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Deze digitale handleiding wordt gratis aangeboden aan alle leden van FNV 
Zelfstandigen. 

FNV Zelfstandigen is een partner voor zelfstandig ondernemers zonder
personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en col-
lectieve voorzieningen. FNV Zelfstandigen wil gezond ondernemerschap 
stimuleren in alle facetten van de bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen 
zelfstandig ondernemers hun bedrijf zelf inrichten, werken tegen markt-
conforme tarieven en een basis creëren waar ze op terug kunnen vallen in 
moeilijke tijden.

Bovendien zet FNV Zelfstandigen zich in voor collectieve voorzieningen
die aansluiten bij de wensen en behoeften van zelfstandig ondernemers.
Door goede afspraken te maken met overheidsinstanties en andere 
externe partijen draagt FNV Zelfstandigen bij aan wet- en regelgeving die 
de positie van zelfstandig ondernemers versterkt. Naast het faciliteren 
en stimuleren van een platform waar zelfstandig ondernemers elkaar 
ontmoeten en hun netwerk uitbouwen, kunnen zelfstandig ondernemers 
ook terecht op individueel niveau voor juridisch advies en incasso. FNV 
Zelfstandigen is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk met 
ruim 15.000 leden en richt zich op de sectoren bouw, diensten, groen, 
handel, ict, industrie, vervoer, zorg en bouw.

http://www.fnvzzp.nl
http://www.flex-beheer.nl/content/marktplaatsen.html
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Wat is een inhuurmarktplaats? 

In veel gevallen zijn overheidsorganisaties verplicht om hun 
inkoop aan te besteden. Dat geldt zowel voor producten als 
voor diensten (vanaf een bepaalde omvang). Inhuur van 
extern personeel is zo’n dienst waarvoor vaak ‘moet worden 
aanbesteed’. De overheid mag dan niet zomaar aan één 
partij de opdracht gunnen maar moet ook andere partijen de 
mogelijkheid bieden om een offerte in te dienen en iedereen 
een eerlijke kans te geven.

In de praktijk gaat het bij externe inhuur om een aanbeste-
ding waarbij alleen de grotere bemiddelingsbureaus mee-
dingen, vanwege alle regels en eisen die worden gesteld. 
Die bureaus die de aanbesteding winnen, leveren het flex-
personeel voor de komende jaren. 
Vaak doen die bureaus dan weer een beroep op zelfstandige 
ondernemers en kleinere bureaus bij de concrete aanvragen. 

Zo ontstaan er zogenaamde inhuurketens waarbij de kosten 
oplopen, omdat iedereen in de keten iets wil verdienen. 
Tevens is de kwaliteitsbewaking vaak lastig met al die tus-
senpartijen, want degene die het werk uiteindelijk doet kent 
het bureau met de opdracht soms niet eens!

De overheid zelf was hier ook vaak niet tevreden mee. Men 
zocht naar een alternatief waarbij ook kleinere marktpartijen 
en zelfstandige professionals direct konden meedingen met 
de grotere bureaus. Die vond men ruim vier jaar geleden in 
de Marktplaats voor externe inhuur. 
Deze Marktplaats heeft dus niets te maken met de Markt-
plaats van Ebay voor tweedehands goederen en voor de 

In deze praktische handleiding wil FNV Zelfstandigen als 
belangenbehartiger van zelfstandige professionals onder-
steuning geven aan haar leden, maar ook niet-leden.

Wij zien in de praktijk dat er steeds meer Marktplaatsen 
komen waarmee allerlei overheidsorganisaties hun externe 
inhuur organiseren. Dat is op zich mooi, omdat hierdoor 
zelfstandige professionals rechtstreeks en kosteloos kunnen 
meedingen naar interessante inhuur-opdrachten bij de 
overheid.

Maar in de praktijk kleven er ook nadelen aan en zijn de 
Marktplaatsen nog niet altijd even helder, transparant en 
gebruikersvriendelijk. Het is ook belangrijk te weten hoe 
Marktplaatsen precies de selectie doen uit alle aanbiedin-
gen, omdat slordigheden, fouten en vergissingen worden 
afgestraft.

Ik hoop dat deze handleiding voorziet in een grote behoefte 
bij zelfstandig ondernemers en dat u veel hebt aan alle tips.

