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De Marktplaats… bermudadriehoek of inhuurparadijs?
Een korte historie

Een stukje historie…



• In 2009 uitstaan uit Brightbox HR, een “Best Practice” van ABN AMRO

• Eerste “Marktplaats” op basis 2B verlicht regime bij UWV

• Open voor inschrijving, openbaarmaking via e-mail et al

• Procedure voor gegarandeerde objectiviteit, transparantie en non-discriminatie

• Publicatie gunningen, gemotiveerde afwijzing

• Concept was erg succesvol!

Een korte historie
“De” marktplaats



• Toename kritische geluiden

• ”De marktplaats is niet voor toppers”

• “De ZZP’er als commodity. Het is niet anders”

• Leveranciersdag: “De marktplaats heeft maar één doel: tariefreductie”

• Afname aanbiedingen (?). “Ik doe hier niet meer aan mee, de kans op een opdracht is te klein” en 
“Rendement te laag”

• En… als laatste: was het gebruik van een marktplaats garantie voor het voldoen aan de 
aanbestedingswet?

Een korte historie
“De” marktplaats



Dynamisch Aankoopsysteem
Technologie overview
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Leuker kunnen we het niet maken
Wel…



Dynamisch aankoopsysteem in Nétive

§ Wettelijk kaders
Onze opdrachtgevers moeten kunnen voldoen aan de wet. Alle kenmerken van een DAS 
procedure worden ondersteund.

§ Efficiency
De procedure is omvangrijk. Zo veel mogelijk administratieve handelingen automatiseren.

En na gunning:

§ Contracthandling
Na gunnen overeenkomst(en) opstellen en contractbeheer ondersteunen. Denk aan 
modelovereenkomsten.

§ Compliance
Alles wordt vastgelegd zodat aantoonbaar is dat aan de wettelijke kaders wordt voldaan.



Start: Uniform Europees Aanbestedingsdocument
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§ Grote overeenkomst met Marktplaats concept

§ Wettelijk voorgeschreven procedure en regels

§ Sluitende berekening opdrachtwaarde

§ Verplichting voor publicatie aankoopsysteem 

§ Vereisten t.a.v. termijnen, b.v. minimaal 10 dagen tijd voor inschrijving na uitnodiging

§ Individuele motivatie van gunning en afwijzing

§ Gunning op basis van EMVI

Ø Een aanvraag via een DAS verloopt WEL via een formele aanbestedingsprocedure

Kernmerken DAS via Nétive software
Kortom



Opstellen aanvraag



Beoordelingscriteria en beoordelingswijze



Aanbieden als leverancier



Beoordelen en gunnen



Praktijkcases



Via een DAS kan ik <naam 
specifieke zzp’er> niet inhuren



• Feit: Pietje moet, zoals elk ander, meedoen met de procedure

• Feit: met handig inrichten van selectiecriteria kan ik Pietje toch inhuren!

• Mythe: dit is rechtmatig gebruik van een DAS

• Feit: u had wellicht een kwalitatief gelijkwaardige of betere kandidaat kunnen vinden met een 
lager of vergelijkbaar tarief!

• Feit: via een “uitzonderingsprocedure” kunt u (beargumenteerd) Pietje inhuren via b.v. een 
broker indien er een (aanbestede) raamovereenkomst is met de betreffende broker

Kan dat met een DAS?
Praktijkcase “ZZP’er Pietje inhuren”



Een interview mag niet (meer)?



Het houden van een interview in het kader van de kwalitatieve beoordeling acht de Commissie in 
beginsel toelaatbaar (zie ook Hof Den Haag 17 maart 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:413, Ziut 
B.V./Gemeente Alblasserdam, rov. 15). 

Hiervoor is reeds vastgesteld dat procedureel precies is ingekaderd hoe de interviews worden 
gehouden, dat alle inschrijvers dezelfde vragen moeten beantwoorden en dat die vragen van 
tevoren zijn vastgelegd. 

Het interview mag wel…







• Feiten:

• de “oude” marktplaats hield geen minkukels tegen

• de instellingsfase (toelating vragen) houdt bijna geen minkukels tegen; maar 

• de nieuwe AW biedt veel meer vrijheid in het samenstellen van eisen en wensen tijdens de 
plaatsingsfase

• veel minkukels hebben lage tarieven; maar

• de EMVI biedt uitkomst

• Pas een kwalitatief interviewgesprek toe volgens vaste procedure met van te voren vastgelegde vragen

• Uiteindelijk kost een minkukel een flutaanbieding nog steeds tijd

• Last but not least: het Nétive systeem maakt proces verbaal met één druk op de knop en kan 
automatisch het gemotiveerd afwijzen

Straks ben ik alleen maar aan het gemotiveerd afwijzen!
De “minkukels kan je niet buitenhouden”



Samenvatting

Kenmerken Marktplaats:

§ Sourcing concept om vraag en aanbod 
bij elkaar te brengen

§ Leveranciers en zzp’ers kunnen zichzelf 
registreren

§ Aanvragen worden uitgezet naar de 
toegelaten deelnemers

§ De opdrachtgever maakt op basis van 
het aanbod een keuze

Kenmerken DAS:

§ Grote overeenkomst met Marktplaats concept

§ Wettelijk voorgeschreven procedure en regels

§ Bijvoorbeeld:

§ Verplichting voor publicatie aankoopsysteem

§ Vereisten t.a.v. termijnen

§ Motivatie van gunning en afwijzing

§ Gunning o.b.v. EMVI

Ø Een Marktplaats is GEEN 
aanbestedingsprocedure

Ø Een DAS is WEL een formele 
aanbestedingsprocedure



• Werk aan adoptie van het inhuren via een DAS
• Communiceer vaak, naar binnen én buiten. De boodschap: EMVI biedt meer kansen voor 

zzp’er én hiring manager!

• Herken de trends in het gedrag van hiring managers: waarom willen ze persé een specifiek 
persoon in plaats van de marktwerking via een DAS? Herken ook DBA risico’s (!)

• Help hiring managers tijdens of achteraf bij het opstellen van de gewogen selectiecriteria: 
goed resultaat doet volgen.

• Het eindigt niet na de gunning. Denk aan compliance (DBA, WKA etc)!

Bij de implementatie van een DAS
Tips



Dynamisch aankoopsysteem als onderdeel

SOURCING, 
SEARCHING,  

MATCHING EN 
GUNNING

AANBESTEDINGSWET

CONTRACTBEHEER
LEVERANCIERSBEHEER

FACTURERING

WET KETENAANSPRAKELIJKHEID
WET DBA (JAWEL)

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES
ENZ.

Aanvraag &
distributie

Matching Opdracht Tijd-
registratie

Facturatie RapportagesDigitaal
dossier



Dank voor uw aandacht!
Voor meer informatie: http://www.netive.nl
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