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1. Inleiding
Deze notitie geeft de uitkomsten weer van een inventarisatie gehouden onder MKB‐ en grotere
organisaties in de Regio Zwolle en de bijeenkomst met de bestuurders van de georganiseerde
netwerken voor Zelfstandige Professionals (ZP’ers).
De inventarisatie onder MKB‐ en grotere organisaties is uitgevoerd door het voeren van interviews
met de bestuurders van een zestal organisaties uit de regio Zwolle (zie overzicht 1, blz. 3). Doel van
de inventarisatie is enerzijds om zicht te krijgen op het belang van MKB‐ en grotere organisaties bij
het vergroten van de economische slagkracht door een effectieve inzet van ZP’ers uit de regio.
Anderzijds is het doel om ideeën op te doen om deze markt transparanter en effectiever te maken.
De interviews zijn gevoerd in de maanden juli tot september 2013 .
In juni 2013 is gesproken met de bestuurders van de ZP‐netwerken in de regio Zwolle (zie overzicht 2,
blz. 8). De bestuurders vertegenwoordigen samen een tiental ZP‐netwerken, veelal verenigingen, in
de regio. Doel van deze bijeenkomst was om elkaar te leren kennen, te leren van elkaar en ideeën uit
te wisselen om een brug te slaan met MKB‐ en grotere opdrachtgevers.
Deze notitie geeft allereerst de belangrijkste uitkomsten van de interviews met MKB‐ en grotere
organisaties weer en de bijeenkomst met de bestuurders van de ZP‐netwerken. Daarna volgen de
belangrijkste conclusies en een voorstel voor het vervolg.

In de Regio Zwolle (17 gemeenten) zijn op 1 juli 2013 17.453 bedrijven gevestigd met één werkzame
persoon in het bedrijf, in deze notitie Zelfstandige Professionals (ZP’ers) genoemd. Deze groep is
vanaf 2008 met 67 % gegroeid. Een aanwas van circa 7.000 bedrijven. In de genoemde aantallen zijn
buiten beschouwing gelaten:
•

De primaire sector, detailhandel en horeca (in totaal 3.535 bedrijven op 1 juli 2013)

•

De parttime zelfstandige die gemiddeld minder dan 15 uur per week werkzaam is in het bedrijf (in
totaal 9.434 bedrijven op 1 juli 2013).

Op 1 juli 2013 is circa 55 % van de ZP’ers werkzaam in de branches zakelijke dienstverlening,
informatie en communicatie, onderwijs en cultuur. Veel van deze ZP’ers zijn hoog opgeleide
kenniswerkers (HBO‐ of WO‐ geschoold).
Circa 36 % van de ZP’ers is op 1 juli 2013 werkzaam in de branches industrie, bouwnijverheid, vervoer
en opslag en zorg. Veel van deze ZP’ers hebben een lager opleidingsniveau.
Tenslotte is 9 % van de ZP’ers werkzaam in overige branches als (groot)handel en reparatie.
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2. Uitkomsten inventarisatie MKB‐ / grotere organisaties
De deelnemende organisaties zijn gevestigd in de regio Zwolle en variëren in grootte, branche,
vestigingsplaats of werkgebied. Hierna volgen de uitkomsten van de interviews. De deelnemende
organisaties en respondenten staan vermeld in overzicht 1.