Als belangenbehartiger zullen wij in Den Haag ons best doen 
om niet alleen meer, maar vooral ook ‘betere’ Marktplaat-
sen tot stand te laten komen, zodat het gebruik ervan kan 
worden uitgebreid naar andere sectoren zoals de zorg en het 
onderwijs ten gunste van de zelfstandige professional.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen!

Linde Gonggrijp
Directeur FNV Zelfstandigen

Voorwoord Hoofdstuk 1

http://www.flex-beheer.nl/content/marktplaatsen.html
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Eén van de kenmerken van Marktplaatsen is dat alle com-
municatie digitaal verloopt. Men doet dit omdat de overheid 
verplicht is te zorgen dat iedere marktpartij over dezelfde 
informatie beschikt. Zou men toestaan dat iedereen met 
vragen kan bellen of kan langskomen, dan zou de rechter dit 
waarschijnlijk zien als strijdig met de aanbestedingsregels. U 
kunt altijd vragen stellen als u dat maar via een e-mail of het 
web doet. Alle vragen en antwoorden worden voor iedereen 
gepubliceerd op de Marktplaats.

Een ander kenmerk van Marktplaatsen is dat er altijd infor-
matie te vinden is bij iedere opdracht over hoe het gunnings-
proces precies verloopt en welke deadlines men hanteert. 
Vooraf weet men ook precies welke (gunnings)criteria men 
gebruikt bij de beoordeling. Tenslotte moet de overheid ook 
de naam van de winnaar publiceren op de Marktplaats.

Vergeleken met een Marktplaats is dus het verschil met veel 
andere platforms en webportals, dat het op de Marktplaats 
altijd duidelijk is wie de opdrachtgever is, dat het proces 
en de criteria vooraf duidelijk zijn, en dat iedereen mag 
meedingen. Iedereen die een aanbod doet gedurende de 
openstelling, mag meedoen.

De belangrijkste kenmerken op een rijtje zijn:
registratie vooraf verplicht; •
gratis toegang/reageren; •
iedereen heeft gelijke kansen; •
opdrachtgever is bekend; •
procedure en gunningscriteria bekend; •
contacten verlopen geheel digitaal; •
winnaar wordt gepubliceerd. •

diensten van allerlei zelfstandig ondernemers. Er wordt ook 
weleens een andere naam gebruikt zoals ‘Inhuurdesk’.

In de afgelopen jaren heeft deze Marktplaats-oplossing een 
grote vlucht genomen. Er zijn nu ruim vijftig verschillende 
Marktplaatsen waarop meer dan tweehonderd verschillende 
overheidsorganisaties hun behoefte aan externe inhuur 
publiceren. Regelmatig komen er nieuwe bij. Veel gemeen-
ten en provincies, maar ook overheidsorganisaties zoals het 
UWV, sommige politieregio’s, waterschappen en bedrijven 
zoals de NS, maken gebruik van een Marktplaats voor hun 
externe inhuur. De eerste zorginstellingen met een Markt-
plaats zijn er inmiddels ook.

Een Marktplaats is dus een soort van mini-aanbesteding. Dit 
betekent dat er allerlei (spel)regels gelden die belangrijk 
zijn om rekening mee te houden. Die regels worden op elke 
Marktplaats uitgelegd en het is dus erg belangrijk om deze 
goed te lezen!

U hebt overigens pas toegang tot de Marktplaats na regis-
tratie van uw eigen bedrijf of gegevens. Deze registratie is 
altijd gratis en ook het meedingen op een Marktplaats is 
altijd helemaal gratis. Het kost u alleen uw eigen tijd. Op 
enkele Marktplaatsen moet er wel betaald worden, maar 
dat is nadat een opdracht is verkregen. Deze kosten zijn voor 
administratieve zaken zoals de VAR-controle, de urenre-
gistratie en de factuurafhandeling, die dan door de inlener 
zijn uitbesteed aan een extern bureau. Als u hiervoor moet 
betalen, dan wordt dit altijd vooraf vermeld. Het gaat dan 
om bedragen van bijvoorbeeld € 2,50 per gewerkt uur.

Kenmerken
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Hoe werkt een Marktplaats? 

Op een Marktplaats wordt elke opdracht apart gepubliceerd. 
De ene keer bijvoorbeeld een projectleider en de volgende 
een tijdelijke afdelingsmedewerker. Alle soorten inhuur-
opdrachten kan men er vinden, van Inkoop tot P&O en van 
hoog tot laag (als er behoefte aan is natuurlijk). Alleen 
de inhuur voor de lagere functies (uitzendbureaus) en de 
allerhoogste functies (interim-managementbureaus) vind je 
minder bij Marktplaatsen.

