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 Je levert goed werk;
	 Je	bent	flexibel;
 Je denkt niet in problemen 

 maar in oplossingen;
 Je bent representatief en 

 beheerst de Nederlandse taal;
 Je functioneert goed zelfstandig, 

 maar ook in teamverband;
 Je bent in het bezit van 

 eigen vervoer.

Ben jij ZZP’er in de techniek
en voldoe je aan de volgende criteria?

Trestec staat voor samenwerking en co-creatie. Door krachten te bundelen vormen wij samen 
met kundige ZZP’ers in de techniek een sterk collectief. Wij geloven dat iedere ondernemer 
het liefst bezig is met datgene waar hij goed in is. Trestec neemt randzaken uit handen zodat jij 
focus kunt behouden op jouw technische vakmanschap. 

Trestec

Ons land telt veel gemotiveerde zelfstandig ondernemers met ieder zijn of haar eigen expertise. 
Zo zullen ook jouw gedrevenheid en expertise(s) op technisch vakgebied de voornaamste redenen 
zijn waarom je bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat. Natuurlijk ben je dan ook het 
liefst	bezig	met	jouw	specifieke	vaardigheden	en	vakmanschap.	Er	komen	echter	nog	veel	meer	
zaken bij het ondernemerschap kijken, zoals het benaderen van potentiële klanten, het regelen van 
voorfinancieringen	en	andere	administratieve	werkzaamheden.

Trestec is intermediair tussen opdrachtgevers uit de industrie en ZZP’ers in de techniek. Ons team slaat 
op actieve én effectieve wijze een brug tussen vraag en aanbod. Wij bieden zelfstandige technici hiermee 
toegang tot interessante opdrachten bij regionale, nationale of zelfs internationale opdrachtgevers. Vooral bij grote 
opdrachtgevers hebben ZZP’ers vaak geen ingang, maar het Trestec netwerk opent deze deuren en behartigt daarbij 
in alle gevallen jouw belangen. Samen met jou en vele anderen vormt Trestec een sterk collectief dat op het gebied 
van industrieel onderhoud aan iedere vraag kan voldoen. Zo treedt Trestec ook regelmatig op als industriële aannemer 
waarbij ZZP’ers in ons netwerk als onderaannemers worden ingezet bij complete aanbestedingen.

Dan verwelkomt Trestec jou graag als 
samenwerkingspartner in het collectief!



Wij verzorgen de acquisitie, 
zodat jij je kunt focussen 
op jouw expertise.

Geheel vrijblijvende en kosteloze 
inschrijving in het Trestec netwerk.

Toegang tot 
interessante 
opdrachten bij 
nationale en 
internationale 
opdrachtgevers.

Verbreding van je netwerk. Ontmoet andere gedreven 
ZZP’ers en nieuwe opdrachtgevers in diverse industrieën.

Ondersteuning en mogelijkheden 
tot het verder ontwikkelen van 
jouw kennis en kunde.

Grote opdrachtgevers hanteren vaak lange 
betalingstermijnen. Wij begrijpen dat jij als 
relatief ‘kleine’ zelfstandige niet veel kunt of wilt 
voorfinancieren.	Trestec	draagt	om	deze	reden 
altijd zorg voor een betrouwbare en snelle betaling.

Inschrijven is gratis!  www.trestec.nl

Wat kan Trestec jou bieden?

Inschrijven in onze database is kostenloos en geheel vrijblijvend. 
Iedere opdracht wordt eerst voorgelegd en alleen bij wederzijds 
akkoord gaan we een samenwerking aan. Kijk voor de werkwijze 
van Trestec op de achterkant van deze brochure.

Interesse?

ZZP’ers
in de techniek



Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak!

Molenmakershoek 3 
7328 JK Apeldoorn
KvK: 62152084

Trestec B.V.
055 - 820 02 20 
info@trestec.nl 
www.trestec.nl

Trestec vertegenwoordigt een collectief van technische ZZP’ers waarmee totaalprojecten 
worden uitgevoerd. We vervullen hierbij een rol als hoofdaannemer en intermediair. Waar 
zelfstandigen er vaak “maar” alleen voor staan, kunnen we als collectief grote opdrachten 
aannemen en zijn we volwaardige gesprekspartners voor grote opdrachtgevers. Ondertussen 
kan iedere ZZP’er nog steeds genieten van zijn eigen zelfstandigheid en vrijheid. Trestec 
neemt alle administratieve zaken en bijbehorende risico’s uit handen, zodat de opdrachtgever 
en ZZP’er zich enkel hoeven te richten op de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht.

Hoe werkt het?

 Contact opnemen met Trestec
 Neem geheel kostenloos en vrijblijvend telefonisch of per e-mail contact op met Trestec om je aan te melden.

 Intake
 Tijdens een afspraak vullen we samen een competentielijst in om inzichtelijk te maken wat jouw expertises 
 zijn en waar je ambities liggen. Daarnaast willen we graag weten in welke industrieën je werkzaam bent 
 geweest en/of zou willen zijn. Uiteraard geeft het ons ook de mogelijkheid om de persoon áchter de 
 zelfstandig ondernemer te leren kennen, want die speelt een essentiële rol in een succesvolle match 
 met een opdracht(gever).

 Toegang tot interessante opdrachten
	 Wanneer	wij	een	opdracht	van	industriële	opdrachtgevers	ontvangen,	wordt	deze	gefilterd	aan	de	hand	van 
 de punten uit de competentielijst. Op deze manier kunnen wij snel een voorselectie maken en doelgericht 
 contact zoeken met de juiste ZZP’er voor de klus. Indien wij denken dat een opdracht goed aansluit op 
	 jouw	expertises,	leggen	we	de	opdracht,	specificaties	en	eisen	aan	je	voor.

 Aan het werk
 Ben je beschikbaar en zijn alle condities voor beide partijen akkoord? 
 Dan is de opdracht voor jou en kun je aan de slag! 

 Ondersteuning tijdens opdracht
 Uiteraard houden we tijdens de voortgang graag persoonlijk contact en 
 staan we klaar voor al je vraagstukken en wellicht zelfs al de volgende opdracht.




