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De kop van het nieuwe jaar is er al lang weer af en de eerste tekenen van het voorjaar
dienen zich gelukkig al weer aan. Voor ons als 4Synergy is ook de officiële kop er af, nu
we net de jaarlijkse strategiedag met de gehele groep van aangesloten partners hebben
gehad. Een dag met een mooie mix van serieus, strategie, interessant en gezelligheid.
Verder in deze nieuwsbrief een verslag van deze dag.
In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar een korte blik vooruit naar de rest van
het jaar en een kortere blik terug op 2016. Daar waar elke jaar zijn ups en zijn downs
kent, waren voor ons in 2016 de ups gelukkig ruim in de meerderheid. Een groei van 35%
ten opzichte van het jaar daarvoor, een groot aantal nieuwe eigen klanten en ook meer
aangesloten partners zijn daarvan het bewijs. Ook hadden we aantal mooie initiatieven
zoals het Cloud seminar in de Euromast en een eigen Broodfonds als voorziening tegen
langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast hadden we in het kader van de wet DBA ook
als één van de eerste bedrijven een door de Belastingdienst goedgekeurd contract (MTO).
Die wet en het goedgekeurd krijgen van ons contract kostte ons best veel hoofdbrekens,
iets wat die wet overigens nog steeds doet bij bedrijven, instellingen en zelfstandigen.
In 2017 ligt het accent uiteraard weer op onze bestaande klanten, maar is er genoeg ruimte
om ook nieuwe klanten te ontwikkelen, denk hierbij o.a. aan de zorgsector waar we steeds
nadrukkelijker nieuwe en mooie opdrachten uitvoeren. Ook willen we dit jaar meer reuring
in onze buitenwereld maken, o.a. via social media. Dat gaan we niet stalkenderwijze doen,
maar gericht willen wij naar buiten komen. Uiteraard blijven onze netwerkborrels op
de rol staan, elke keer weer worden die goed bezocht en is de sfeer meer dan goed. Wel
gaan we deze nog bijzonderder maken, het worden meer events dan alleen borrels. De
eerste in nieuwe stijl hebben we gehad met de goed bezochte nieuwjaarsborrel in hotel
New York. Ook de volgende borrels, nu dus events ;) gaan we iets speciaals meegeven. De
eerstvolgende op 9 maart heeft als extra de keynote spreker van de laatste RijksClouddag
(een initiatief waar de top 200 ICT-beslissers van de Rijksoverheid bij aanwezig waren).
Sander van den Berg presenteert dan wederom ‘’Cloud Kung Fu voor het Loodswezen”.
Leuk nog om te vermelden is dat 4Synergy als voorbeeld vanuit de IT-sector is
meegenomen in de recente publicatie van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid) waar sociologen, economen, juristen en andere wetenschappers
ingaan op belangrijke trends op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de organisatie
van de arbeid. Zij signaleren dat steeds minder mensen een vaste baan hebben en de
onzekerheid op de arbeidsmarkt toeneemt. Zij buigen zich in deze publicatie over vragen
als Wat zijn de feiten? Waar worden die door veroorzaakt? En hoe gaan we daar verstandig
mee om?
Genoeg (en ook wetenschappelijk) stof tot nadenken dus.
Rest mij u veel leesplezier toe te wensen!
Peter Boonk
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Business Update
Terugkijkend op het vorige jaar hebben wij er veel
nieuwe eigen klanten erbij gekregen. En daarnaast is
het 22 keer voorgekomen dat iemand een collega ‘’op
de stoel naast hem’’ heeft weten te plaatsen. Een mooi
bewijs wederom dat een netwerk echt werkt.
Hieronder in vogelvlucht een aantal nieuwe
opdrachten van de afgelopen periode:
In de wereld van innovatie en het slim gebruik maken
van techniek opereert Innogy als een groene en
duurzame start-up binnen de grote multinational
RWE. Op die manier zie je steeds meer dat ook binnen
grote bedrijven innovaties daadwerkelijk kunnen
ontstaan. Inmiddels zijn daar naast Gerco Grandia
ook Pascal Alma en Freek Wiekmeijer aan de slag met
onderwerpen als big data en data leaks.
Een tweetal architecten hebben 4Synergy versterkt
en daar zijn wij blij mee. Roelof Boersma en Chris
Hoedt zijn inmiddels bij respectievelijk Defensie en
ABNAMRO aan de slag. Ook Raymond van Egmond,
Cloud expert, is nieuw bij ons en is nu actief bij
Wolters Kluwer.
Bij de SHL-Groep, een instelling die ondersteunende
diensten verleent aan zorgprofessionals in de
eerstelijnsgezondheidszorg, zijn Berco van Gool
en Luc Pop begonnen, Berco met een Business
Intelligence opdracht en Luc als projectmanager.
In diezelfde zorgsector is René Poelen nu bij een
viertal instellingen actief, na het Elkerliek ziekenhuis
zijn daar nu Zorgsaam en Curamus in het Zeeuwse
bijgekomen.
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Om dichter bij Rotterdam te blijven, in de Rotterdamse
haven zijn Michael van de Ven en Mohamed Adlouni,
ook nieuw bij ons, aan de slag gegaan als analist.
Pascal Prins heeft na zijn opdracht bij BestSeller
nu een mooie opdracht in de Cloud Devops hoek als
architect bij Raet. Een tweetal projectmanagers, te
weten Edo Hiemstra en Peter van de Schelde hebben
een nieuwe opdracht respectievelijk bij Attero en
PostNL, onderdeel pakketten.
Ronald Kneppers voert nu een opdracht uit voor
Exterion Media. Exterion Media is wellicht als naam
niet zo bekend, maar wij worden er allen wel dagelijks
mee geconfronteerd. Zij zijn namelijk marktleider in
interactieve buitenreclame en bereiken daarmee ruim
70% van alle Nederlanders. Ronald ontwikkelt voor
hen een algoritme om te optimaliseren welke reclame
op welk tijdstip op welke plaats wordt getoond.
Letterlijk gaan wij daar dus meer van zien.
Last and not least is Piet de Visser weer af en toe op
zijn oude honk CGI, waar hij een team in de Oracle
hoek begeleidt en naar een hoger plan brengt.