Bij iedere opdracht kunt u lezen hoeveel tijd u hebt om 
vragen te stellen over een bepaalde aanvraag. Er is altijd een 
deadline waarbinnen uw aanbieding moet zijn ingediend. 
Er is meestal informatie te vinden over wanneer de hele 
procedure is afgerond.

Bij elke aanvraag spelen er drie zaken die zorgvuldig moeten 
worden ingevuld om een kans te maken op een opdracht.

I. In welke mate voldoet u aan de gestelde eisen?
II.  Wat is het all-in uurtarief waarvoor u de opdracht wilt 

uitvoeren?
III.  Welk cv en aanvullende informatie stuurt u mee?

Elk punt wordt hierna apart behandeld.

Pas na registratie kunt u op de Marktplaats inloggen en een 
goed beeld vormen van hoe het werkt. Neem dus de tijd om 
op een paar voor u mogelijk interessante Marktplaatsen te 
registreren en om uit te zoeken hoe dit precies werkt.
Er zijn een paar Marktplaatsen die geen eigen website 
hebben waar ze opdrachten op plaatsen. De spelregels die 
ze gebruiken zijn dan precies hetzelfde, alleen verlopen alle 
contacten dan uitsluitend via de mail. En de opdrachten met 
alle informatie worden per mail aan u gestuurd.

Deze handleiding is geschreven voor zelfstandige professio-
nals die zichzelf willen aanbieden op een Marktplaats. Echter 
als u als zelfstandig ondernemer een andere kandidaat wilt 
aanbieden dan uzelf of als u een bemiddelings- of detache-
ringsbureau hebt, dan kan deze handleiding hiervoor ook 
gebruikt worden.

Hoofdstuk 2
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Het uurtarief

Bij elke aanvraag moet u een uurtarief invullen, waartegen 
u bereid bent om de opdracht uit te voeren. Het gaat hierbij 
altijd om een all-in-uurtarief. Dit betekent dat u rekening 
moet houden met reis- en verblijfskosten et cetera, omdat 
die niet apart gedeclareerd kunnen worden. Het uurtarief 
wordt altijd zonder btw ingevuld. 

Soms heeft de opdrachtgever een minimumtarief en/of een 
maximumtarief voor de opdracht bepaald. Een minimumta-
rief betekent dat deze opdrachtgever minimaal dit uurtarief 
wil vergoeden. Dat is keurig dus. Onder dit bedrag moet u 
zich natuurlijk niet inschrijven, erboven mag uiteraard wel.

Als er een maximumtarief is vastgesteld, dan mag men niet 
hoger inschrijven op straffe van uitsluiting (een zogenaamd 
knock-outcriterium). Onder het maximumtarief aanbieden 
mag wel en dat is natuurlijk wat de opdrachtgever graag 
ziet: dat er lagere uurtarieven worden aangeboden. Een 
lager tarief vergroot de kans op de opdracht. Dat leggen we 
verderop uit. Houdt hierbij goed in de gaten wat op de markt 
‘normale’ tarieven zijn en natuurlijk wat u zelf als onderne-
mer een redelijke vergoeding vindt voor uw werkzaamhe-
den.

Het CV

Bij elke ‘aanbieding’ op een Marktplaats moet men een cv 
uploaden. Een enkele keer kan om andere stukken gevraagd 
worden, maar meestal wil men alle informatie in het cv zien 
staan.

Gunningscriteria

Heel belangrijk is de informatie over de ‘gunningscriteria’.
Bij aanbesteding staat er op een Marktplaats altijd informa-
tie over welke criteria zullen worden gebruikt voor de eerste 
selectieronde. Elk criterium bevat tevens informatie over de 
zwaarte.

De gunningscriteria samen zijn altijd 100%. De prijs (uw 
uurtarief ) maakt hier geen deel van uit. In onderstaand 
voorbeeld van een interim-inkoper staat dat de opdrachtge-
ver het meeste waarde hecht aan een bepaalde vakopleiding 
(40%) en ervaring (30%).
U kunt hiermee voor uzelf bepalen in welke mate u voldoet 
aan de gestelde eisen en dus ook of u een redelijke kans 
maakt op deze opdracht.

