
Van calculator, schilder en schildersbaas,

via de uitzendbranche naar projectmake-

laar, waarin al zijn vorige functies samen-

komen. Het is in het kort de loopbaan

van Wladimir van Gorp, directeur van

Netcon Projectmakelaars, tot nu toe. Hij

werkte na het behalen van de Nimeto als

de in- en uitstroom in de sector. Hij zag

de cijfers van de vergrijzing en de ver-

wachte behoefte aan zzp’ers. “Ik zag

ook de ontslagen door de recessie en

bedacht dat die bedrijven straks weer

mensen zouden aannemen. Ik begon te

denken wat ik daarmee zou kunnen: bij-

voorbeeld werk aannemen, administratie

en begeleiding van projecten.” 

VRAAG EN  AANBOD

Hij ontwikkelde een concept, maakte een

bedrijfsplan, vond een financier en startte

in februari 2010 met Netcon Projectmake-

Netcon Projectmakelaars uit Delft is een jong bedrijf dat bemiddelt tussen schilders- en

onderhoudsbedrijven enerzijds en zelfstandige, kwalitatieve vakmensen aan de andere

kant. “Beide partijen ontzorgen we”, aldus directeur Wladimir van Gorp.  

� (v.r.n.l.) Directeur Wla-

dimir van Gorp, Laura

Halve, administratie, en

Ricardo Boutier, bouwkun-

dig stafmedewerker van

Netcon Projectmakelaars.

calculator en schilder en had vanaf 2001

een eigen schildersbedrijf. Van 2004 tot

eind 2009 was hij actief in de uitzend-

branche. Een hbo-opleiding personeels-

management bracht hem weer helemaal

terug in de onderhoudsmarkt. 

Tijdens die opleiding verdiepte hij zich in
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laars in Delft. “Mijn eerste klanten waren

Rendon en Breijer. Vorig jaar, het eerste

jaar, hebben we circa 25 zzp’ers - timmer-

lieden en schilders - op verschillende

mooie projecten geplaatst en begeleid.” 

Netcon is een projectbureau dat capa-

citeit biedt voor schilders- en onder-

houdsbedrijven en aannemers voor de

uitvoering van onderhoudswerk. “Wij

ontzorgen hen met goede, zelfstandige

vakmensen.” En omgekeerd zorgt Net-

con voor de zzp’ers voor de bemiddeling

met opdrachtgevers. “Zij hoeven niet

naar werk te zoeken. We bieden hen

persoonlijke begeleiding en verzorgen

de complete administratie.”

GEEN CONCURRENT

Van Gorp is duidelijk: “Wij zijn voor schil-

ders- en onderhoudsbedrijven geen con-

current en we zijn geen koppelbaas. Wel

komen we tegemoet aan een behoefte

in de markt.” Veel van de onderhoudsbe-

drijven waarmee hij zaken deed tijdens

zijn periode in de uitzendbranche, waren

op zoek naar een betrouwbare, onafhan-

kelijke partner met verstand van zaken,

waaraan zij werk konden uitbesteden,

vertelt Van Gorp. “Van onderhoudsbe-

drijven wordt verwacht dat zij een

totaalleverancier zijn voor al het onder-

houd. De extra vraag invullen met uit-

zendkrachten is niet eenvoudig, want die

hebben vaak begeleiding nodig. En het

risico wanneer het niet goed loopt, ligt

volledig bij de opdrachtgever, dus het

onderhoudsbedrijf.”   

Voor Netcon is het invullen van deze

extra vraag eenvoudig. “Ons projectbu-

reau heeft een groot netwerk en veel

expertise, zowel op onderhoudsgebied

werken, tegen eenheidsprijs of project-

prijs. We bieden persoonlijke begeleiding,

ook bij het administratieve proces en de

urenregistratie, verwerken voor hen

opdrachten naar richtlijnen en  planning,

doen de indeling en de inkoop van het

materiaal. Daarnaast bieden wij de zzp’

ers relevante cursussen aan binnen de dis-

ciplines waarin wij veel werk hebben,

zoals houtrotsanering.” Met nieuwe

zzp’ers houdt Netcon eerst een intakege-

sprek om een beeld te krijgen van de

kwaliteiten. “Bij twijfel wordt de nieuwe-

ling eerst in een groepje geplaatst om te

kijken hoe het gaat. Ook de zelfstandige

vaklieden hebben er alle baat bij dat de

kwaliteit van onze organisatie goed

blijft.” En Netcon vaart daar wel bij. “We

worden overspoeld door bellende zzp’ers

en een vragende markt. Ik verwacht dit

jaar een verdubbeling van de vraag.”      •

als bouwkundig. Het enige wat we niet

doen, is nieuwbouw, installatiewerk en

dakbedekking.” De klantenkring beperkt

zich tot de gevestigde schilders-/onder-

houdsbedrijven, vooral in de Randstad.

“Wij werken niet rechtstreeks voor hun

opdrachtgevers. We houden dat zuiver.”

KWALITE I T

Rode draad in de bedrijfsvoering van

Netcon is kwaliteit. “Wij zijn een flexibe-

le, servicegerichte partner die additioneel

kwalitatief goed werk en gemotiveerde

zelfstandige vaklieden levert. We zijn er

scherp op dat wordt voldaan aan de wet-

en regelgeving. De prijs is momenteel

belangrijk, maar men kiest ons ook voor

kwaliteit. Bedrijven willen hun naam

naar hun klanten goed houden.” Voor-

deel voor onderhoudsbedrijven is ook

het gemak. “Onze klanten hebben één

contactpersoon die het werk van a tot z

begeleidt. Wij factureren op weekbasis

en zorgen indien nodig voor de budget-

bewaking op de afgegeven onderdelen.” 

Ook wordt het werk gecontroleerd.

Bouwkundig stafmedewerker Ricardo

Boutier controleert het bouwkundige

deel. Van Gorp zelf bewaakt de kwaliteit

van het onderhoudswerk. “We houden

ook functioneringsgesprekken met de

zzp’ers. Als de kwaliteit niet in orde is,

stoppen we de samenwerking.”

VOORDELEN  ZZP ’ERS

En wat zijn de voordelen voor de zzp’ers

om via Netcon te werken? “Betrouwbaar-

heid, duidelijkheid, ontzorging en eerlijke

tarieven”, somt Van Gorp op. “Wij zor-

gen voor bemiddeling, er is de keuze om

in onderaanneming of tegen uurtarief te

PRAKT I JKVOORBEELDEN
Een paar voorbeelden van recente werken waarbij Netcon Pro-

jectmakelaars heeft bemiddeld: Gemiddeld 8 zzp’ers  werken

op een renovatieproject (125 woningen van een woningcorpo-

ratie) van W. van der Burgh Schilderwerken in Maasland. Het

gaat daarbij om gevelwerk, houtrotbehandeling, vernieuwen

van dakkapellen en hang- en sluitwerk, alles met regie, verant-

woordelijkheid en garantie. Op een werk van Rendon bij een

VvE in Den Haag verrichten zo’n 6 zzp’ers buitenschilderwerk

aan 80 woningen. Bij Ripperda Vastgoedbehoud in Haarlem

zijn 3 zzp’ers geplaatst voor ‘lopend werk’. Breijer Schilders is

regelmatig een belangrijke opdrachtgever voor schilder- en

stucwerk en houtrotsanering aan gemeentelijk complexen in

Delft en Rotterdam. 

MANAGEMENT |  BEMIDDELING |  DOOR HENRY RIJSTENBIL

d samen
� Van Gorp begroet een

van de zzp’ers die even

langskomt op kantoor.
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