Even voorstellen:
Mohamed Adlouni
Wat is je naam?
Mohamed Adlouni
Hoe lang ben je zelfstandig?
Sinds 05-2011
Geef een korte beschrijving van je:
Ik ben 44 jaar oud, gelukkig getrouwd
en vader van 3 zoons (12,9, en 6 jaar).
Sinds 2004 woonachtig in Hoofddorp.
Daarvoor heb ik vanaf mijn komst naar
Nederland op mijn 17de in Amsterdam
gewoond.
Mijn keuze voor Informatica na mijn
middelbare schoolopleiding kwam
voort uit mijn nieuwsgierigheid naar het
onbekende. Het onbekende intrigeert
mij enorm. Ik persoonlijk had totaal
geen affiniteit met computers toen
ik met de Informatica opleiding ben
gestart. En je ziet het nu; een wereld
zonder ICT is ondenkbaar geworden.
Welk bedrijf kan vandaag zonder
computers, welke man of vrouw
zonder zijn of haar mobiel.
Werkverleden: Op welk project ben je
het meest trots?
Ik heb in mijn vroege ICT carrière bij
een evenementen-bedrijf gewerkt als
programmeur. Dat was nog tijdens
mijn studie waarin ik na mijn stage
bij datzelfde bedrijf gevraagd ben om
als parttime programmeur klusjes te
doen. En als student is dat een aardig
bijverdienste en ook nog binnen je
eigen domein.
Na mijn studie ben ik direct in de
Telecom sector belandt waarin ik
inmiddels al 16 jaar ervaring opgedaan
heb bij bedrijven als KPN, T-Mobile
en Tele2.

