
Zo start jij succesvol 
als intermediair in 2022
Een gratis stappenplan van starter tot succes.

intermediair365.nl is onderdeel van: 



Let 

• All-in one backoffice omgeving

• Eenvoudig opdrachtgevers en zzp’ers koppelen

• Snel jouw marge betaald

• Minder risico’s, meer vrijheid

• Goedgekeurde overeenkomsten

• Juridische, administratie en financiële bewaking

• Direct gratis starten, geen aansluitkosten

Probeer het gratis!

Let op! Er bestaat een risico dat je blij wordt.

Start vandaag nog als intermediair!
Ga naar: intermediair365.nl voor meer informatie



Scan de code en 
meld je direct aan

Wil jij slim starten als intermediair 

en direct efficiënt te werk gaan? Dan 

is ons ZZP365 platform een ideale 

oplossing voor jou! 

Op eenvoudige wijze je zzp’ers 

laten screenen, op de juiste manier 

invulling geven aan de Wet DBA, 

snel factureren als schakel tussen 

opdrachtgever en zzp’er en zonder 

moeite de urenregistratie accorderen 

en verwerken. 



Het beroep van een bemiddelaar is best bijzonder, het is een vak 

apart. Er zijn volgens ZZP Barometer ruim 8000 intermediairs 

werkzaam in ons land en die hebben minimaal eenmaal contact 

gehad met 70% van alle ondernemers. Als je weet dat er bij de 

Kamer van Koophandel bijna 1,1 miljoen mensen als fulltime 

ondernemer staan ingeschreven, dan besef je hoe groot deze 

markt eigenlijk is. 

Zelfstandigen zonder personeel zijn niet in alle branches actief, 

want in het openbaar bestuur, de horeca en de industrie vind 

je ze zelden. Dit zijn dan ook meer de grote sectoren, waar de 

overheid of multinationals zich in mengen. Maar wat zijn dan wel 

sectoren waar je de zzp’er volop tegenkomt? 

Volgens het CBS zijn dit aantrekkelijke sectoren voor 

intermediairs, aangezien je hier veel zzp’ers vindt:

• Specialistische zakelijke dienstverlening (202.000)

• Zorg (111.000)

• Bouw (111.000)

• Handel (91.000)

• Cultuur, sport en recreatie (77.000) 

Iedere ondernemer staat gemiddeld bij 3,6 bemiddelingsbureaus 

ingeschreven, waarvan 68% minimaal één opdracht aannam via 

een bemiddelaar. Deze cijfers bieden perspectief, dus laten we 

gauw doorgaan naar het volgende hoofdstuk.

1. De markt voor intermediairs

In welke sector start jij als intermediair?



Iedere ondernemer staat gemiddeld bij 3,6 bemiddelingsbureaus ingeschreven



Als startend intermediair zul je vast en zeker gehoord hebben 

van de Wet DBA. Het is essentieel om te bemiddelen volgens 

de actuele wet- en regelgeving. Deze wet heeft in 2016 de 

VAR vervangen, waardoor de hele wereld van intermediairs 

op de kop stond. Het doel van deze wet is het tegengaan van 

schijnzelfstandigheid en het stoppen van de wildgroei aan 

zzp’ers.

Misschien nog even handig om toe te voegen wat 

schijnzelfstandigheid nu eigenlijk is. Schijnzelfstandigheid is het 

beste uit te leggen met een voorbeeld, namelijk de bekende zaak 

rondom de bezorgers van Deliveroo:

“De bezorgers die werkzaam waren voor deze organisatie 

werkten op papier als zzp’er, maar in feite hadden zij geen enkele 

zeggenschap over de opdracht. Ze mochten geen eigen tarieven 

hanteren en ze moesten werk uitvoeren in kleding van Deliveroo. 

Er werd ze verteld wanneer, en hoe, ze het werk moesten 

uitvoeren. In dit specifieke geval is er dan ook in februari 2021 

een rechterlijke uitspraak gedaan, dat er wel degelijk sprake was 

van schijnzelfstandigheid. Deliveroo heeft als organisatie dan ook 

een flinke naheffing gekregen van de Belastingdienst.”

Schijnzelfstandigheid



Intermediair en bemiddelaar betekent hetzelfde, maar toch kun 

je direct bij de start van je carrière al met lastige begrippen 

te maken krijgen. Intermediairs zijn altijd de spil van een 

driehoeksrelatie,  aangezien ze tussen opdrachtgever en zzp’er 

instaan. Door de jaren heen zijn er diverse modellen ontstaan om 

deze driehoek zo optimaal mogelijk te laten werken. 

Termen als tussenpersoon, detacheerder, uitzendbureau, 

bemiddelaar of intermediair worden vaak door elkaar gebruikt, 

terwijl ze echt niet allemaal dezelfde betekenis dragen. Wat voor 

jou belangrijk is om te weten, dat het om de overeenkomst gaat. 

Een overeenkomst tussen de zelfstandige en de opdrachtgever, 

waar jij dus niet aan te pas komt. 

Jij bent enkel de partij, die de schakel is tussen beiden en ze aan 

elkaar koppelt. 

Het is uiteraard wel verstandig om jouw betrokkenheid vast 

te leggen, zodat dit aantoonbaar is, maar dit doe je door een 

losstaande bemiddelingsovereenkomst aan de zzp’er voor te 

leggen. Juridisch gezien maak jij dus geen onderdeel uit van de 

overeenkomst, besef dat goed!

2. Wat is een bemiddelingsbureau?



Blink jij uit in communicatieve vaardigheden, adviseren, 

creatief denken en werken, flexibiliteit, leiderschap en 

probleemoplossing.  Dan ben jij een geboren intermediair.