2.1. Welke externe expertise of capaciteit wordt ingehuurd?
De respondenten hebben allen de laatste jaren regelmatig gebruik gemaakt van externe inhuur. De
inhuur is grofweg onder te verdelen in het inhuren van:
a. Hoogopgeleide kenniswerkers;
b. Operationele capaciteit.
a. Hoogopgeleide kenniswerkers. Afhankelijk van de vraag van de organisatie huren vijf van de zes
respondenten hoogopgeleide kenniswerkers in op vakgebieden als vastgoed, ICT, communicatie,
financiën, sales, engineering, energie en milieu, subsidie‐, juridisch‐, HR‐ en organisatieadvies. Het
gaat enerzijds om specialistische kennis en ervaring die de organisatie zelf niet in huis heeft c.q. heeft
uitbesteed. Anderzijds gaat het om ondersteuning bij piekdrukte of tijdelijk ter vervanging van ‘vaste’
medewerkers. Bij de inhuur van hoogopgeleide kenniswerkers wordt deels gebruik gemaakt van
gespecialiseerde bureaus en deels van ZP’ers.
b. Operationele capaciteit (werkkrachten). Afhankelijk van de vraag van de organisatie huren vier
van de zes respondenten incidenteel tot regelmatig werkkrachten in voor operationele activiteiten
zoals montagewerk of administratief werk. Het gaat vooral om werkcapaciteit voor specifieke
projecten of bij onderbezetting in de organisatie.
Ter illustratie: Voor montagewerk maken twee organisaties regelmatig gebruik van ZP’ers. Deze
ZP’ers hebben veel ervaring en begeleiden andere, minder ervaren, krachten. Soms wordt de
montageklus uitbesteed door de organisatie. De ZP’er neemt in dat geval het werk aan (is
onderaannemer). De overige operationele capaciteit wordt met name ingehuurd via uitzend‐ of
detacheringbureaus.

2.2. Wat is de verwachte inhuur in de komende jaren?
Vijf respondenten verwachten dat zij in de komende jaren even vaak of vaker gebruik zullen maken
van externe inhuur (ZP’ers en/of externe bureaus). Men wil de eigen organisatie slank houden en
flexibel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Betreffende organisaties zijn bovendien voorzichtig met
het aantrekken van nieuwe ‘vaste’ medewerkers, ook wanneer de economie zal aantrekken. Eén van
de organisaties geeft aan naar verwachting minder in te huren. Dit omdat de benodigde expertise
inmiddels is opgebouwd binnen de eigen organisatie.
Overzicht 1: Deelnemers aan het interview
De volgende organisaties en respondenten uit de regio Zwolle hebben hun medewerking verleend:
• NOVON (Zwolle), Elbert Jan Hesse, Algemeen Directeur
• Rabobank Meppel / Steenwijkerland, Theo Bouius, Directeur Bedrijven
• Baalderborg Groep (Hardenberg / Ommen e.o.), Martin Kirchner, Directeur / Bestuurder
• Bepacom B.V. (Raalte), Willy Kemper, Directeur / Eigenaar
• Countus Accountants + Adviseurs (Hoofdkantoor Zwolle met diverse vestigingen in de regio), Leen
van Stappen, Directeur Personeelsmanagement en Hoofd HRM,
• Poly‐Ned (Steenwijk), Edwin Molenaar, Directeur / mede eigenaar
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2.3. Hoe verloopt het keuzeproces voor externe inhuur?
Bij vier van de zes respondenten vormt de inhuur van externe kennis of capaciteit onderdeel van het
strategisch beleid. Bij deze organisaties wordt de verwachte inhuur jaarlijks begroot. Er wordt een
budget vrijgemaakt op organisatieniveau of binnen de bedrijfsonderdelen voor het inhuren van
externen. Bij deze organisaties is in meer of mindere mate sprake van een flexibele schil van ZP’ers,
een groep ZP’ers die vaker of met enige regelmaat worden ingehuurd.
Eén van de respondenten maakt gebruik van een ‘vaste’ flexibele schil van ZP’ers voor montagewerk.
Het gaat hierbij om circa 10 mensen die geregeld worden ingezet voor grotere projecten.

2.4. Wat zijn de belangrijkste criteria voor externe inhuur?
Bij de keuze voor externe inhuur wordt allereerst gezocht op specifieke kennis en/of ervaring.
Vervolgens worden de volgende criteria als meest belangrijk genoemd:
• De organisatie goed kennen en passen bij de (cultuur van de) organisatie;
• Snel inzetbaar en snel productief;
• De hoogte van het tarief in relatie tot de vereiste kwaliteit.
Andere criteria die worden genoemd zijn:
• Vertrouwelijk omgaan met informatie;
• Betrouwbaarheid c.q. zorgvuldig kunnen werken;
• Voldoen aan eisen ten aanzien van certificering.
Bij inschakeling van ZP’ers werken de respondenten puur vanuit de vraag. Als er een vraag (of
opdracht) is, dan moet de ZP’er snel beschikbaar en inzetbaar zijn.

