
Jaarplan 2019 Platform zzp-dienstverleners  
 

Samenvatting 
 
De missie: 
Het Platform zzp-dienstverleners is dé vertegenwoordiger van intermediairs die aan zzp-
dienstverlening doen. Het laat de meerwaarde zien van deze vorm van dienstverlening. Het streeft 
naar (meer) markt voor zijn deelnemers. Het staat voor betrouwbaarheid, kwaliteit, goed 
opdrachtgeverschap en goed ondernemerschap. Het Platform treedt op als kennisleider en als 
gesprekspartner voor beleidsambtenaren, politici en andere stakeholders. 
 
Het Platform heeft als doelstelling het vergroten van de intermediaire markt door: 
a) marktordening en kennisleiderschap; 

b) duidelijke en zichtbare positie van deelnemende zzp-intermediairs;   

c) borgen van kwaliteit en betrouwbaarheid; 

 
Om deze doelstelling te bereiken, wil het Platform in 2019 de navolgende activiteiten ontplooien: 
 

1) Lobby 

 Het Platform zet zich in voor (1) Erkenning en borging positie en toegevoegde waarde 

intermediairs, (2) Invoering ondernemersovereenkomst als opvolger van de Wet DBA 

en (3) Betere bescherming onderkant arbeidsmarkt door minimumtarieven. 

 Platformmanager en voorzitter zijn een betrouwbare en deskundige gesprekspartner 

voor stakeholders. 

 De deelnemers van het Platform worden snel en proactief op de hoogte gehouden 

van alle actuele ontwikkelingen. Er worden bijeenkomsten georganiseerd en de 

deelnemers kunnen met hun vragen terecht bij de Helpdesk. 

 
2) Doorontwikkeling Platform  

 Ledengroei staat centraal. De voorzitter besteedt een groot deel van haar tijd aan het 

enthousiasmeren van (potentiële) deelnemers. Het Platform heeft hierbij het voordeel 

van het in huis hebben van kennis en het stellen van kwaliteit als onderscheidend 

criterium.  

 Doorontwikkeling betekent ook de maatschappelijke relevantie van het Platform voor 

het voetlicht brengen. Dit gebeurt door publiciteit, bijeenkomsten en onderzoek. 

 De deelnemers beogen een autonome en zelfstandige positie van het Platform in 

2020. In 2019 zal een werkgroep van deelnemers de mogelijke scenario’s uitwerken, 

waarna het Platform kan toewerken naar de gewenste eindsituatie. De werkgroep 

buigt zich ook over verdienmodellen en de hoogte van de contributie. 

 Het Platform wil slimme samenwerkingsverbanden aangaan met relevante 

stakeholders. 

 Door de inrichting van de Alliantie van Werk medio 2019 en deel willen uitmaken van  

deze Alliantie.    

 
  



3) Onderzoek 

 Onderzoek is een belangrijke manier om het Platform op de kaart te zetten als 

kennisleider, publiciteit te genereren en de naamsbekendheid te vergroten. Het geeft 

deelnemers een informatievoorsprong en de mogelijkheid voor benchmarks. 

 In 2019 wordt ten minste één whitepaper (duiding feiten) en/of positionpaper 

(standpunt) gepubliceerd. 

 Met flitsenquêtes wordt gepeild wat er leeft onder deelnemers en worden trends in 

kaart gebracht. 

 Een goede marktmonitor is een grote wens. Een werkgroep zal in 2019 onderzoeken 

hoe er een kwalitatieve hoogstaande en betaalbare marktmonitor ontwikkeld kan 

worden. 

 
4) Introductie en mogelijke uitbreiding kwaliteitswaarborgen 

 De door de Deelnemersraad nog vast te stellen toetredingsvoorwaarden en het 

Kwalitatief fundament van de Alliantie van Werk zullen uitgerold gaan worden naar 

alle deelnemers van het Platform. 

 Samen met PZO zal worden onderzocht hoe de Code Goed Opdrachtgeverschap 

verder uitgerold kan worden. 

 In het kader van bonafide bedrijfsvoering zal via de schrijfgroep van SNA gewerkt 

worden aan aanvulling van de normeisen op het terrein van zzp-dienstverlening.  

 

5) Overige activiteiten  

 Twee grote bijeenkomsten per jaar voor deelnemers en stakeholders; 

 2-6 lunch- of borrelbijeenkomsten voor en bij deelnemers; 

 Overleggen Deelnemersraad 1x per kwartaal en overleggen van de werkgroepen; 

 Opstellen privacyverklaring website; 

 Opstellen jaarplan en begroting 2020 

 
6) Communicatie 

 Kenmerken van de communicatiestrategie zijn: proactief, combinatie van persoonlijke 

communicatie met communicatie via communicatiemiddelen van de ABU-

werkorganisatie en waar nodig zoekt het Platform de samenwerking met derden op.  

 De navolgende communicatiemiddelen worden onder meer ingezet: 

a) organiseren van deelnemersbijeenkomsten 

b) opstellen Nieuwsbrief 

c) actueel houden website 

 