Gunningscriteria Inkoper gewicht

afgeronde HBO-opleiding 10 %

aantoonbare specifieke kennis m.b.t. de 
aanbestedingsmethodiek marktplaats 10 %

aanvullende opleiding NEVI 1 of gelijkwaardige 
vakopleiding 40 %

aantoonbare ervaring m.b.t. de 
aanbestedingsmethodiek marktplaats 10 %

aantoonbare ervaring met het volledig zelfstandig 
uitvoeren van meerdere Europese aanbestedingen 
van diverse productgroepen van leveringen en 
diensten gedurende afgelopen vijf jaar

30 %

II 

III

I 
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(dat kan de zelfstandig ondernemer zijn, maar ook een 
bemiddelings- of detacheringsbureau).
Immers de transparantie over het gunningsproces en 
de criteria maken vooraf veel duidelijk, maar daar staat 
tegenover dat de regels ook stringent zijn. Te laat of boven 
het maximumtarief indienen op een Marktplaats betekent 
altijd uitsluiting. Daar staat tegenover dat op andere sites 
vaak geen duidelijk deadline is, met het risico dat er nog 
aanbiedingen kunnen worden gedaan als de selectieproce-
dure al klaar is.

Het gunningsproces

Als het ‘aanbod’ is ingevuld en verstuurd, wat gebeurt er 
dan bij de opdrachtgever? Zitten daar dan mensen die al uw 
gegevens gaan bekijken en vergelijken met die van anderen?
Nee, meestal niet! En dat is belangrijk om rekening mee te 
houden.

Op verreweg de meeste Marktplaatsen gaat de selectie in 
twee ronden, waarbij de eerste geheel automatisch gebeurt.
Aan de hand van de ingevulde gunningscriteria en uw 
uurtarief maakt de software van de Marktplaats een ‘rij’ van 
kanshebbers. Op nummer één staat degene die het meest 
voldoet aan de gunningscriteria tegen het laagste uurtarief. 
Op nummer twee staat degene die iets minder voldoet aan 
de eisen of degene die tegen een hoger tarief heeft aange-
boden.

Op de meeste Marktplaatsen wordt er alleen gekeken naar 
de top vijf (soms de top tien) van ‘best passende kwaliteit 
tegen laagste prijs’. Deze vijf aanbiedingen worden bekeken 

De regels die gelden voor een cv zijn op elke Marktplaats 
weer anders, dus ook hier geldt weer: goed lezen!

Vaak wordt gevraagd om referenties in het cv te vermelden 
en te beschrijven wat precies uw eerdere ervaring is geweest 
bij dit soort opdrachten. Het cv mag niet langer zijn dan 
bijvoorbeeld vijf pagina’s A4. 
Het cv is heel belangrijk, omdat het gebruikt wordt om te 
controleren of u wel echt over de gevraagde opleiding en 
ervaring beschikt. 

U moet dus voor elke opdracht apart een cv-op-maat maken 
waarin u vooral die zaken benadrukt, die voor deze opdracht 
belangrijk zijn.
Met een standaard cv komt u niet verder dan de eerste ronde 
en daar hebt u niets aan.

Samengevat komt het erop neer dat zaken als het verloop 
van het gunningsproces, de gunnings- en de eventuele 
knockout-criteria beschreven zijn op een Marktplaats. 

Iedereen die zich vooraf heeft geregistreerd kan een aan-
bieding doen in de vorm van een cv met een uurtarief. Alle 
contacten en informatie-uitwisseling verlopen (nagenoeg) 
digitaal via het platform, zodat iedere leverancier gelijke 
informatie en kansen heeft. 

Met deze kenmerken onderscheiden deze ‘echte’ Marktplaat-
sen zich van andere inhuurplatforms, waar vaak informatie 
over de opdrachtgever, het selectieproces en de te gebruiken 
criteria ontbreken. Dat heeft zowel voor- als nadelen voor de 
inlener (de overheidsorganisatie), als voor de leveranciers 

IV
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door een medewerker van de Marktplaats. Aan de hand van 
het cv wordt beoordeeld of de kandidaat wel echt beschikt 
over de gevraagde diploma’s of ervaring. Een passend cv is 
dus erg belangrijk. Als het cv onduidelijk is wordt nummer 
6 alsnog nummer 5! En als het uw cv betreft, komt u daar 
nooit achter. Er is dus geen mogelijkheid om zaken recht te 
zetten of uit te leggen.

Alle aanbieders buiten de top vijf ontvangen een e-mail met 
een standaardafwijzing. Een persoonlijke toelichting op de 
afwijzing is niet mogelijk, omdat er in deze eerste fase geen 
mens naar heeft gekeken!