2.5. Wat bepaalt de keuze voor inschakeling van een groter bureau of ZP’er?
De keuze voor inschakeling van een groter bureau of juist een ZP’er is vooral gebaseerd op erva‐
ringen uit het verleden. Belangrijke redenen om een groter bureau in te schakelen, zijn:
• De risico’s en aansprakelijkheid bij het uitbesteden van grotere of bedrijfskritische projecten zijn
beter geborgd.
• Voor de opdracht is uitgebreide kennis en/of data vereist van de technologie of de markt en een
groot netwerk. Deze kennis, informatie en/of het netwerk is alleen bij een groter bureau
beschikbaar.
• De opdrachtgever verwacht dat de organisatie met een gerenommeerd bureau samenwerkt.
De volgende redenen worden genoemd om juist ZP’ers in te schakelen:
• ZP’ers zijn meer vakgedreven dan omzetgedreven. Zij denken mee met de organisatie en voelen
zich betrokken.
• ZP’ers zijn flexibel en passen zich gemakkelijk aan.
• Er is sprake van een betere prijs‐ / kwaliteitverhouding door een gunstigere tariefstelling (minder
overhead).
• Omdat je direct te maken hebt met de persoon die het werk uitvoert, is het duidelijk welke
kwaliteit je krijgt voor welk tarief.
Eén van de respondenten geeft aan dat ZP’ers de aansprakelijkheid‐ en werkgeversrisico’s niet goed
afdekken. Andere respondenten delen deze ervaring niet.
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2.6. Wat bepaalt de keuze voor inhuur landelijk of uit de eigen regio?
Wanneer de gevraagde kennis en expertise beschikbaar is in de regio, geven de respondenten de
voorkeur aan inschakeling van externe expertise of capaciteit uit de eigen regio.
Belangrijkste argumenten hiervoor zijn:
• ZP’ers of bureaus uit de regio passen beter bij de markt en de cultuur in de regio en de cultuur
van de eigen organisatie. Zij weten beter wat er speelt in de regio.
• De respondenten voelen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ZP’ers / bureaus uit de
eigen regio in te schakelen.
• Er is sprake van betere prijs‐ / kwaliteitverhouding door minder reis‐ en verblijfskosten.
• Het is handig vanuit praktisch oogpunt dat de ZP’er of het bureau in de eigen regio is gevestigd.

2.7. Is er voldoende zicht op de gevraagde kwaliteit van ZP’ers uit de eigen regio?
Drie van de zes respondenten geven aan dat zij voldoende gekwalificeerde ZP’ers kennen uit de
eigen regio om te voorzien in de vraag. Zij kennen deze ZP’ers via het eigen netwerk. Genoemde
organisaties staan echter wel open voor nieuwe initiatieven die leiden tot een meer transparante of
effectieve markt. Ook zijn zij bereid om hun ervaringen te delen.
De andere drie respondenten geven aan direct belang te hebben bij een beter zicht op gekwalifi‐
ceerde ZP’ers uit de eigen regio. Hiervoor worden de volgende argumenten genoemd:
• Door meer gekwalificeerde ZP’ers te kennen in het gevraagde vakgebied kunnen wij de
slagkracht van de organisatie vergroten. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op nieuwe
ontwikkelingen, kansen in de markt of projecten.
• Wij maken nu nog gebruik van ZP’ers uit alle delen van het land, omdat wij (nog) geen zicht
hebben op ZP’ers uit de regio die beschikken over de door ons gevraagde expertise.
• Het contact met de ZP’ers die wij inschakelen is vaak uit toeval ontstaan. Een beter zicht op de
kwaliteit uit de eigen regio vergroot de kans om (nog) beter gekwalificeerde ZP’ers in te
schakelen.

