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2014: verdeling naar
omvang van het bedrijf

Nieuwebureausmobiliseren leger zzp’ers

JeroenPiersma
Amsterdam

Nergens indeNederlandse zakelijke
dienstverleningwerken zo veel zzp’ers
als indemanagementconsultancy.De
meeste vandie zelfstandige consultants
zoeken zelfwerk,maar er zijnde afge-
lopen jarenookpartijenopgestaandie
proberenhet aanbod te structureren. Zij
biedeneenalternatief voor de gevestigde
bureaus en zijndoorgaans goedkoper en
flexibeler omdat ze geendure vasteme-
dewerkers indienst hebben.

Het vanoorsprongBritse bureauEden
McCallum, sinds 2008 actief vanuit Am-
sterdam, is inmiddels zelf al enigszins
eengevestigdepartij. In 2014heeft het
puurNederlandseVirtualCCzichaanhet
front gemeld eneerder dit jaar besloot
hetDuitsewebplatformComatch tot een
bruggenhoofdopdeNederlandsemarkt.

Zijmakenalle drie gebruik vanhet
leger vanNederlandse zzp’ers.De gespe-
cialiseerdewebsiteConsultancy.nl schat
opbasis vanCBS-cijfers datNederland
inmiddels ruim100.000 consultancy-
bureaus telt, waarvan ruim90%wordt
bemanddoor een zzp’er. Slechts eenbe-
perkt deel hiervankomt in aanmerking
voordedienstverlening vandegenoem-
departijen, die allemaal zeggen temik-
kenopconsultantsmetminstens een
paar jaar ervaringbij eengerenommeerd
bureauof op voormaligemanagersmet
ruimeervaring inhet bedrijfsleven.

Denieuweaanbieders vallen in grote
lijnenuiteen in twee categorieën. Er zijn
dewebplatforms, die vraag enaanbod
koppelen, endebureaus, dieweliswaar
met zzp’erswerken,maarwel direct ver-
antwoordelijk zijn voorhet project. Co-
match valt inde eerste categorie vande
webplatforms, hoewel oprichter en voor-
maligmedewerker vanMcKinseyDuits-
land,ChristophHardt, er denadrukop
legt dat het geenopenplatform is,waar
vraag enaanbodelkaar zelf opzoeken.

Demensen vanComatch spelen een
rol inhet koppelingsproces. Comatch
selecteert de consultants,maar vangt
ookdehulpvraag vanpotentiële cliënten
open zoekt twee tot vier consultants uit
die passenbij de vraag vande cliënt. Co-
match verzorgt ookde administratieve
ondersteuning. Tenslotte bevraagtCo-
matchdeklant over de resultaten vanhet
project en voegt deuitkomst toe aanhet
profiel vande consultant.

De verantwoordelijkheid voorhet pro-
ject ligt in eerste instantie bij de consul-
tant. ‘Maarwij zijnwel de contractpartij’,
zegtHardt. ‘Als er eenecht probleem
ontstaat tussen consultant enklant grij-
penwij in en leverendesnoods eenande-
re consultant.Matigebeoordelingen van
een consultant kunnenerbovendien toe
leidendatwij hemnietmeer voorstellen
voor eennieuwproject.’

Dat delen van verantwoordelijkheid
is een verschil tussenplatformseneen
bureaualsVirtualCC, zegt oprichter en
voormaligTwijnstraGudde-consultant

Bemiddelaars zelfstandig consultants zijn met lagere prijzen alternatief voor gevestigde bureaus

MarcoCevat. VirtualCCneemthet voor-
touwbij de formulering endeuitvoering
vanhet project.Het bureaubeschikt over
een ‘community’ van150 consultants.
Eenhulpvraag vaneenpotentiële klant
gaat geanonimiseerdde community in
voor ideeënenoplossingen.Cevat en
zijn staf distillerendaar eenprojectvoor-
stel uit en leidendeuitvoering.

ZowelComatchalsVirtualCC leggen
veel nadrukophet gebruik van techno-
logie. Algoritmesworden ingezet voor
het koppelen van vraag enaanbod, door
het profiel vandeklant endat vanhet
consultantteammet elkaar tematchen.
Samenmethet gebruik van zzp’ers defi-
nieert dat het alternatieve en ‘innovatie-
ve’ aanbod vandezepartijen.