Bij KPN heb ik het geluk gehad om als
eerste gecertificeerde Siebel Business
Analyst de grote Siebel implementatie
van begin tot de eerste oplevering van
de ZIPB dienst meegemaakt. Maar
mijn tijd bij Tele2 is het dierbaarst
voor mij. Daar heb ik vanwege het
vertrouwen dat ik gekregen heb van het
management allerlei functies ingevuld.
Ik startte als Business Analist, maar in
de loop van de tijd heb ik verscheidene
functies ingevuld als:
- Product Manager
- Project Manager voor de uitrol van
nieuwe proposities en/of diensten
- Keten Manager waarin de nadruk
ligt op het in kaart brengen van
het mobiele order intake keten en
verbeteringen doorvoeren op basis
van vooraf gedefinieerde KPI’s.
Waarom heb je je bij 4Synergy
aangesloten?
Via Jan de Baat ben ik in aanraking
gekomen met 4Synergy. Mijn gehele
netwerk is op basis van mijn jarenlange
telecom ervaring groot (binnen
Telecom), maar tegelijkertijd ook
beperkt (op andere sectoren).
Het samen zelfstandig ondernemen
maakt je als zelfstandige sterker. Dus
ook op het gebied van je netwerk.
De gesprekken met Martin en Peter
hebben mij overtuigd van het concept
van 4Synergy.
Wat trekt je aan in het concept?
Zoals ik al eerder aangaf, het samen
zelfstandig ondernemen door de
krachten te bundelen.
Hobby’s?
In mijn vrije tijd doe ik graag
aan hardlopen, fotograferen en
fijnschilderen (helaas houd ik voor mijn
laatste hobby bijna geen tijd over om
serieus wat mee te doen).
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4SYNERGY IN HET NIEUWS
4Synergy is als voorbeeld vanuit de
IT-sector meegenomen in de recente
publicatie van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)
waar sociologen, economen, juristen
en andere wetenschappers ingaan op
belangrijke trends op de arbeidsmarkt
en ontwikkelingen in de organisatie
van de arbeid. In deze publicatie ‘’Voor
de zekerheid. De toekomst van flexibel
werkenden en de moderne organisatie
van arbeid’’ signaleren zij dat steeds
minder mensen een vaste baan hebben
en de onzekerheid op de arbeidsmarkt
toeneemt.
Zoals zij zelf stellen, brengen zij cruciale
arbeidsmarktontwikkelingen in kaart
op het terrein van de digitale revolutie
en flexibilisering van de arbeidsrelaties
en de gevolgen die deze ontwikkelingen kunnen hebben voor economie en
samenleving.
Een uiterst interessant onderwerp dus,
waar ook nieuwe concepten en termen
worden geïntroduceerd. Zo is er nu de
WAT-relatie: Working Apart Together,
ieder voor zich maar ook (een beetje)
samen. Ook creatief vond ik diegene die
zich niet meer zzp-er noemde, maar freelancer, een term uit de middeleeuwen:
geen cowboy maar een vrije ridder!
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voor de zekerheid

it
De zakelijke dienstverlening is waarschijnlijk de sector met de meeste zzp-verbanden. 4Synergy is daar een van, een club van meer dan veertig it-professionals. Op
het bedrijvenpark Rivium, aan de rand van Rotterdam, huren ze een vertrek van
niet meer dan 6 bij 3 meter met een tafel, een printer, een koffiezetapparaat en wifi.
De ruimte is voor overleg, training en afspraken. “We werken bij onze klanten”,
legt initiatiefnemer Sander van den Berg (42) uit. Of thuis.
Ze zijn consultant, oftewel adviseur. Klanten huren hen in, variërend van een paar
dagen tot een jaar of nog langer, tegen een uurtarief. In 2012 begonnen ze met z’n
vijven en nu dus bijna tien keer zo groot. Ze zien elkaar als collega’s, ze spreken
over “partners”. Een managementteam voert de organisatorische taken uit, zoals
acquisitie, contracten, administratie en training. Daar betalen de partners voor,
10 procent van de inkomsten. Van den Berg schat dat de partners gemiddeld zo’n
60 tot 70 procent van hun werk via 4Synergy krijgen, dat wil zeggen via elkaars
netwerken. Wie opdrachten voor anderen inbrengt krijgt daarvoor provisie.
4Synergy functioneert als een team van gelijken. De besluiten van het managementteam worden besproken in een zeswekelijkse teamvergadering. Er is geen
gezagsverhouding. Ze hebben geen juridische structuur, zoals een coöperatie, vanwege de verplichtingen en regels die daaraan kleven. Van den Berg: “Dat is niet
flexibel. De essentie is: elkaar kennen en vertrouwen.”