2.8. Op welke wijze worden contacten met ZP’ers uit de regio onderhouden?
De respondenten die regelmatig werken met ZP’ers uit de regio, onderhouden een eigen netwerk. Zij
leren ZP’ers kennen via het eigen netwerk. Vaak worden ZP’ers ingeschakeld die men al eerder heeft
ingezet. Eén respondent maakt gebruik van externe bureaus die ZP’ers bemiddelt en screent.
De respondenten geven aan dat de contacten via het eigen netwerk vaak toevallig ontstaan. Men
heeft alleen zicht op een kleine groep ZP’ers in het relevante vakgebied. Respondenten werken puur
vanuit de vraag. Op het moment dat er een opdracht ontstaat, moet de ZP’er snel inzetbaar zijn.
De wijze waarop het contact met ZP’ers uit de flexibele schil wordt onderhouden, verschilt sterk per
organisatie. Eén respondent voert een actief beleid om ZP’ers te boeien en te binden aan de
organisatie. Zij informeert de ZP’ers actief over relevante ontwikkelingen en betrekt de ZP’ers bij
personeelsbijeenkomsten, bedrijfsuitjes, etc.
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2.9. Wat is het imago van ZP’ers?
De respondenten die ZP’ers inhuren, hebben een positief beeld van de ingehuurde ZP’ers. De
volgende zaken worden genoemd:
• Het zijn vakgedreven en hard werkende mensen, die worden gedreven door de inhoud.
• Ze zijn flexibel, denken mee en voelen zich verantwoordelijk voor het werk.
In algemene zin is het beeld (imago) van de ZP’er minder positief of meer genuanceerd. De volgende
zaken worden genoemd.
• Het is een zeer diverse groep. Naast vakprofessionals bestaat de groep ook uit gelukzoekers en
mensen die noodgedwongen voor zichzelf beginnen.
• ZP’ers hebben het moeilijk. Veel van hen gaan op den duur weer in loondienst.
• Aan zelfstandigheid zit een keerzijde. Er zijn zorgen t.a.v. pensioen, arbeidsongeschiktheid e.d.
• ZP’ers moeten zich meer onderscheiden in de markt en zich blijven ontwikkelen.

2.10. Wat zijn de ideeën om de markt transparanter of effectiever te maken?
De volgende ideeën en aspecten worden genoemd in de interviews:
1. Ontwikkel een regionale database of pool met ZP’ers. Hierbij worden door de respondenten
echter wel de volgende kanttekeningen gemaakt:
• Maak gebruik van wat er al is. Zorg er voor dat je niet opnieuw het wiel uitvindt. Maak
gebruik van bestaande netwerken of communities.
• Maak het niet te ingewikkeld. De database moet op eenvoudige wijze ZP’ers in beeld brengen
die beschikken over specifieke expertise of kennis en ervaring in een specifieke branche. Een
shortlist met gekwalificeerde ZP’ers voor de opdracht, heeft de voorkeur.
• Alleen een database is niet voldoende. De respondenten hebben behoefte aan gemak, zorg
uit handen en willen geen sores. Meerdere respondenten geven aan dat zij zelf niet zullen
zoeken in een database. Het is van belang dat er een ‘warm contact’ is. Een makelaar,
bemiddelaar die de organisatie kent en de juiste mensen aandraagt.
• Werp een drempel op om in de databank of pool te worden opgenomen. Laat ZP’ers hiervoor
betalen en/of stel verplicht dat men de eigen gegevens en beschikbaarheid actueel houdt.
2. ‘Werkend Zwolle’ model: Organisaties die belang hebben bij een flexibele schil met ZP’ers
werken samen en faciliteren een pool of database met gekwalificeerde ZP’ers. De pool wordt
beheerd door een coördinator die de deelnemende organisaties kent en weet wat organisaties
nodig hebben (makelen en schakelen). Organisaties betalen een vaste bijdrage en een bedrag per
succesvolle plaatsing.
3. Georganiseerde netwerken van ZP’ers uit de regio ontwikkelen een loket waar de ZP’ers
zichtbaar zijn en hun specialistische kennis, ervaringen en kwaliteiten presenteren.
4. Zorg er als organisatie voor dat je actief contact onderhoudt met de flexibele schil. Betrek ZP’ers
bij het bedrijf en deel informatie en ideeën. Nodig ZP’ers uit voor bedrijfsuitjes, bijeenkomsten.
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5. Leg een complexe bedrijfscasus voor aan een multidisciplinair team van ZP’ers. Dit heeft twee
voordelen:
• Je krijgt als organisatie bruikbare ideeën en tips en het helpt om ‘out of the box’ te denken;
• Je leert de kwaliteiten van de ZP’ers kennen.
6. Zorg voor verbinding tussen ondernemersnetwerken en georganiseerde ZP‐netwerken. Doel van
de verbinding is: Elkaar leren kennen en het netwerk verbreden, kennis en inspiratie opdoen,
‘out of the box denken’. Halen en brengen staat tijdens deze bijeenkomsten centraal.

