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HOE ZZP’ERS EN OPDRACHTGEVER ELKAAR VINDEN
B
 ent u een zzp’er, op zoek naar interessante opdrachten bij betrouwbare opdrachtgevers? Of bent u juist de partij
die werkzaamheden wil laten uitvoeren door een zzp’er? In beide gevallen kunt u een intermediair inschakelen
om u daarbij te ondersteunen. In dit factsheet vindt u meer informatie over hoe dit gebeurt bij zzp-bemiddeling.

B ent u een zelfstandige die gebruik
wil maken van de diensten van een
professionele partij? Een intermediair:
Beschikt over een groot netwerk van aantrekkelijke en kredietwaardige opdrachtgevers;
Is een professionele partij die u kan adviseren
over wet- en regelgeving en ondernemerszaken;
Kan u administratieve ondersteuning bieden
bij de facturatie en het debiteurenbeheer.

Diensten van de intermediair
De diensten van de intermediair bestaan bij zzpbemiddeling uit:
Het in contact brengen van zelfstandige en
opdrachtgever. Zij gaan vervolgens met elkaar een
overeenkomst aan. De opdrachtgever blijft direct
opdrachtgever van de zelfstandige;
Het als derde partij faciliteren en adviseren van
zelfstandige en/of opdrachtgever, met name op
administratief en juridisch gebied.

Bent u een opdrachtgever die professionele ondersteuning
wenst bij het inhuurproces van zelfstandigen?
Een intermediair:

Heeft
kennis van de markt en beschikt over een groot netwerk van
deskundige en/of gespecialiseerde zelfstandigen;
Adviseert u over de inhuur van zelfstandigen. Handelen volgens wet- en
regelgeving zorgt dat uw risico’s als opdrachtgever beheersbaar zijn;
Ondersteunt u bij de inhuur van zelfstandigen. Denk daarbij aan een
zorgvuldige selectie, screening op het ondernemerschap en documentenbeheer en het opstellen van de overeenkomst tussen u en zelfstandige.

Wat houdt zzp-bemiddeling in?
Overeenkomst van opdracht
Overeenkomst van aanneming
Zelfstandige

Bemiddelingsovereenkomst

Opdrachtgever

Bemiddelaar

Bemiddelingsovereenkomst

In zee met een betrouwbare partij?
L et er altijd op dat u duidelijke afspraken maakt over de dienstverlening. Bij zzp-bemiddeling heeft de intermediair uitsluitend een
faciliterende en/ of adviserende rol. De opdrachtgever blijft direct opdrachtgever van de zelfstandige.
Intermediairs die beschikken over het keurmerk zzp-bemiddeling zijn betrouwbare ondernemingen die getoetst worden op
de gestelde normen. Zij voeren op professionele wijze hun dienstverlening uit conform wet- en regelgeving waardoor risico’s
worden beperkt. Met het keurmerk wordt transparant wat de dienstverlening inhoudt en wat de kwaliteit ervan is.
Zie voor meer info en het register van NBBU-leden met het zzp-keurmerk www.nbbu.nl/certificering
is al meer dan 25 jaar uw betrouwbare en vakkundige kwaliteitspartner.
Kijk op www.nbbu.nl

