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Samenvatting 

Systematisch ontwikkelde kennis in de t i jd: het zzp-panel 

Zzp'ers vormen een belangrijke groep ondernemers binnen de Nederlandse 

economie. Het aandeel zzp'ers in de werkzame beroepsbevolking is tussen 

2000-2009 toegenomen van 2,7% naar 4,8%. Met behulp van het zzp-panel 

worden deze zelfstandigen op systematische wijze in kaart gebracht. Het zzp-

panel geeft thematisch inzicht in o.a. persoonskenmerken, bedrijfskenmerken, 

bedrijfsvoering en inkomen, verzekeringen, zelfstandigheid, marktomstandig-

heden, arbeidsomstandigheden, innovatie en investeringen. 

 

In deze eerste editie van 2011, inmiddels alweer de vierde meting sinds de 

start, worden weer verschillende aspecten van de bedrijfsvoering van zzp'ers 

belicht. Bovendien is deze editie van het zzp-panel gewijd aan het thema eco-

nomische zelfstandigheid. In totaal werkten bijna 2.200 zzp'ers mee.1 

 

Wie zijn de zzp'ers? 

Het zzp-panel is opgebouwd uit personen die zelfstandig ondernemende activi-

teiten uitvoeren, zonder personeel en zonder een medeondernemer, en als 

voornaamste product hun eigen arbeid aanbieden. Zzp'ers zijn vaker man en 

over het algemeen ouder dan werknemers. Vooral in de landbouw en in zorg 

en welzijn zijn zzp'ers relatief ouder. De jongere zzp'ers zijn relatief vaker te-

rug te vinden in de ICT en de bouw. Het gemiddelde opleidingsniveau van zz-

p'ers ligt hoog. Zelfstandigen in de tertiaire en quartaire sector zijn vaker 

hoogopgeleid dan zzp'ers in de primaire en secundaire sector. Het grootste 

gedeelte van de zzp'ers was in loondienst voor zij de stap maakten naar het 

zelfstandig ondernemerschap. 

 

Bedrijfskenmerken 

De zzp'ers in dit panel bieden voornamelijk hun eigen arbeid aan. De diensten 

die zij uitvoeren, bestaan veelal uit activiteiten zoals consultancy, opleiding en 

training, zorgdiensten et cetera. Ze zijn ook voornamelijk actief in de overige 

(zakelijke) dienstverlening en in de bouw. Meer dan de helft van de zzp-

ondernemingen bestaat namelijk al langer dan vijf jaar. Een op de drie is zelfs 

al meer dan 10 jaar actief als zzp'er. Ruim de helft van de zzp'ers werkt het 

vaakst met vooraf afgesproken prijzen. 

 

Bedrijfsvoering en inkomensposit ie 

Bijna de helft van de zzp'ers heeft in 2010 een omzet tussen € 25.000 en 

€ 100.000 gerealiseerd. Voor bijna driekwart van de zzp'ers is het zzp-

inkomen hun enige inkomstenbron. Dit percentage is hoog in het panel en dat 

hangt mogelijk samen met het feit dat in het panel alleen zzp'ers zijn opge-

nomen die tenminste 15 uur per week aan hun onderneming besteden. Zelf-

standigen die over andere inkomsten beschikken, uit bijvoorbeeld een baan of 

een aanvullende uitkering (zgn. hybride zelfstandigen), geven aan dat het zzp-

inkomen gemiddeld 45% van hun persoonlijke inkomen vormt. 

 

1 De nettorespons onder bestaande panelleden was 76% en inclusief de aanvulling tot 2.200 

respondenten bedroeg de totale respons 36%. 
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Naast persoonlijk inkomen geeft ook het gezinsinkomen inzicht in de inko-

menspositie. Ten opzichte van vorig jaar kunnen minder zzp'ers terugvallen op 

alternatief gezinsinkomen. 47% geeft aan dat eventuele andere gezinsinkom-

sten ontoereikend zijn, waar dit in 2010 43% was. Van de zzp'ers die wel te-

rug kunnen vallen op alternatief gezinsinkomen blijkt 74% langer dan een jaar 

te kunnen voorzien in het levensonderhoud. Dat impliceert dat zzp'ers over het 

algemeen zorgen voor goede buffers. 