2.11. Overige opmerkingen
•

Respondenten ondervinden niet of nauwelijks concurrentie van ZP’ers. Maar dit kan per branche
verschillend zijn. Zij werken soms samen als het gaat om aanneming van werk.

•

ZP’ers die zich organiseren hebben een streepje voor volgens de respondenten.

•

Alle respondenten willen de uitkomsten van de interviews ontvangen en meedenken met het
vervolg.
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3. Uitkomsten bijeenkomst bestuurders ZP‐netwerken
Op 10 juni vond de eerste bijeenkomst plaats voor bestuurders van de georganiseerde ZP‐netwerken
in de Regio Zwolle. Naast kennismaking en het uitwisselen van informatie (een kijkje in elkaars
keuken), is gesproken over het thema ‘verbinding met MKB‐ en grotere opdrachtgevers’. Hierna
volgen de belangrijkste uitkomsten van de bespreking van dit thema. De deelnemers aan de
bijeenkomst staan vermeld in overzicht 2.

3.1. Algemeen
De 14 bestuurders vertegenwoordigen een 10‐tal georganiseerde ZP‐netwerken (veelal verenigingen)
in de Regio Zwolle. Het gaat om netwerken die recent zijn ontstaan tot netwerken die al langer
bestaan (vanaf 2001).
•

Door het organiseren van netwerkbijeenkomsten en activiteiten voorzien de ZP‐netwerken in een
behoefte van de ZP’ers aan:
o Collegialiteit en het delen van kennis en ervaringen;
o Verbreding en verdieping van het netwerk en het vergroten van kansen voor
samenwerking en/of nieuwe opdrachten.

•

Deelnemers aan de ZP‐netwerken zijn vooral de hoog opgeleide ZP’ers werkzaam in de zakelijke
dienstverlening, cultuur, informatie en communicatie. In mindere mate zijn ZP’ers werkzaam in
de bouw of gezondheidszorg vertegenwoordigd.

•

Een aantal netwerken richt zich specifiek op belangenbehartiging. Zij onderhouden hierbij
contacten met de Gemeente en zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigd in het overleg met andere
ondernemersclubs in de stad of streek.

•

De meeste ZP‐netwerken geven de leden de kans om hun zichtbaarheid te vergroten of zich te
profileren via een website of community. Enkele netwerken organiseren activiteiten om de
verbinding te leggen tussen ZP’ers en MKB‐ of grotere organisaties (zie 3.2.).

•

Enkele netwerken richten zich tenslotte op het aanbieden van collectieve voorzieningen of
gezamenlijke inkoop voor aangesloten ZP’ers.

•

Er is nog geen sprake van een hechte samenwerking tussen de ZP‐netwerken. Uitzondering
hierop vormt De NetwerkOnderneming (DNO) waar een Stichting faciliteiten en ondersteuning
biedt aan de aangesloten verenigingen. In de Regio Zwolle zijn vier DNO‐verenigingen actief,
waarvan drie in Zwolle en één in de Noordoostpolder.

