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5.000 onafhankelijke consultants en experts aangesloten bij het
COMATCH netwerk: de platform economie doet zijn intrede in
de wereld van consulting




In slechts drie jaar bouwde COMATCH een internationaal netwerk van 5,000+
consultants
De platform economie laat snelle groei zien in de business consulting bedrijfstak
De inzet van flexibele projectteams wordt een concurrentievoordeel

In slechts drie jaar tijd heeft COMATCH een internationaal netwerk van 5.000 onafhankelijke
consultants en industrie experts opgebouwd. De marktplaats voor consultants groeide met
ongeveer 140 consultants per maand. COMATCH deed dat met behoud van hoge
kwaliteitsnormen: ongeveer 50% van de consultants die zich registreren komen uiteindelijk het
selectieproces door. De 5.000 consultants komen uit 60 landen, spreken 90 talen en bestrijken
een breed scala aan functionele- en industrie expertise. Binnen consulting is het potentieel van
de platform economie enorm: in april heeft consultancy.uk becijferd dat een vijfde van alle
consulting omzet in Groot-Brittannië werd gegenereerd door onafhankelijke consultants. Volgens
een COMATCH-enquête uit 2016 zijn er drie opmerkelijkste redenen die de groeiende
populariteit van onafhankelijk werk onder consultants verklaren: ten eerste zijn onafhankelijke
consultants tevredener met hun werk-privé-balans, daarnaast verdienen ze meer geld en
tenslotte hebben ze meer verantwoordelijkheid dan ze zouden hebben in vaste posities. Weinig
consultants (slechts 11%) zijn van plan terug te keren naar vaste posities.
Katharina Schneider, Director Consultant Relations bij COMATCH:
"Er zijn verschillende motieven voor professionele onafhankelijkheid: sommige consultants willen
gewoon consultants blijven in plaats van partner te worden, sommigen beginnen hun eigen
startups parallel aan hun projectmatige werk en sommigen willen graag meer tijd voor hun
families, hobby's of het beoefenen van sport. Iedereen die kiest voor professionele
onafhankelijkheid wordt gedreven door het verlangen naar meer zelfbeschikking."
Ondertussen zien klanten er grote waarde in om de personeelsbezetting van hun projecten snel
en flexibel aan te passen zonder daarbij kwaliteit en professioneel accountmanagement uit het
oog te verliezen, en maken ze in toenemende mate gebruik van bemiddelaars. Klanten vullen
interne projectteams aan met de best beschikbare onafhankelijke experts wereldwijd. Wanneer
uitdagingen complexer worden en kennis specialistischer wordt, zal de inzet van project
gerelateerde, op rollen gebaseerde ‘flash teams’ een concurrentievoordeel zijn.

Christoph Hardt, Co-Founder en Managing Director:
"In de toekomst zal een bedrijf alleen succesvol zijn wanneer het projectteams snel en
systematisch kan samenstellen. Om dit te realiseren, moet het bedrijf op interdisciplinaire wijze
interne- en externe experts bij elkaar brengen, vaak over nationale grenzen heen – en soms
binnen slechts een paar uur. Samenwerken met leveranciers als COMATCH maakt zo'n moeilijke
taak een stuk eenvoudiger. "

Over COMATCH
COMATCH is de online marktplaats voor onafhankelijke managementconsultants en industrie
experts van topkwaliteit. Bedrijven van elk formaat gebruiken COMATCH, waaronder
multinationale ondernemingen, startups en adviesbureaus. Om de topkwaliteit te waarborgen,
moeten al onze consultants een tweetraps selectieproces door; waarna ca. 50% van alle
aanmeldingen wordt geweigerd. COMATCH GmbH, met haar hoofdkantoor in Berlijn, werd
opgericht door de voormalige McKinsey-consultants Dr. Christoph Hardt en Dr. Jan Schächtele.
Chief Sales Officer Dirk Schuran is in 2017 toegetreden tot het bedrijfsmanagement. COMATCH
heeft op verschillende locaties ongeveer 100 werknemers in dienst; het bedrijf bestrijkt zes
Europese markten en heeft onlangs de bestaande COMATCH-dienstverlening uitgebreid met
COMATCHresearch en COMATCHperm-services. Acton Capital Partners, Atlantic Labs en btov zijn
de belangrijkste investeerders.
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