Competenties van een intermediair

Het is afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent, wat 

je daadwerkelijk nodig hebt op de werkvloer. Stel je bent een 

bemiddelaar voor specifieke personen, zoals een spelersmakelaar 

of een artiestenmakelaar, dan ben je niet onafhankelijk. Als je 

juist in de financiële sector of de huizenmarkt werkzaam bent, 

dan is onafhankelijkheid essentieel. Je adviseert klanten op een 

bepaald vlak, waardoor je naast alle soft skills ook nog over een 

bepaalde expertise dient te beschikken.  Competenties die jij als 

startend bemiddelaar bezit zijn: 

• Communicatieve vaardigheden;

• Onderhandelen;

• Commercieel ingesteld zijn / jezelf kunnen verkopen;

• Representativiteit;

• Zelfstandig werken;

• Structureel werken;

• Affiniteit met juridische en financiële zaken;

• Organiseren. 

3. Ben jij een geboren intermediair?



Taken van een intermediair

Er is geen opleiding tot intermediair of bemiddelbaar, maar 

wel vakopleidingen om een bepaalde expertise onder de 

knie te krijgen. Stel je wilt gaan bemiddelen voor spelers in 

de voetbalwereld, dan is een opleiding tot spelersmakelaar 

aanbevolen. En je kunt ook geen hypotheekadvies gaan geven, 

terwijl je helemaal geen opleiding in deze branche hebt gevolgd. 

Los van de inhoudelijke expertise, die verschilt per vakgebied, 

heb je ook algemene taken die aansluiten bij het beroep van een 

intermediair. De taken van een bemiddelaar zijn uiteenlopend, 

maar in de kern zullen er vele raakvlakken zijn.  Dit zijn 

terugkerende taken in jouw werkzame leven als bemiddelaar:

• Adviseren van klanten;

• Onderzoek doen;

• Zoeken naar opdrachtgevers en klanten;

• Onderhandelen tussen beide partijen;

• Netwerken om het aantal partners uit te breiden;

• Overeenkomsten sluiten;

• Uitleg geven.

Je bent een geboren intermediair, 
maar hoe ga je nu verder? 

 

Je weet het zeker! Jij hebt alle skills om intermediair te zijn 

en te starten met het bemiddelen van zzp’ers.  Maar nu? 

Nu begint je avontuur pas echt, want hoe onderscheid jij je 

van de concurrentie? Wat zijn jouw unique selling points? 

En hoe ga jij jezelf in de markt zetten? Laten we direct 

duiken in het stappenplan, zodat je vandaag nog spijkers 

met koppen kunt slaan!



1. Zet de grote lijnen uit. 
Jij bent dé rode draad in dit verhaal, dus bedenk van tevoren 

waar je naartoe wilt. Wat zijn jouw ideale klanten en wat is je 

onderscheidend vermogen? Succesvolle bemiddelingsbureaus 

hebben een duidelijke doelgroep, waardoor ze naam kunnen 

maken in de branche. Als jij jouw eigen succesverhaal wilt 

schrijven, dan is het verstandig om uit te zoeken wat je kunt en 

wat je wilt. 

2 Verken de markt!
Als je eenmaal weet wie je bent en wat je wilt, dan is het tijd om 

de markt te verkennen. Je kunt starten met een SWOT-analyse, 

maar ook wat aantekeningen in een schriftje kladden. 

De kern van het verhaal moet in ieder geval zijn:

• Wat zijn de kansen voor jou?

• Hoe staat het met de bedreigingen?

• Waar ben je sterk in en heb je jouw klanten en  

opdrachtgevers te bieden?

• Wat zijn jouw zwakkere punten?

3. Financiering
Soms is het mogelijk om te starten zonder al te groot 

startkapitaal. Helemaal als dienstverlener zijn de investeringen 

vaak klein, waardoor je soms met een kleine lening of je eigen 

vermogen een heel eind komt. Toch is er als bemiddelaar 

één ding waar je absoluut rekening mee moet houden: het 

voorfinancieren van je zzp’ers! Als je, laten we zeggen, start met 

vijf mensen, dan kunnen de kosten al gauw oplopen tot € 15.000. 

Maak je kosten en baten inzichtelijk in een schema, zodat je 

eenvoudig ziet of het aankomt op je eigen vermogen. Er is echter 

nog een andere optie: de voorfinanciering laten regelen door 

Intermediair365. Geen risico’s in jouw fase als starter!

4. Betrouwbare en helder software
De voorfinanciering van jouw zzp’ers is één van de voordelen van 

onze software. Met de tool van ZZP365 werk je DBA-proof en 

automatiseer je de meeste administratieve handelingen. Hierdoor 

heb jij jouw handen vrij en bied je gelijk een kant-en-klare 

oplossing aan zowel opdrachtgever als zzp’er, want het systeem is 

dé postbus voor alle partijen. 

4. Stappenplan voor starters



5. Samenwerken en netwerken
Het mooiste is natuurlijk dat je een goede naam opbouwt, maar 

tot die tijd moet je toch jezelf zien te bedruipen. Hoe bind jij de 

zelfstandige professionals aan jouw bureau? 

• Maak volop gebruik van je eigen netwerk

• Zet social media slim in en maak ook gebruik van social 

advertising

• Wees een expert en opvallende factor in de branche, waarin 

je start

• Maak een goed vindbare website en bouw autoriteit op

• Start met acquisitie

Ga naar intermediair365.nl 

En maak geheel vrijblijvend een account aan bij ZZP365.