Overzicht 2: Deelnemers aan de bijeenkomst voor ZP‐Netwerken in juni 2013
Bij de bijeenkomst waren bestuurders aanwezig van de volgende ZP‐netwerken:
• ZP‐platform Hardenberg: Frank Pieper en Linda van Leeuwen
• Zelfstandig Met Elkaar Steenwijkerland (ZME): Robert Stenvert
• De NetwerkOnderneming (DNO) Noordoostpolder: Rixt Heegsma, Wilma Prins, Henriette Heijne
• Stichting De NetwerkOnderneming (DNO) Nederland: Roy Oosten (vertegenwoordigd de
verenigingen DNO Zwolle Kern 1, 2 en 3).
• ZP‐ en MKB‐ cafe Olst‐Wijhe: Lisanne Spanbroek, Maaike Wehrle
• ZP Netwerk Kampen: Korry Bos, Gerrit Bruijnes
• Netwerk Zelfstandige Professionals Zwolle Zuid (ZPZZ): Mária van Oorschot
• Ondernemend Netwerk Zelfstandigen Zwartewaterland (ONZZ): Leontien Voorsluijs en Arnoud
van den Berg
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3.2. Verbinding tussen ZP’ers en MKB‐ / grotere organisaties
De bestuurders van de ZP‐netwerken spreken tijdens de bijeenkomst uit dat zij belang hechten aan
enerzijds de verbetering van de zichtbaarheid van hun deelnemers en anderzijds de verbinding met
MKB‐ en grotere organisaties.
Tijdens de bijeenkomst worden de volgende concrete activiteiten (voorbeelden) genoemd, die zich
richten op het verbinden van ZP’ers, MKB‐ en grotere organisaties:
•

ZP‐platform Hardenberg participeert in een bedrijvenkring en denkt mee met het aanbestedings‐
beleid van de Gemeente Hardenberg.

•

Ondernemend Netwerk Zelfstandigen Zwartewaterland (ONZZ) organiseert een vaartocht voor
alle ondernemers van de industriële kring en winkeliersvereniging met als doel kennismaking en
verbinding.

•

Zelfstandig Met Elkaar Steenwijkerland (ZME) maakt deel uit van het ondernemersplatform
Steenwijkerland.

•

DNO Noordoostpolder organiseerde een themabijeenkomst ‘de nieuwe economische waarden’,
samen met de Rabobank, Centrum voor Ondernemerschap en de Gemeente Noordoostpolder.

•

ZP‐ en MKB‐ cafe Olst‐Wijhe wordt door de gemeente gezien als aanspreekpunt voor de ZP’er en
gevraagd om mee te denken bij het ontwikkelen van onderdelen van het economisch beleid.
Voor netwerkbijeenkomsten nodigt het ZP‐ en MKB‐café directeuren / eigenaren van MKB‐ en
grotere organisaties uit.

•

ZP Netwerk Kampen heeft samen met andere ondernemersverenigingen een advies uitgebracht
aan de Gemeente Kampen over het business event Kampen.

•

Netwerk Zelfstandige Professionals Zwolle Zuid (ZPZZ) nodigt de voorzitter van Ondernemers‐
vereniging Marslanden uit voor een bijeenkomst. Daarnaast is zij van plan om een ‘handelsmissie’
te organiseren naar het naastgelegen bedrijventerrein.

Naast de in hiervoor genoemde voorbeelden zijn de volgende ideeën besproken tijdens de
bijeenkomst van de ZP‐netwerken:
•

Je kunt als ZP‐netwerk een ‘gidsfunctie’ hebben voor MKB‐ of grotere organisaties die op zoek
zijn naar specifieke kennis of ervaring.

•

Presenteer het netwerk en de aangesloten ZP’ers vanuit kracht en professionaliteit. Er is immers
een belang voor MKB‐ en grotere organisaties om gebruik te maken van de kennis en expertise
van de ZP’er.

•

De gemeente heeft contacten met lokale ondernemersclubs. Gebruik deze contacten om de
verbinding te leggen. De gemeente kan dit faciliteren.

•

Bundel de krachten van de ZP‐netwerken. Samen is het mogelijk om je krachtig te profileren en
de zichtbaarheid van ZP’ers in de regio te vergroten.

•

Organiseer als ZP‐netwerken een gezamenlijke bijeenkomst gericht op de verbinding tussen ZP’er
en MKB‐ en grotere organisaties. Dit naar het voorbeeld van een succesvol initiatief in de
provincie Gelderland.

•

Benut de kennis en expertise van ZP’ers om complexe vraagstukken van MKB‐ en grotere
organisaties of van de stad of streek op te lossen. Hierbij is sprake van een wederzijds belang.
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4. Algemene conclusies
Op basis van de beknopte inventarisatie en de bijeenkomst met de bestuurders van de ZP‐netwerken
zijn de volgende algemene conclusies te trekken.
Conclusies MKB‐ / grotere organisaties:
•

De respondenten maakten in de afgelopen jaren regelmatig gebruik van externe inhuur.
Organisaties maken daarbij onderscheid tussen het inhuren van hoogopgeleide kenniswerkers en
operationele capaciteit.