HeleenWachters, partner bij Eden
McCallum, tilt niet zo zwaar aandie tech-
nologie. ‘Het is enblijftmensenbusi-
ness’, zegt zij. De tweepartners enhet
teamvanEdenMcCallum inAmsterdam
selecterende consultants en zorgen voor
hunbetrokkenheid, onderhoudende

cliëntrelaties, formulerendeopdrachten
en stellende teams samen. ‘In al die ac-
tiviteiten zit een soft elementdat jeniet
aan ICTkanoverlaten.’

EdenMcCallumconcurreert veelal
met de gevestigde grootmachten zoals
McKinsey endeBostonConsulting
Group.Door tewerkenmet zzp’ers, vaak
afkomstig vandeze grotebureaus, kan
EdenMcCallumzijndiensten tegeneen
lager tarief enflexibeler aanbieden. ‘We
halende scherpekantjes ervanaf voor
zowel de cliënt als de consultant. Als
consultantword jebij de grote bureaus
meer geleefddanbij ons. En cliënten
hebbengrotere controle over het project

wanneer zemet onswerken.’
Opererenophet hoogsteniveaubij

grotebedrijven isniet het doel vanEden
McCallumenanderenpartijendiemet
zzp’erswerken. ‘Het gros vanonswerk
doenweeen trapje lager indeorganisa-
tie’, zegtWachters. Voor groteprojecten
bij beursgenoteerdebedrijven zijnbu-
reausnodigdie snel grote teamsopde
beenkunnenbrengenendie overal op
dewereld kantorenhebben.

‘Wewetenheel goedonzeplaats’,
zegtCevat vanVirtualCC. ‘Wedoengeen
beursgenoteerdebedrijvenof grote pro-
jectenbij deministeries.’ Zijnbureau
mikt opdeboardroomvan innovatieve
en snelgroeiendebedrijven,waar deon-
dernemer zelf nog aanhet roer staat.

Comatchmiktniet alleenopmkb-be-
drijven ende lagere echelons vangrote
bedrijven,maar ookopandere consul-
tancyfirma’s. ‘Hetmerendeel vanonze
consultantswerkt opditmoment voor
andere adviesfirma’s.Middelgrotefir-
ma’s gebruikenonsomsnel te groeien’,
zegtHardt.

De alternatieve aanbieders diewerken
met zzp’ers hebbendemarkt voorlopig
nogniet echt ontwricht. EdenMcCallum
houdt inNederlandopenigmoment
zo’n 50 tot 75 consultants aanhetwerk.
Dekantoren vandegrote internationale
bureaus inNederlandhebbenalleenal
zo’nduizend consultants indienst. Co-
match verwacht voordit jaar eenproject-
omzet van€10mln,maardanhebben
wehetwel overDuitsland,Oostenrijk,
Zwitserland,NederlandendeScandina-
vische landenbij elkaar.

VirtualCCverwacht dit jaar eenomzet
van€1mln.Cevat: ‘Staat tegenover dat
we een zero-overheadorganisatie zijn.
We zittenniet aandeZuidas enweheb-
bengeenmarmer indegang.Wehebben
alleenkosten alsweookomzet draaien.’

‘We opereren niet op
het hoogste niveau bij
grote bedrijven.We
werken een trapje
lager in organisaties’

Meer dan100.000
Management- of organisatie-
adviesbureau maken het leeu-
wendeel uit van de startende
bedrijven. Volgens het CBS
hebben in 2015 ruim 12.000
adviesbureaus gespecialiseerd
in management of bedrijfsvoe-
ring hun deuren geopend. Het
merendeel is zzp’er. Tegelijk
geven veel adviseurs er weer
de brui aan: in 2015 waren dat
er zo’n zevenduizend.
Het aantal zzp’ers in het ad-
vieswerk is de afgelopen jaren
spectaculair gegroeid. Van
43.460 in 2007 tot 91.200 in
2014. En de schatting is dat
het er inmiddels meer dan
100.000 zijn.
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