Na deze eerste ronde krijgt de manager die de aanvraag 
heeft geplaatst, de beschikking over de vijf aanbiedingen en 
de cv’s. Die bepaalt wie er wordt uitgenodigd voor een ken-
nismakingsgesprek en wie uiteindelijk de opdracht krijgt. 

Na de gunning in de tweede ronde ontvangen de nummers 
twee tot en met vijf meteen een afwijzing. De ‘winnaar’ 
krijgt het contract zoals dat is aangeboden. Er wordt niet 
meer onderhandeld over het aangeboden tarief.

Vanwege de aanbestedingsregels wordt de naam van de 
winnaar gepubliceerd op de Marktplaats. Soms wordt ook 
het tarief hierbij gepubliceerd. Het is handig om vooraf 
hier eens naar te kijken, omdat u dan zicht krijgt op welke 
tarieven momenteel gangbaar zijn.

1
Goed lezen. Elke Marktplaats heeft net weer andere regels 
die ook nog eens per aanvraag kunnen verschillen. 

2
Bereid uw referenties goed voor. Bijna elke Marktplaats 
vraagt om meerdere referenties die u in het cv moet 
opnemen, samen met contactgegevens. Als u bij de ‘beste’ 
aanbieders zit (meestal in de top vijf ), dan gebruikt men die 
soms om controle uit te voeren. Dit betekent dat u uw refe-
renties meteen al moet informeren zodat zij gebeld kunnen 
worden als u uw aanbieding doet.

3
In de huidige inhuurmarkt heeft meedoen geen zin als u niet 
voor minstens 90% voldoet aan de gunningscriteria. Ga er 
maar vanuit dat er  zoveel aanbieders zijn dat de opdracht 
heel goed bij u moet passen om een kans te maken. Op de 
meeste Marktplaatsen staan duizenden leveranciers inge-
schreven (al bieden die niet allemaal op elke opdracht).
Dat kan natuurlijk veranderen als de markt krapper wordt 
(zoals wordt verwacht over enige jaren).

4
Kijk eens op een site met uurtarieven van zelfstandig 
ondernemers en op een Marktplaats met een overzicht van 
gegunde tarieven indien u een aanbieding overweegt. Dat 
geeft richting om te bepalen of u met uw eigen uurtarief 
kans van slagen hebt (of het uurtarief wilt verlagen). 

Kijk bijvoorbeeld eens op deze sites: 
www.marktplaatsdesk.nl en www.freep.nl/freep/tarieven.

Tips

http://www.marktplaatsdesk.nl
http://www.freep.nl/freep/tarieven
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Hoe vergroot ik mijn kansen?

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de vraag hoe u de kans 
op een opdracht via een Marktplaats kunt vergroten. 
Wat zijn de mogelijkheden die u hiervoor hebt? We maken 
hierin onderscheid tussen vier verschillende momenten:

I.  Registreren
II.  Stellen van vragen
III.  Reageren
IV.  Kennismaken 

Het belangrijkste moment om u goed te onderscheiden van 
al uw concurrenten is natuurlijk punt drie. Volledigheids-
halve lopen we alle vier de punten af.

Registreren

De registratie is in het begin alleen belangrijk om toegang 
te krijgen tot de Marktplaats. Maar als u hiermee erg slordig 
bent, dan wordt dit waarschijnlijk pas opgemerkt als u in de 
top vijf zit voor een opdracht. Meestal vindt er dán pas con-
trole van uw gegevens plaats. En als dan blijkt dat bepaalde 
zaken niet kloppen of veel fouten bevatten, maakt dat uw 
geloofwaardigheid er niet beter op. 
Het kan gebeuren dat u uit de top vijf wordt gehaald en dat 
nummer zes alsnog opschuift naar nummer vijf zonder dat u 
dat weet!

Verder is bij de registratie belangrijk in wat voor soort op-
drachten u geïnteresseerd bent. Dat is vooral handig omdat 

5
Opdrachten op een Marktplaats worden vaak gekopieerd 
door andere bureaus en op andere sites geplaatst zoals 
LinkedIn of Freelance.nl. 

Als uw aanbieding via zo’n bureau loopt, dan gaat meestal 
uw tarief omlaag, omdat het bureau er ook aan wil verdie-
nen. Google dus altijd of het mogelijk is rechtstreeks mee te 
dingen naar een opdracht op een Marktplaats.

