervan krijg jij natuurlijk alle updates!
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ZJANNA: design foto zelfde stĳl

I N VE ST E E R

BEN JIJ
ERBIJ?
Dit is je kans om erbij te zijn, want de prijs van de
certificaten is nu nog relatief laag. Je doet al mee
vanaf een klein bedrag. Word mede-eigenaar van The
Freelance Qommunity!
Check de campagnepagina met FAQ via deze knop
rechts. Mocht je nog vragen hebben, mail ons dan op

High-five for the freelance life,

qollega@qommunity.net. We proberen zo snel
mogelijk te reageren!
www.qommunity.net
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Kim Trotz en Kiki Calis

BEKIJK DE
CAMPAGNEPAGINA
MET FAQ