•

De meeste respondenten verwachten de komende jaren even vaak of vaker gebruik te maken
van externe inhuur. Bij veel organisaties maakt het inhuren van externe bureaus of ZP’ers deel uit
van het strategisch beleid.

•

Er zijn duidelijke criteria voor het inschakelen van een externe bureaus of ZP’ers. Deze criteria
komen vooral voort uit ervaringen vanuit het verleden.

•

De voorkeur voor grotere bureaus voor bepaalde opdrachten heeft vooral te maken met het
borgen van aansprakelijkheid en bedrijfsrisico’s en de complexiteit van de opdracht.

•

De voorkeur voor ZP’ers voor bepaalde opdrachten heeft vooral te maken de vakgerichtheid,
flexibiliteit en betrokkenheid van de ZP’er, de prijs‐kwaliteitverhouding en het passen binnen de
organisatie.

•

Contacten met ZP’ers ontstaan vaak via het eigen netwerk of toevallig. Er is alleen zicht op een
kleine groep ZP’ers die vaker wordt teruggevraagd.

•

Er is een duidelijke voorkeur voor inhuur van ZP’ers uit de regio. Organisaties ervaren de
voordelen van ZP’ers uit de regio of voelen zich maatschappelijk verantwoordelijk.

•

Het beeld van de ZP’ers die men kent is positief. Het algemene imago van de ZP’er is echter
genuanceerder of minder positief.

•

Een deel van de organisaties heeft een direct belang om een beter zicht te krijgen op (de
kwaliteit) van ZP’ers in de regio. De andere organisaties kunnen via het eigen netwerk goed
voorzien in de eigen vraag, maar zijn wel bereid om mee te denken en hun ervaringen te delen.

Conclusies ZP‐netwerken:
•

Vooral de hogere opgeleide ZP’ers werkzaam in de zakelijke dienstverlening, cultuur, informatie
en communicatie nemen deel aan de georganiseerde netwerken.

•

De netwerken spelen in op de behoefte van deze ZP’ers aan collegialiteit, uitwisseling van kennis
en ervaringen en het vergroten van het netwerk en de kansen op opdrachten.

•

Incidenteel ondernemen de ZP‐netwerken acties om de brug te slaan naar MKB‐ en grotere
organisaties.

•

De bestuurders hechten belang aan het verbeteren van de zichtbaarheid van hun leden of
deelnemers en profilering vanuit kracht en professionaliteit.

•

De bestuurders willen geïnformeerd worden over het vervolg en in een volgende bijeenkomst
concreet aan de slag met de uitkomsten.
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5. Vervolgacties
De KvK en de Regio Zwolle hebben door middel van deze notitie de belangen en kansen in kaart
gebracht. Het is nu aan de markt om er een vervolg te geven met als doel om de markt transparanter
te maken en de vraag naar en het aanbod van ZP’ers beter op elkaar af te stemmen.
Om hiervoor een aanzet te geven organiseren de KvK en de Regio Zwolle een bijeenkomst voor de
bestuurders van de ZP‐netwerken en vertegenwoordigers van MKB‐ en grotere organisaties.
In deze bijeenkomst worden de uitkomsten van deze notitie besproken. Verder komen de volgende
vraagstukken aan de orde:
•

Binnen welke segmenten (bedrijfssectoren) is de meeste winst te halen?

•

Van welke bestaande initiatieven kunnen we gebruik maken of met welke bestaande initiatieven
kunnen we verbinding zoeken? Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de virtuele netwerken of
communities (Xpertz, Needsz, ZZP’ers netwerk on line,) succesvolle initiatieven van ZP‐netwerken,
samenwerking tussen organisaties (Werkend Zwolle) en/of de activiteiten van Kennispoort Regio
Zwolle.

Na beantwoording van deze vragen kunnen concrete afspraken worden gemaakt en de agenda
bepaald voor een vervolg. Het primaat ligt hierbij bij de markt (MKB‐ en grotere organisatie en/of de
ZP‐netwerken). De regio Zwolle en de KvK spelen waar gewenst een faciliterende rol.
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