Samen scholen
Wetenschappers en beleidsmakers maken zich zorgen dat zzp’ers hun bij- en nascholing verwaarlozen omdat ze die uit eigen zak moeten betalen en in eigen tijd moet doen. De coöperatieve zzp-verbanden hebben daar oog voor. Bij 4Synergy leggen ze veel nadruk op samen leren.
Afgelopen najaar deden ze met z’n tienen een cursus safe. Omdat ze kansen zien in cloud-diensten worden de partners actief aangesproken zich daarin te specialiseren. 4Synergy is geen uitzondering. Zorg&Co in Maastricht stimuleert en faciliteert het volgen van cursussen en opleidingen onder haar leden. Zzp-Nederland richt een scholingscentrum op. Belangenbehartigingsorganisaties bieden trainingen aan, met name in ondernemerskwaliteit. De zzp-brancheverenigingen hebben scholing in beroepskwaliteiten als kernproduct. Het specifiek op zzp’ers gerichte
opleidingsaanbod van commerciële (online) organisaties is enorm. Maar het aanbod van scholing wil nog niet zeggen dat alle zzp’ers daar ook gebruik van maken.

De partners van 4Synergy hebben borrels, een Sinterklaasviering en een jaarlijkse
achterbandag – “de laatste keer naar Blijdorp”. Ze zijn collega’s maar ook concurrenten. De opdrachten worden verdeeld door het managementteam, dat bekijkt
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de eenzame zzp’er staat niet alleen: over de nieuwe organisatie van de arbeid
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wie het beste past bij een opdracht en wie genoeg tijd heeft. Als er meer dan één
partner beschikbaar is, dan beslist de klant. Nu hebben zes personen geen
opdracht, vertelt Van den Berg, “dan kijken wij hoe we deze zes aan werk kunnen
helpen. Maar ze zijn zelf verantwoordelijk, ze moeten zelf zoeken naar opdrachten
en werken aan hun skills.” Daarover laat hij geen misverstand. “Je moet niet afhankelijk worden, dan word je er uit gezet. Het is niet alleen halen, ook brengen.”
De toegang is selectief. Nieuwelingen moeten aangedragen worden door een partner of meerdere keren gesignaleerd zijn op de borrels, waar je alleen op uitnodiging
mag komen. In de “sollicitatiegesprekken” wordt gelet op kwaliteit en motivatie.
Bij aanname tekenen de nieuwe partners een intentieverklaring met do’s and don’ts
om er een officieel en ritueel kantje aan te geven.
4Synergy wil een alternatief zijn voor bemiddelaars. Hun rol is ook in de it-sector
groot, met bureaus als Headfirst, Myler en Brainnet. Zij bepalen de tarieven en de
voorwaarden, de zzp’er moet door hun hoepel springen, aldus Van den Berg. Hij
legt de oorzaak van die dominantie bij de overheid die met haar regels over ketenaansprakelijkheid en schijnzelfstandigheid bedrijven kopschuw maakt en daarom
hun opdrachten laten lopen via grote bemiddelingsbureaus.
4Synergy wil groeien – dat is nodig om een serieus alternatief te zijn voor de
bemiddelaars – maar zonder in de valkuil van grootschaligheid te vallen. Ze overwegen om zich bij verdere groei op te delen in cellen. Van den Berg: “Wij werken
volgens dezelfde gedachte als het Broodfonds [zie kader]: zolang je elkaar kent,
functioneert het.”

