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Wanneer heeft u voor het laatst…

• …een gedegen stuk kwantitatief onderzoek gedaan?

• …een database opgebouwd rondom uw adviespraktijk?

• …de recente theorie in uw veld gelezen?

• …echt met klanten een diepgravende discussie gehad?

• …een nieuwe dienst in de markt geïntroduceerd?

• …een onderzoeker ingehuurd om uw advies te beoordelen?

• …eraan gedacht een goedkope online versie van uw 
diensten te introduceren?
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Consultancy

ZZP

Negen trends in de consulting sector (1)
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Alumni adviesbureaus
Internet

Me too producten
5 forces, 7S, BCG

Monopolie op klant 
verdwijnt 
IT en start ups zijn sexier



Consultancy
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Ontwerpers, 
marketeers, 
kunstenaars

Abonnementen, 
risicodragend, instant 
consulting, 
hyperspecialisatie

Negen trends in de consulting sector (2)



Ook de traditionele adviesbureaus zoeken 
nieuwe modellen
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Trends in de interimmarkt
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Vroeger Nu

Inspanningsverplichting Resultaatverplichting

General management
Project- en 

programmamanagement

Ervaren managers Ervaring opdoen

Interimmen op zichzelf
Interim, advies en coaching 

mengen

Interimmen als loopbaan
Interimmen als één van je 

loopbanen



Specialisatie op een dienst

Specialisatie op een

marktsegment

Samenwerking met 

andere adviesbureaus

Snelle impact bij de klant

Co-development van non-

financiële voordelen

3.7

3.7

3.6

3.5

3.4

Eenmalige

inkomsten

Uurtarieven

Fysiek

aanwezig

Abonnementen

Klant-

contact

1.5

1.5

1.5

1.4

1.3

Meest veranderende elementen 

in business modellen

Minst veranderende elementen 

in business modellen

De vraag naar hooggespecialiseerd werk en 
snelle impact stijgt
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Uurtarieven en fixed fee nemen langzaam af 
in belang
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Only hourly fee or fixed
fee

Mostly hourly fee or
fixed fee

Equallly split Mostly performance
based

Only performance based
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Consultants stellen zich vragen bij hun 
business model
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Financieel 

succes

BM 

Strategisch 

succes

BM

3,6

2,9

Netwerkmodel 

Variabele kosten, ontwikkelen kennis en 

waardeproposities met een vaste set partners

Online model

Nieuwe tools versnellen adviesproces, recurring

income door abonnementen, online interactie

Probleemoplosser

Instant consulting, weet de oplossing al voor hij/zij aan 

de slag gaat

Consultants in de publieke sector gebruiken minder 

innovatieve business modellen

Business modellen in Nederland

Bron: De Man en Seipl (2016)



Kansen voor de ZP’er (1)
Business model trend Kans voor ZP’er

Kortere tijd-tot-waarde

Groot: ZP’ers hebben vaak pragmatischer 
aanpak en geen vertragende werking van 
een bureau

Herverdeling risico’s

Klein: middelen ZP’er te beperkt om 
risicodragend in klant te participeren

Toenemende
specialisatie

Matig: als ZP’er specialisatie kan
handhaven wel; maar veel ZP’ers
onderinvesteren in kennis

Netwerkvorming

Groot: groep gelijkgestemde ZP’ers
steeds meer serieuze concurrent voor 
grote bureaus

Van kenniseigendom
naar kennistoegang

Groot: kan ook door licentie-achtige
constructie worden gerealiseerd
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Intermediaire organisaties

• Koppelen consultants aan 
projecten

• Comatch managet flexibele 
schil van adviesbureaus

• EdenMcCallum positioneert zich 
als zelfstandig bureau

• Catalant en anderen bedienen 
midden- en lager segment van 
de markt
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Ontwikkelaarsgilde

• 16 zelfstandige adviseurs
• Werken al meer dan 10 jaar samen
• Procesconsulting in beperkt aantal 

sectoren
• Sterke focus op ontwikkeling

• Vakdagen, ondernemerschap, nieuwe 
thematiek

• Samenwerking met InterimProf
• Bij elke klus werkt iemand met een 

ontwikkelvraag samen met iemand die het 
al kan

• Eigen rekening en risico
• Afdracht deel inkomsten aan 

Ontwikkelaarsgilde (vast bedrag en 
omzetafhankelijk)

• Jaarlijks liefdadigheidsproject

13



Kansen voor de ZP’er (2)
Business model 
trend

Kans voor ZP’er

Toenemende 
integratie advies-
non-advies

Mogelijk, als ZP’er ook serieus bereid is te 
investeren in vaardigheden op het gebied 
van coaching, consulting of interim

Pro-actievere
marktontwikkeling

Mogelijk kansen voor nieuwe
dienstverlening; gebruik online om die uit 
te venten. Grote organisaties zijn hier 
vaak trager

Virtualisering
interactie met klant

Matig, wel kansen door gebruik 
gespecialiseerde dienstverleners

Multiple 
verdienmodellen

Abonnementen zijn goed mogelijk; 
performance pay enigszins

Verbreden 
waardecreatie

Goed mogelijk; naast financiële waarden 
valt hier ook te denken aan 
maatschappelijke impact
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Transparency Lab

• ‘We automate consulting’

• Software met gevalideerde 
vragenlijsten

• Adviseurs abonneren zich 
erop, selecteren vragen

• Vervangt traag en duur 
onderzoek; meer mensen 
bereiken voor minder geld

• Value billing door consultant

• Consultant richt zich op 
oplossingen

• Voorbeeld: schoolteams
Aantal projecten

Uurtarief

Geen inhuur van 

consultants onder 

dit tarief

De long tail wordt 

niet bediend

Maatwerk, 

hoog tarief
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Great Game of Business

• Niche: één product, namelijk 
spelsgewijs open book denken 
introduceren bij klanten

• Compleet uitgekristalliseerde 
methode en mensen die die 
methode compleet beheersen, 
waardoor ze meteen aan de slag 
kunnen bij de klant

• Licentie uit USA
• Samenwerking in netwerk met 

andere nichespelers. Alles wat niet 
in het concept valt, gaat naar 
partners of naar de klant. Zeer 
strakke concepthandhaving

• Performance based contracten of 
vast tarief; groei in performance 
based; mogelijk later een 
abonnementsmodel
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http://greatgame.nl/
http://greatgame.nl/


Nieuwe modellen, nieuwe consultants

• Up to date houden kennis
• Data, ecosystemen, 

zelforganisatie, social
entrepreneurship…

• Verbreding van de 
vaardigheden
• Interim, coaching, consulting

• Verdieping van de 
vaardigheden
• Thoughleadership

• Knowmads
(http://doendenkendelen.nl/; 
https://ennuonline.com/blog/)
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http://doendenkendelen.nl/
https://ennuonline.com/blog/

