
 1 

 
 
 

Factsheet: Netwerken, netwerken, netwerken... 
 
Het belang van samenwerking 
ZZP’ers (ofwel: de zelfstandige professionals) zijn vooral druk met het binnenhalen van 
de opdracht(en) van morgen. Dit gaat bijvoorbeeld via mond-tot-mond reclame, langs 
de kanalen van (oud) opdrachtgevers of door zelf potentiële opdrachtgevers te 
benaderen. Samenwerking met andere zzp’ers (al dan niet via meer geformaliseerde 
(netwerk)organisaties zoals de coöperatie) is een alternatieve marktstrategie die bij kan 
dragen aan een grotere omzetontwikkeling (Dekker et al., 2013). Een substantieel deel 
van de zzp’ers komt via samenwerking aan (grotere) opdrachten (RWI 2009). Vaak 
participeren ondernemers in informele netwerken en via (online) discussiefora, waarbij 
naast het verwerven van opdrachten ook op een betrekkelijk laagdrempelige wijze 
kennis en ervaringen kunnen worden gedeeld. Ook zijn er signalen dat via 
samenwerking innovatie eerder tot stand komt, bijvoorbeeld via kennisdeling en 
gezamenlijke crowdsourcing.  
 
Uit recent onderzoek komt naar voren dat de overgrote meerderheid van de zzp’ers het 
belang van samenwerking onderschrijft en hier ook daadwerkelijk mee bezig is. In 
relatief geringe mate wordt er echter samengewerkt met partijen die niet op het eigen 
werkterrein actief zijn en innovatie (product en proces) vormt vaak geen directe 
aanleiding om met anderen samen te werken (Braaksma et al.,  2013). Door leden van 
de ZZP Denktank is mede hierom gekozen om het thema ‘samenwerking’ en de 
mogelijkheden die dit kan bieden nader te verkennen via een korte online bevraging. 
Voor (startende) zzp’ers is het soms lastig om samenwerking aan te gaan en hoe creëer 
je innovatie en meerwaarde als dat gewenst is? Deze vragen vormen de basis van onze 
tweede peiling onder leden van de ZZP denktank.  
 
Samenwerken: waarom eigenlijk?   
Veel van de ondervraagde leden van de ZZP Denktank werken in meer of mindere mate 
al met anderen samen. Op verschillende manieren proberen zij meerwaarde te creëren. 
Samenwerking gebeurt bijvoorbeeld via het lidmaatschap van netwerkgroepen (zoals 
rotary, mkb- of lokale zzp-netwerken) tot en met online communities, het met elkaar 
overleggen in bedrijfsverzamelpanden, ideeën opdoen tijdens maandelijkse borrels 
(waarbij soms sprekers worden uitgenodigd), ontbijtbijeenkomsten, ‘open coffee’ 
momenten en/of via businessclubs. Uit deze concrete voorbeelden wordt al direct 
zichtbaar dat samenwerking in meer of mindere mate geformaliseerd kan zijn.   
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Samenwerking kan voorzien in verschillende behoeften. De belangrijkste aangedragen 
voordelen zijn:  

 Het delen van kennis. 

 Het ontmoeten (en binnenhalen) van (potentiële) opdrachtgevers. 

 Het creëren van (meer) naamsbekendheid. 

 Het gezamenlijk realiseren van een goedkopere zorg- of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (zoals via een broodfondsgroep) om zo de 
gevolgen van risico’s te reduceren, waartegen het soms lastig verzekeren is.  

 
Succesvolle samenwerking 
Succesvolle samenwerking kenmerkt zich volgens de bevraagde denktankleden door een 
aantal factoren. Er is sprake van succes in het geval van: 

 Een win-win situatie, dat wil zeggen iedereen moet erbij gebaat zijn. 

 Het vooraf duidelijk benoemen van gezamenlijke doelen, anders wordt het een 
weinig effectief en tijdverslindend proces. 

 Een bewuste keuze voor samenwerking (‘het moet verder gaan dan af en toe een 
kop koffie drinken’). Hier doet zich volgens sommige zzp’ers wel een dilemma 
voor: er is behoefte aan structuur én aan flexibiliteit.  

 Om effectieve samenwerking te realiseren is het verder nodig om met elkaar 
voldoende contactmomenten in te plannen (‘succes is afhankelijk van elkaar 
voldoende zien’) en voordelen zijn vooral te verwachten als ondernemers elkaar 
aanvullen. Pas dan ontstaan bruikbare en innovatieve ideeën.  

 Tot slot is het volgens sommigen denktankleden van belang om ook ‘buiten de 
eigen kaders’ te denken. Door samenwerking te zoeken met mensen met 
verschillende visies en/of opleidingsrichtingen ontstaat eerder een nieuw 
product-marktidee, zo is de verwachting.  

 
Kort samengevat onderscheiden we op basis van de binnengekomen reacties de 
volgende randvoorwaarden: 

 Bepaal allereerst of samenwerking gewenst is. 

 Formuleer vooraf gezamenlijke doelstellingen. 

 Werk op basis van een grote mate van onderling vertrouwen. 

 Maak concrete afspraken als het gaat om taakverdeling en contactmomenten.  

 Maak vooraf (contractuele) afspraken over omzetverwachting en –verdeling 
(of risicoverdeling). 

 Denk ‘out of the box’. 
 
Bovenstaande aandachtspunten zijn belangrijk om ervaren problemen zoals 
‘freeridergedrag’ (‘anderen lopen weg met mijn ideeën’), onvoldoende aansluiting bij de 
eigen wensen en verwachtingen, te weinig contactmomenten, onduidelijkheid over de 
opbrengsten en/of de te grote mate van vrijblijvendheid te voorkomen. 
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Kortom: kies bewust voor samenwerking en gericht op de langere termijn ! 
We concluderen dat samenwerking met anderen in de beleving van de denktankleden 
over het algemeen positief bijdraagt aan omzetgroei en de mogelijkheid om (grotere) 
opdrachten binnen te halen. Maar niet voor iedereen is samenwerking een serieus 
alternatief en samenwerking kan een tijdrovende zaak zijn, die uiteindelijk (te) 
vrijblijvend van aard is en onvoldoende oplevert. Wanneer voor samenwerking met 
anderen wordt gekozen dan lijkt het erop dat een zekere strategische planning nodig is 
om vernieuwingen echt van de grond te krijgen. We hebben gezien dat er verschillende 
redenen zijn waarom samenwerking vanuit een kortetermijnperspectief te wensen 
overlaat (zoals een onduidelijke taakverdeling, een te lage wederzijdse loyaliteit en/of 
onvoldoende contactmomenten om samenwerking tot een succes te maken). De 
denktankleden beschouwen samenwerking daarom pas succesvol zodra aan 
voorwaarden van flexibiliteit en wederzijdse commitment is voldaan. In de ogen van de 
bevraagde denktankleden leidt samenwerking pas tot succes als er sprake is van een 
groeps-identiteit (ondersteund door formele afspraken) tussen samenwerkingspartners. 
De opkomst van de broodfondsgroepen (en andere coöperaties) lijkt deze gedachtegang 
te bevestigen. 
 
Wat kan FNV Zelfstandigen voor u betekenen?      
Bent u op zoek naar manieren om samenwerking van de grond te krijgen, maar loopt u 
tegen problemen aan? Kom dan gerust langs bij een van de bijeenkomsten van de ZZP 
Academy (http://www.fnvzzp.nl/zzp-academy/) of download de ‘Checklist 
Samenwerken’ via http://www.fnvzzp.nl/media/46601/checklist_samenwerken_2013-
spread.pdf  
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