Samen financieren

De publicatie is op internet te vinden
en te downloaden via de volgende URL:
https://www.wrr.nl/publicaties/publicaties/2017/02/07/voor-de-zekerheid

Helpt samenwerking tussen zzp’ers ook om financieringsproblemen op te lossen? Zzp’ers zijn
vrij kansloos op de gewone kredietmarkt, en dat geldt ook voor coöperaties. 4Synergy is gestart
met eigen kapitaal, evenals Bouw Collectief Twente, Zorg&Co kon de eerste moeilijke jaren
overleven dankzij twee idealistische particuliere geldschieters. Innovatieve start-ups moeten het
vooral hebben van “beg, steal or borrow”, al kunnen de incubators helpen bij het vinden van
(durf )investeerders. Alternatieve vormen van financiering zoals het Broodfonds zijn vooralsnog
beperkt aanwezig. Maar er zijn vormen in opkomst, zoals crowd funding en online commerciële
kredietplatforms met peer-to-peer-bemiddeling. In de vs groeit onderhandse financiering van
ondernemers ten koste van de bancaire kredietverstrekking. Hetzelfde wordt voorzien voor
Nederland. Overigens hebben veel zzp’ers geen of nauwelijks kapitaal nodig om hun bedrijf te
starten en draaiende te houden.

5

Even voorstellen:
R ay m o n d va n E g m o n d
Van origine kom ik uit de Unix (AIX)
hoek, langzaam maar zeker uitgebreid
met Linux, storage, networking,
VMWare en tot slot AWS. Uiteraard
in deze periode ook de bijbehorende
tooltjes/applicaties en handigheidjes
opgepakt.

Wat is je naam?
Ik ben Raymond van Egmond en kom
uit Heemskerk, heb een vriendin en zij
woont in Zevenbergen. Na bij diverse
werkgevers in dienst geweest te zijn
per 1 maart 2016 als zelfstandige aan
de gang en per 1 december bij 4synergy
aangesloten.

De twee projecten waar ik het meest
trots op ben:
- eentje uit een ver verleden is het
opzetten van een HACMP cluster
op AIX, shared storage exporteren
importeren, network failover
(migratie naar de andere host),
database failover. Toen redelijk
vooruitstrevend, binnen korte tijd
met een korte downtime databases
weer beschikbaar zonder menselijk
ingrijpen.
- Een stuk recenter, het opzetten en
voorbereiden van de “infrastructuur”
in AWS voor Randstad om migratie

van Datacenter applicaties
mogelijk te maken. Alles gescript,
geautomatiseerd en waar nodig
High Available (veel eenvoudiger dan
“vroeger”) of zelfs fault tolerant.
Toen ik de mogelijkheid kreeg om
mij bij 4synergy aan te sluiten heb
ik deze kans gegrepen. Het lijkt mij
zeer waardevol om als zelfstandige
(alleen) toch ergens bij te horen.
Mensen waarmee je van gedachte
kunt wisselen en die mogelijk al met
hetzelfde bijltje gehakt hebben. Als ik
dan op mijn beurt ook weer wat aan dat
netwerk kan bijdragen worden we er
allemaal beter van.
Hobby’s
Motorrijden (te weinig), skiën (te
weinig), hardlopen (sinds kort), itprojectjes thuis (te weinig tijd), vakantie
(wie niet).

N e w Ye a r
Event 2017
Op 12 januari hebben wij het nieuwe
jaar feestelijk ingeluid met klanten en
consultingpartners.

Voor ons wordt 2017 ons eerste lustrum,
dus zijn we ons feestelijk gesstart met
een muzikale noot. Als locatie hadden
wij gekozen voor Hotel New York in
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Rotterdam. Een bijzondere plek daar zoveel ondernemers daar elkaar al hebben
ontmoet in de vele jaren.
Onder het genot van een hapje en een

drankje konden we bijpraten met oude
bekenden en nieuwe vrienden. Het
was als vanouds weer een fantastisch
samenzijn.

