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“No man will make a great leader 

who wants to do it all himself ,

or get all the credit for doing it” 

Andrew Carnegie
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Voorwoord:
Het aantal ZZPérs in de markt groeit met de dag. Iedere ZZPér heeft zijn eigen 
kennis, kunde en middelen om zijn of haar bedrijfsvoering te realiseren. Juist 
deze groep ondernemers, de éénpitters, dienen alleskunners te zijn. Je start 
vaak vanuit een zeker ideaal en gaande weg loop je tegen de beperkingen op 
die je als éénpitter en alleskunner ervaart. Maar alles kunnen betekent, breed 
zijn en dit gaat ten koste van je expertise, datgene wat je goed kunt en waar 
je plezier in hebt om te doen. Eigenlijk heb je behoefte aan personeel of een 
vorm van samenwerking om delen van je bedrijfsvoering, waar je niet goed in 
bent of wat niet jouw ding is, uit te besteden c.q. in te kopen. 

De verklaring van het woord 'synergie' geeft exact weer wat je van dit boekje 
kunt verwachten. Synergie is afkomstig uit het Grieks (synergia). Het woord 
wordt gebruikt voor een situatie waarin het effect van een samenwerking 
groter is dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen 
bereiken.

Ik nodig je uit dit boekje te lezen en te ervaren wat de nu nog ongekende 
mogelijkheden voor jou als ZZPér kunnen zijn. Het boekje is compact 
geschreven en derhalve uitermate geschikt voor deze hectische tijden waarin 
we zelfs geen tijd meer schijnen te hebben om even stil te staan bij hoe we de 
zaken veel efficiënter kunnen inrichten, zodat het minder hectisch wordt; een 
vicieuze cirkel. Doe vooral je voordeel met alle ideeën, tips en checklists die ik 
je in dit boek aanreik.  

Wilfried A.A. Markenstein RI, juni 2009, Schalkhaar. 

Voorwoord - Dennis Lapar:
Elk jaar starten gemiddeld 150.000 mensen een eigen onderneming. Een groot 
aantal van deze ondernemende mensen start als ZZPér (Zelfstandige Zonder 
Personeel). Veel starters moeten helaas binnen een korte periode ná de 
oprichting van hun onderneming de deuren sluiten. In veel gevallen was dat 
niet nodig geweest, indien er bijvoorbeeld een vorm van samenwerking was 
met andere ondernemers. De huidige economische crisis treft heel veel 
bedrijven. In deze moeilijke tijd zijn er ook nog kansen. 
Wilfried Markenstein  komt op een goed moment  met dit boek: 
“Hét SamenwerkingsModel voor ZZPérs – Leidraad voor Synergie bij ZZPérs“  
De starters  kunnen zich aan de hand van dit boek goed voorbereiden op hun 
overlevingstocht in de harde zakenwereld. Ook voor bestaande ZZPérs is dit 
boek als naslagwerk goed te hanteren. Dit boek is een uitstekende aanvulling 
op de startersbijeenkomsten, die de Kamers van Koophandel op vele plaatsen 
in Nederland organiseren.

Dennis Lapar is econoom en gerenommeerd bankprofessional.
Hij heeft bijna 30 jaar voor ABN AMRO gewerkt en diverse management- 
functies bekleed.
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van

ZZPér
Zelfstandige Zonder Personeel

naar

ZMSér
Zelfstandige Met Synergie
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Appendix: Template Model & Geheimhoudingsbrief:
Na het lezen van dit boek kan het zijn dat je in een tussenfase beland bent. Je 
wil de ideeën toepassen, bent enthousiast over het model maar weet niet hoe 
je dit nu voor jou concreet kunt maken.  Om dit euvel te ondervangen wil ik je 
graag van dienst zijn en je sneller en verder op weg te helpen. Hiervoor heb ik 
een tweetal documenten beschikbaar gesteld die je kunt gebruiken als 
template voor het opzetten van jouw eigen samenwerkingsmodel. 

Het eerste document is een template model om met de ZMSér van jouw keuze 
een overeenkomst te sluiten waarin alle componenten zoals in dit boekje 
beschreven staan zijn gevat. 

Het tweede document is een geheimhoudingsovereenkomst waarmee je 
gevoelige informatie als, specificaties, documenten en overig bedrijfsmatig 
kennismateriaal wat je voor de uitvoering van je uitbesteding beschikbaar 
moet stellen, voor jouw bedrijf kunt beschermen tegen ongewenst gebruik. 

Beide documenten zijn juridisch gescreend, en zijn derhalve bruikbaar voor je
eigen bedrijf.

Stuur je bestelling per Email naar: info@markenstein.info en 
maak 47,60 Euro over op RABO 1424.95.832 t.n.v. Markenstein onder 
vermelding van 'Template Samenwerkingsmodel ZMSérs'.

Stuur je bestelling per Email naar: info@markenstein.info en 
maak 29,75 Euro over op RABO 1424.95.832 t.n.v. Markenstein onder 
vermelding van 'Template Geheimhoudingsbrief'.

Disclaimer: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de documenten aanvaarden auteur, 
redactie en uitgever geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt voor de totale 
content van de documenten. 
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