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Onderwerp 	Bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel "Van ZZP-er naar ZMP-er". 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op 30 november 2015 heeft raadslid Ruigrok (VVD) een initiatiefvoorstel ingediend "Van ZZP-er 
naar ZMP-er". Het College heeft met interesse kennis genomen van het voorstel. Dit past ook bij 
de doelstellingen die in het Amsterdamse Ondernemersprogramma (AOP) zijn beschreven, zie 
daarvoor met name paragraaf 1.4 van het AOP: Ondersteuning bij ondernemerschap. Hieronder 
treft u puntsgewijs de bestuurlijke reactie aan. 

• Voorstel 1.7 De mogelijkheden van een ZMP-loket binnen de bestaande kaders van het 
Ondernemersplein te onderzoeken. 
Reactie: Met het oog op het toenemende aantal ZZP-ers onderschrijft het College de rol die het 
initiatiefvoorstel toedicht aan het Ondernemersplein Regio Amsterdam als de plek waar 
ondernemers terecht kunnen met hun vragen en verzoeken aan de overheid, intermediairs en 
elkaar. De kracht van het Ondernemersplein is juist een samenhangend aanbod op basis van een 
generieke diagnose van de situatie van de ondernemer. Het initiatiefvoorstel vraagt om een goede 
inrichting van de verwijsfunctie op het plein. Daar wordt reeds dit jaar— eerste kwartaal — een start 
mee gemaakt. Met name op het gebied van financieringsplatforms, ondernemersnetwerken en 
huisvestingsmogelijkheden. 

Het faciliteren van groei, zoals in het initiatiefvoorstel wordt beoogd, hoort zonder meer tot de 
taken van het Ondernemersplein. Verschillende partners op het plein, zoals de KvK, Qredits en 
Stichting Ondernemersklankbord leveren diensten  (coaching,  webinars en stappenplannen) om de 
mentale en kennisdrempels bij het aannemen van personeel te verminderen. Daarnaast is op 23 
januari 2016 "nlgroeit" gelanceerd: een publiek-private samenwerking tussen het Ministerie van 
Economische Zaken, NLevator en de Kamer van Koophandel met als doel om het groeivermogen 
in het midden- en kleinbedrijf in Nederland te vergroten. Het programma brengt ondernemers in 
contact met andere ondernemers, mentoren, coaches en opleiders, die hen kunnen helpen om 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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hun volgende groeistap te zetten, waaronder ook de stap van ZZP-er naar ZMP-er. Via de KvK 
maakt dit onderdeel uit van het basisaanbod van het Ondernemersplein. 

Na overleg met partners van het Ondernemersplein is het College geen voorstander van het 
inrichten van een apart ZMP-loket. Wel ziet het College de mogelijkheid om in aanvulling op het 
reeds bestaande aanbod op het Ondernemersplein te experimenteren met spreekuren van experts 
van het Werkgeverservicepunt Groot Amsterdam (WSP). Hierin kunnen zij ondernemers die voor 
het eerst personeel willen aannemen, informeren over de diverse regelingen. Het College met de 
partners van het Ondernemersplein bezien of in de communicatie uitingen van het 
Ondernemersplein specifiek aandacht kan worden geschonken aan ZZP-ers die personeel zouden 
willen aannemen. 

• Voorstel 2: Via City Deals in het kader van Agenda Stad inzetten op het wegnemen van 
zoveel mogelijk drempels die ZZP-ers ervaren om personeel aan te nemen. 
Reactie: City deals zijn publiek-private afspraken over samenwerking bij innovatieve oplossingen 
voor concrete, stedelijke opgaven. Op dit moment zijn door het ministerie van BZK 3.8 mogelijke 
city deals geprioriteerd (zie ook: http://agendastad.nl/citydeals/),  variërend in fase van verkennend 
tot verregaand (vlak voor ondertekening). 
Een city deal die drempels moet wegnemen voor ZZP-ers om personeel aan te nemen, staat als 
zodanig niet op de geprioriteerde lijst. Het College is bereid deze opgave te adresseren bij het Rijk 
en gaat graag in gesprek met de betrokken departementen over een logische route om dit voor 
elkaar te krijgen, waarbij een city deal één van de opties is. Het College zal hierbij de 
samenwerking zoeken met andere steden en ZZP belangenorganisaties. 

Een city deal voor het toegankelijk maken van Europese aanbestedingen voor combinaties van 
zelfstandigen en kleine bedrijven met groeipotentieel staat ook niet op de geprioriteerde lijst. 
Van Rijkswege is wetgeving in voorbereiding om de toegankelijkheid van opdrachten voor het 
MKB te vergroten. De Aanbestedingswet 2012 is op 3. april 2013 van kracht geworden. Op 15 
januari 2014 heeft het Europees Parlement nieuwe Richtlijnen 2o14/23/EU, 203.4/24/EU en 
203.4/25/EU aangenomen. Deze nieuwe richtlijnen hebben onder meer tot doel de 
aanbestedingspraktijk te moderniseren, de lasten te verminderen en aanbestedingen beter te 
laten aansluiten op de behoeften van het MKB, door bijvoorbeeld aanbestedende diensten ertoe 
aan te zetten grote opdrachten in percelen te verdelen. Op 3.8 april 2016 moet het Rijk de 
Aanbestedingswet 2012 hebben aangepast aan deze nieuwe Europese Richtlijnen. Het College is 
bereid in gesprek te gaan met de betrokken departementen aangaande de beoogde werking voor 
het MKB. 

Indien het initiatiefvoorstel "Van ZZP-er naar ZMP-er" door uw raad wordt aangenomen, stelt het 
College voor om u via de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van het Amsterdam 
Ondernemersprogramma over de uitvoering van de acties te informeren. 
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