Even voorstellen:
R i c h a r d va n d e r B i l t
Mijn naam is Richard van der Bilt.
Ik ben al sinds 2003 ondernemer
en sinds maart van dit jaar heb ik
mij mogen aansluiten bij 4Synergy.
In mijn werkbare leven ben ik vaak
bezig geweest met veranderingen als
lijnmanager of als project-/programmamanager. Daarbij was er altijd een
duidelijk IT component aanwezig.
Dus IT was een soort enabler voor die
veranderingen. De laatste jaren heb ik
me met name toegelegd op het veranderen van de IT. Zowel de processen
(door bijvoorbeeld gebruik te maken
van scrum en DevOps) als de mensen
binnen die IT afdelingen. Mede door
de transitie naar de cloud zie je bij
bedrijven dat de ‘oude’ IT afdelingen
van fysiek server en netwerkbeheer
zich moeten gaan organiseren rondom
de regie van dit soort diensten. Of door
het gebruik van de scrum methodiek
(of DevOps) zie je de betrokkenheid

van de rest van de organisatie groter
worden, maar ook de transparantie
binnen het ontwikkelproces wordt
steeds groter. Dat vraagt veel van de
mensen bijvoorbeeld op communicatief vlak, maar ook inhoudelijk verandert hun werk.
Als ik me even niet met interim werk
bezig houd, wil ik nog wel eens een
nieuw bedrijf opstarten. Zo heb ik nog
een bedrijf gehad wat zich bezighoudt
met het maken van bevestigingsbeugels voor spiegels op vrachtwagens.
Overigens een directe spin-off van
een interim klus die ik een jaar of 10
geleden heb gehad. Sinds eind vorig
jaar ben ik met een aantal mensen aan
het kijken of we kunnen beoordelen of
een organisatie zowel qua applicaties
als processen en mensen gereed is om
naar de cloud te migreren. Best boeiend als je ziet dat iedere IT manager

wekelijks gespamd wordt om maar
snel naar die cloud te migreren.
Dat is ook direct een bruggetje waarom ik geloof dat een netwerkorganisatie als 4Synergy essentieel is voor
mensen zoals ik. Het speelveld van ICT
is zo groot dat je onmogelijk overal een
specialist in kunt zijn. Ik geloof in een
team dat elkaar daarin kan completeren. Dat is ook iets waar ik bij mijn interim klussen naar zoek, een team dat
elkaar aanvult. Dat is wat ik verwacht
te zien bij 4Synergy. Dat betekent een
actieve rol, zeker van mijzelf, om dat te
realiseren. 4Synergy bestaat uit veel
ervaren mensen op verschillende gebieden. Zo kunnen we dus ook gebruik
maken van elkaars expertise. Maar we
zijn ook ondernemers, dus het moet
uiteindelijk wel geld opleveren. Een
mooie uitdaging waar ik graag wat tijd
voor vrij maak.
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S T R AT E G I E DAG E N 2 0 1 7

De jaarlijkse strategiedagen zijn altijd
één van de hoogtepunten van het
ondernemersnetwerk aan het begin van
het jaar.
Gezamenlijk wordt er de resultaten van
het voorafgaande jaar beschouwd en
vooruit gekeken om de koers te bepalen
met elkaar. Bij deze plenaire sessie,
viel een ieder die aan het netwerk
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had bijgedragen in de prijzen. En
daar waren er namelijk verbluffend
veel (lees: iedereen). Een ieder heeft
namelijk in 2016 bijgedragen aan en
dankzij de samenwerking zijn bordje
eten verdiend. (vandaar de borden :-)
Na de sessie over nieuwe business
modellen, stond een bus voor ons
klaar om een klant site visit te doen. We

werden rondgeleid in de Rotterdamse
haven, waarna we onderricht werden
om onze doelen beter te raken.
Na de nodige gerichte acties, stond de
bus weer voor ons klaar om na naar het
centrum van Delft te brengen voor een
uitstekend diner met after party.
De volgende ochtend kon iedereen na
een uitvoerig ontbijt weer fris en fruitig
huiswaarts.

Onze klanten
Onze consulting partners zijn momenteel werkzaam voor de volgende klanten.

Bezoekadres

Telefoon

Rivium 2de Straat 24

T: +31(0)85 401 00 35

2909 LG Capelle a/d IJssel
Postadres

info@4synergy.nl

Postbus 141

www.4synergy.nl

3350 AC Papendrecht
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