Hoofdstuk 3

I

http://www.linkedin.com
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(vooraf ) akkoord gaat met de algemene voorwaarden en an-
dere hiervoor genoemde gedragsregels en contract. Bewaar 
dus deze documenten goed.

Stellen van de juiste vragen

Bij elke aanvraag op een Marktplaats kan men (digitaal) 
vragen stellen. Meestal hebt u hier maar één of twee werk-
dagen voor. Uw vraag wordt (anoniem) geplaatst op de site 
van de Marktplaats. Alle ingediende vragen en antwoorden 
zijn openbaar en dus terug te lezen. 
Dat is vooral handig als u meer wilt weten over wat de 
opdracht nu precies inhoudt of hoe u bepaalde eisen of gun-
ningscriteria moet interpreteren. 

Maar u kunt natuurlijk ook proberen om een slimme vraag 
in te dienen, waaruit blijkt dat u in elk geval verstand van 
zaken hebt. De mensen van de Marktplaats kijken misschien 
toch even wie die slimme vraag heeft ingediend? Of het 
helpt is moeilijk te zeggen, maar het kan uw kansen in elk 
geval niet benadelen.

Reageren

Reageren op een aanvraag op een Marktplaats is vaak 
hetzelfde als een definitief aanbod doen. Dit betekent dat er 
niet op elke Marktplaats de mogelijkheid is om uw reactie 
op te slaan als concept om later vervolgens aan te vullen. 
Zodra de aanbieding is verstuurd, is er niet altijd de gelegen-
heid om uw reactie te annuleren. Ook dit verschilt weer per 
Marktplaats.

Tip

II

III

u via de e-mail op de hoogte wordt gehouden van relevante 
opdrachten. Dit voorkomt dat u steeds op alle Marktplaatsen 
moet inloggen om te kijken of er nieuwe opdrachten zijn. 
Maar dit punt kunt u altijd weer aanpassen.

Belangrijk is ook om u tijdig te registreren op een Markt-
plaats want zolang u niet definitief bent geregistreerd kunt 
u niet meedingen naar lopende opdrachten. Het gebeurt dus 
wel eens dat tijdens het registratieproces de deadline voor 
het indienen van aanbiedingen verloopt en dan hebt u pech!

Het registratieproces op de ene Marktplaats is binnen tien 
minuten geregeld, omdat er alleen eigen gegevens inge-
vuld worden, en u akkoord moet gaan met de algemene 
voorwaarden. U ontvangt vervolgens uw inloggegevens 
automatisch per e-mail (24/7). 

Op andere Marktplaatsen is het een kwestie van een paar 
dagen als er bijvoorbeeld wordt gevraagd om een uittrek-
sel te uploaden van het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en het is bijvoorbeeld net weekend!

Bij de registratie moet u ook verplicht uw akkoord geven op 
allerlei documenten die de Marktplaatseigenaar belangrijk 
vindt, zoals gedragsregels, algemene voorwaarden of het 
standaard-contract.

Het is als niet-jurist waarschijnlijk niet te doen om alles 
goed te lezen en te begrijpen, maar het kan geen kwaad om 
deze documenten te downloaden en na registratie te laten 
nalezen door een jurist van FNV Zelfstandigen. Op moment 
van registratie kunt u alleen verder met inschrijving, indien u 
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Deze wat men noemt ‘soft skills’ (vaardigheden, competen-
ties en persoonlijkheid of karakter) spelen een belangrijke 
rol in de tweede ronde, dus nadat de top vijf of top tien is 
samengesteld. In deze ronde van de persoonlijke kennisma-
king (zie hierna) worden deze soft skills van de kandidaat 
erg belangrijk. Immers de vijf beste kandidaten zullen elkaar 
qua ervaring, diploma’s en tarief vermoedelijk niet veel 
ontlopen.

Het is dan ook slim om in het cv meteen al wat teksten op te 
nemen waaruit blijkt dat u beschikt over de gevraagde com-
petenties of dat u al vaker succesvol in zo’n rol bent geweest.
De manager die de opdracht heeft geplaatst op de Markt-
plaats zal de reacties van de top vijf lezen en moet vervol-
gens besluiten wie van deze vijf doorgaan voor een kennis-
makingsgesprek. Waarschijnlijk zal er dan gelet worden op 
de gezochte competenties.

