Diensten

‘De Maqqieapp is
eigenlijk je
werkgever’

In De Vonk vertelt
wekelijks iemand
over een beslissend
moment in zijn of haar
loopbaan. Deze week:
Pieter Leenman (34),
van Maqqie, een onlineuitzendbureau zonder
intercedenten.
Jacqueline Bosboom

Pieter Leenman: ‘Van de bouw werd ik niet echt gelukkig.’

A

l sinds zijn eindexamen
gaat Pieter Leenman elk
jaar met een stel schoolvrienden uit de Alblasserwaard een lang weekend
op stap. Er zitten een paar ondernemende types in de vriendenclub, onder wie
Leenman zelf, dus veel van de gesprekken gaan over de bedrijven die ze al hebben of zouden willen beginnen. En over
innovaties waar ze potentie in zien.
‘Het idee voor Maqqie ontstond tijdens ons uitje in 2013’, vertelt Leenman.
Ze hebben het dan over het nut van LinkedIn, waar volgens hen een heel essentiële functie aan ontbreekt. ‘Een soort
hire-meknop, waarmee je een samenwerking in gang kunt zetten. Het bleef bij
brainstormen, want we waren destijds
allemaal veel te druk om hier serieus op
voort te borduren.’
Zo heeft Leenman zijn handen vol aan
zijn baan en opleiding tot accountant bij
Hoek en Blok, een middelgroot kantoor
in Zuid-Holland, waar hij uiteenlopende
mkb-bedrijven in zijn portefeuille heeft.
Met behoud van een freelancecontract
geeft hij die baan in 2014 op als het ruim
25 jaar oude bouwbedrijf van zijn vader
in Papendrecht in het staartje van de crisis failliet gaat.
‘Dat ging me aan het hart, want van
kinds af aan had ik in mijn vrije tijd bij
Leenman Bouw meegewerkt. Omdat ik

bij Hoek en Blok ervaring had opgedaan
met failliete bedrijven die een doorstart
hadden gemaakt, zag ik die mogelijkheid ook voor Leenman Bouw.’
Hij koopt van de curator de machines,
de bedrijfsnaam en websites en neemt
de helft van het personeel over. In drie
jaar tijd lukt het hem om van Leenman
Bouw weer een goedlopend, winstgevend bedrijf te maken. ‘Maar ik realiseerde me ook dat ik van de bouw niet echt
gelukkig werd.’
In de tussentijd heeft de gedachte om
platformgebruikers een concrete optie
tot samenwerking te bieden, hem niet
losgelaten. Hij spart erover met kennissen uit de uitzendbranche en softwareontwikkelaars, en als de contouren van
zijn plan hem voor ogen staan, hakt hij
de knoop door. Begin 2017 verkoopt hij
het bouwbedrijf.
De opbrengst en zijn tijd steekt Leenman vervolgens in de ontwikkeling van
een platform waar werkgevers en werkzoekenden elkaar via een app kunnen
vinden. Dat hebben er al meer gedaan,
maar Leenman gaat verder door achter
de app een koppeling aan toepasselijke
sociale wet- en regelgeving en cao’s op te
tuigen. Zo bepaalt het platform automatisch wat het minimumtarief is, en berekent het brutoloon, werkgeverslasten,
vakantiegeld, af te dragen premies en
dergelijke.
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Verdienmodel
l Het

gebruik van de
Maqqie-app is gratis, op
een overeengekomen
werkopdracht houdt
Maqqie 7% van het uurtarief in als commissie.
l Leenman verwacht begin 2020 kostendekkend
te kunnen opereren.
l Tot

nu toe heeft Leenman in drie ronden ruim
€ 1 mln aan financiering
bij informal investors
opgehaald.

‘

‘VOOR BEDRĲVEN
IS HET EEN HANDIGE
TOOL OM ZELF HUN
FLEXIBELE SCHIL
TE BOUWEN’
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‘De Maqqie-app is eigenlijk een online-uitzendbureau, zonder dat er een
intercedent aan te pas komt. Als er een
match is, doorloop je samen een vragensetje, dat resulteert in een contract dat
aan alle formaliteiten voldoet. Iemand
die werk wil aannemen, kan dus als een
soort freelancer zelfstandig aan de slag
gaan zonder al het gedoe dat je hebt als
zzp’er. En voor bedrijven is het een handige tool om zélf hun ﬂexibele schil mee
te kunnen bouwen.’
Maqqie incasseert vervolgens het
tarief dat is overeengekomen, doet de
afdrachten en betaalt de uitzendkracht
een nettobedrag waarvoor hij een gespeciﬁceerde loonstrook ontvangt. De
uitzendkracht bouwt ook pensioen op en
krijgt doorbetaald bij ziekte. ‘De
Maqqie-app kun je dus eigenlijk als je
werkgever beschouwen.’
Leenman heeft nu zo’n vijftien man in
dienst; vooral IT’ers en een paar administratief medewerkers. Door de proefversies die zij samen hebben gebouwd zijn
voor launching customers inmiddels zo’n
30.000 gewerkte uren gelopen. Dit najaar
nog denkt Leenman de Maqqie-app ofﬁcieel te lanceren, inclusief onder meer
een ratingoptie, waarmee de contractanten elkaar kunnen beoordelen.
Jacqueline Bosboom is redacteur van
Het Financieele Dagblad.