1
Schrijf eerst in een tekstbestand uw reactie, voordat het op 
het scherm van de Marktplaats komt. Op die manier kan uw 
tekst niet zomaar verdwijnen, want u heeft deze opgeslagen. 
Soms gebeurt het dat uw tekst opeens weg is. Bijvoorbeeld 
omdat u niet meer bent ingelogd, of omdat een aanbieding 
verdwijnt omdat deze is geannuleerd, terwijl u nog bezig 
bent. Pas wanneer u tevreden bent over de tekst, kopieert u 
deze vervolgens op het Marktplaatsscherm. Uw opgeslagen 
document heeft u daarna altijd nog achter de hand.

2
Uw cv voor een Marktplaats hoeft niet een totaaloverzicht 
weer te geven van wat u allemaal hebt gedaan. Het gaat 

Tips

Vanzelfsprekend moet u bij uw reactie zorgvuldig te werk 
gaan. Dat betekent dat er geen punten vergeten mogen 
worden, die bijvoorbeeld in uw cv of reactie aan de orde 
moeten komen. En natuurlijk wilt u geen taal- of typefouten 
maken in uw tekst.

Zoals al is uitgelegd, op bijna alle Marktplaatsen komt er 
tijdens de eerste selectieronde geen menselijk oog aan te 
pas (afgezien van de controle van de top vijf of tien)!

Meestal wordt gevraagd om een uitgebreid cv met extra 
informatie. Zie dit voorbeeld:

Belangrijk! 
Informatie voor het indienen van het cv en referenties. 
 
Voor deze functie is het van belang dat alle vragen die 
worden gesteld bij ‘inhoudelijke cv-wensen’ en bij ‘overige 
wensen’ puntsgewijs worden toegelicht in uw offerte. Dit 
geldt tevens voor de zogenoemde ‘werkervaringsvragen’ in 
het kader van de gevraagde referentie. Bij voorkeur indienen 
op een aparte bijlage. 
Zonder deze toevoeging kan uw offerte geweigerd worden. 

Als u de opdracht leest, ziet u ook informatie staan over het 
type persoon dat wordt gezocht. 
Bijvoorbeeld:
Zinnen als ‘We zoeken een gedreven persoon’ of ‘Iemand die 
gewend is om op een gemeentelijke IT-afdeling te werken’. 
Als u de gunningscriteria leest dan tellen deze zaken niet 
mee. Waarom worden ze dan toch genoemd?
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IV

vooral om relevante ervaringen. Dus u hoeft niet bang te 
zijn voor een gat in uw cv (bijvoorbeeld werkloosheid of 
geen opdrachten). U omschrijft in een paar zinnen wat u in 
voorgaande jaren zoal hebt gedaan.

Kennismaken

Gefeliciteerd, want u bent doorgedrongen tot de laatste en 
beste kandidaten uit de top vijf of top tien. U ontvangt een 
bericht van de Marktplaats. Helaas betekent dat niet dat 
u ook wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, 
want de manager die de opdracht heeft gepubliceerd, kan er 
voor kiezen om niet iedereen uit de top uit te nodigen.

Vaak zal de manager zich laten leiden door wat in het cv 
staat, waarbij dus de soft skills belangrijker worden, zoals 
hiervoor beschreven.
Wat er verder gebeurt in deze fase, is niet anders dan bij elke 
sollicitatie. De andere kant van de tafel is vrij om de kandi-
daat te kiezen voor de opdracht bij wie de manager het beste 
gevoel heeft. De manager is niet verplicht om de keuze uit-
gebreid te motiveren, maar meestal wordt er wel een korte 
toelichting verschaft als u vervolgens wordt afgewezen. Bij 
vijf kandidaten kan er altijd maar één de opdracht krijgen.

Extra aandachtspunten
U hebt een bindend aanbod gedaan, dat wil zeggen 1. 
dat er in deze fase niet meer over tarief en andere 
condities wordt gesproken. Die liggen vast en worden 
meestal in een schriftelijk contract omgezet. 
 

Vanuit de Europese aanbestedingsregels is de over-2. 
heid verplicht om de naam van de winnaar, of ‘de ge-
gunde’ te publiceren. Meestal gebeurt dat ook op de 
Marktplaats zelf. Soms wordt ook het ‘gunningstarief ’ 
daarin gepubliceerd. Privacy-regels gelden dus niet.

 
Bereid u goed voor op het kennismakingsgesprek zoals bij 
een sollicitatie. U bent tenslotte al zo ver gekomen!

Tip



24 25 Scoren op inhuurmarktplaatsen

Waar vind ik inhuur-Marktplaatsen?

Het vinden van al die Marktplaatsen is in de praktijk vaak 
lastig, want niet iedere Marktplaats noemt zich ook een 
Marktplaats . En aan de andere kant zijn er ook Marktplaat-
sen die zich niet aan de aanbestedingsregels houden en dus 
geen Marktplaats zijn zoals bedoeld in deze handleiding. 

Voeg hierbij dat er regelmatig Marktplaatsen bijkomen en 
het overzicht is dan snel weg. 

1
Een actueel overzicht van inhuur-Marktplaatsen treft u hier. 
U kunt op deze site doorklikken naar de pagina’s van elke 
Marktplaats.

2
In de  LinkedIn-groep ‘ZZP Gemeenten inhuuropdrachten’ 
worden de op Marktplaatsen gepubliceerde opdrachten ver-
zameld. U kunt deze bekijken zonder te hoeven inloggen op 
de verschillende gemeentelijke Marktplaatsen. Maar u moet 
wel eerst ‘member’ worden van deze LinkedIn-groep en het 
doen van een aanbieding moet gewoon op de Marktplaats 
zelf.

Hoe begin ik?

Nu u waarschijnlijk deze handleiding of helemaal hebt 
gelezen of hebt doorgebladerd, bent u misschien wel uitge-
komen bij de belangrijkste keuze waar u als ondernemer en 
ZZP’er voor staat: Gaat u Marktplaatsen echt gebruiken als 
mogelijkheid om aan overheidsopdrachten te komen?

In deze handleiding hebt u kunnen lezen dat er naast een 
aantal voordelen ook nogal wat nadelen kleven aan het 
gebruik ervan als acquisitiemogelijkheid.

We sommen de belangrijkste hier nog even voor u op:

Voordelen Nadelen

Direct gratis meedingen Alles is digitaal en on-
persoonlijk

Eenvoudiger dan echte 
aanbesteding

Belangrijke spelregels die-
nen zeer goed in de gaten 
gehouden te worden

Acquireren wanneer het 
uitkomt (24/7)

Onoverzichtelijk vanwege 
veel verschillende Markt-
plaatsen

Geen afhankelijkheid van 
tussenbureaus (dus geen 
deel van het tarief opeisen)

Er is geen terugkoppeling 
wanneer niet geplaatst in 
de top

Hoofdstuk 5Hoofdstuk 4
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Wat natuurlijk nog veel belangrijker is, of u er voldoende in-
teressante opdrachten vindt om een of meer Marktplaatsen 
te volgen en er tijd en energie in te stoppen. Dat kunt u het 
beste in de praktijk zelf bepalen. Daarom onze laatste tip.

Kies een of twee Marktplaatsen uit in de regio of branche 
waar u wilt werken, schrijf u in en volg een tijdje de op-
drachten. Als u het na enige maanden interessant en nuttig 
vindt, maak er dan serieus werk van. Vindt u het na deze 
periode niks, stop er dan mee en richt u op uw eigen netwerk 
en/of bureaus. Of zoek op andere sites met ZZP-opdrachten. 
Een site met o.a. beoordelingen van dit soort sites is Zipco-
nomy.nl. Klik hier.

Wensenlijst van FNV Zelfstandigen

Als belangenbehartiger van zelfstandige ondernemers zal 
FNV Zelfstandigen zich blijven inzetten om te bereiken 
dat Marktplaatsen op onderstaande tien punten ook écht 
worden aangepakt.
Verbeteringen voor de huidige en nieuwe Marktplaatsen: 

Een goede telefonisch bereikbare Helpdesk voor techni- •
sche en gebruiksvragen.

Eenvoudige en uniforme registratie. •

Duidelijke en uniforme informatie over het gezochte  •
profiel en de gunningscriteria.

Mogelijkheid om persoonlijk toelichting te krijgen op  •
de opdracht.

Betere terugkoppeling over een aanbieding als men  •
niet in de topvijf of tien zit.

Meer Marktplaatsen van samenwerkende overheidsor- •
ganisaties op één platform (regionaal of functioneel).

Publicatie van het gegunde uurtarief. •

Meer voorrang voor zelfstandige professionals. •

Geen kosten ook niet na de gunning. •

Een duidelijke juridische basis voor het bestaan van  •
Marktplaatsen.

Hoofdstuk 6
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http://http://www.zipconomy.nl/ziporganisaties/reviews-van-jobboards-op-een-rij/
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