 

Inkomensvoorzieningen en reservering voor de oude dag 

Over het algemeen betalen zzp'ers weinig verzekeringspremies. Inkomsten-

derving bij ziekte of bij langdurige arbeidsongeschiktheid is door slechts 20% 

respectievelijk 38% van de zzp'ers verzekerd. Aansprakelijkheidsverzekerin-

gen zijn vaker gemeengoed (76%). Zzp'ers in de bouw zijn doorgaans vaker 

verzekerd, het minst gebeurt dit door zelfstandigen in de ICT. Iets meer dan 

de helft van de zzp'ers reserveert een inkomen voor de oude dag. Zzp'ers die 

aangaven in 2010 een reservering te hebben gemaakt, zetten gemiddeld circa 

13% van het inkomen uit de onderneming opzij. Gemiddeld over alle zzp'ers 

(inclusief de niet-spaarders) is dit ongeveer 6,7%. In de ICT en de overige za-

kelijke dienstverlening wordt relatief meer gespaard. Ook DGA's sparen rela-

tief meer. 

 

Zzp'ers content met arbeidsomstandigheden 

Zzp'ers zijn (zeer) tevreden over hun arbeidsomstandigheden. Dit blijkt voor 

ongeveer 88% van de zelfstandigen te gelden. Voor werknemers ligt dit per-

centage op 77%. Dit kan voor een deel verklaard worden doordat zzp'ers va-

ker zelf kunnen beslissen hoe zij hun werk uitvoeren. Werknemers zijn hier 

vaak minder vrij in. Tussen de sectoren bestaat een verschil in beleving. Zzp -

ers in de sector transport, opslag & communicatie zijn relatief vaker ontevre-

den over de arbeidsomstandigheden en ervaren vaker een gebrek aan soeve-

reiniteit in het werk. Voorvallen op het werk met lichamelijke of geestelijke 

schade als gevolg komen, zowel onder zzp'ers als onder werknemers, nauwe-

lijks voor. 

 

Zelfbewust zelfstandig 

Het streven naar een zelfstandige positie blijkt vaak een bewuste keus te zijn. 

De meeste zelfstandige ondernemers starten namelijk om eigen baas te zijn 

en om vrije keuzes te kunnen maken. De inhoudelijk grotere voldoening van 

het werken als zelfstandige speelt vaak ook een grote rol. Verder beoordeelt 

circa 90% de stap destijds tot het zelfstandige ondernemerschap als positief. 

In handelsgeoriënteerde sectoren zijn zzp'ers relatief minder vaak positief. 

Gemiddeld is op dit moment 10% van de zzp'ers minder positief over hun hui-

dige zzp-schap. De huidige economische omstandigheden kunnen hier van in-

vloed zijn. Een laatste indicator voor de zelfbewuste keuze is het gegeven dat 

slechts 12% van de zzp'ers op dit moment zou opteren voor een dienstbetrek-

king (indien vrij gekozen kon worden). 

 

Niet iedere zelfstandige ondernemer had het streven om uit zichzelf zzp'er te 

worden. Een op de vijf heeft de stap naar zelfstandig ondernemerschap gezet, 

omdat het de enige optie was om geschikt betaald werk te verkrijgen. Deze 

zzp'ers zagen vaak geen andere mogelijkheid als gevolg van werkloosheid, de 

aard van het werk/beroep, hun hoge leeftijd, of vanwege de combinatie van 
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zorg en werk. Uiteindelijk geeft bijna 60% aan financieel voordeel te hebben 

gehad bij de stap naar zzp'er. 

 

Afhankelijkheid van opdrachtgevers is beperkt 

Over het algemeen blijkt de sociaal-economische positie van zelfstandigen 

gunstig te zijn. Afhankelijkheid van de opdrachtgever is maar zeer beperkt 

aantoonbaar. De resultaten wijzen uit dat in grote mate sprake is van meerde-

re opdrachtgevers per jaar. Slechts 6% van de zzp'ers werkt voor een of twee 

opdrachtgevers. Ook het omzetaandeel bij de belangrijkste opdrachtgever is 

beperkt. Gemiddeld genomen is 29% van de omzet afkomstig van de belang-

rijkste klant en twee op de drie zzp'ers behaalt niet meer dan 50% omzet bij 

hun belangrijkste opdrachtgever/klant. Alleen met betrekking tot de duur van 

opdrachten valt op dat het aandeel zzp'ers met doorlopende overeenkomsten 

erg hoog is (50%). Dit zou een signaal kunnen zijn van enige mate van eco-

nomische afhankelijkheid. 

 

Een beperkte groep zzp'ers, die vooral actief is op de zakelijke markt (ICT en 

overige zakelijke dienstverlening), werkt vaker voor een of twee opdrachtge-

vers. Vaak zijn de opdrachten in deze sectoren groter en duren ze langer. In 

de dienstverlenende sectoren is sowieso vaker sprake van langerlopende op-

drachten. 

 

Als de zelfstandigheid in het geding is, kan dit tot uiting komen doordat onge-

wenste werkzaamheden en/of omstandigheden geaccepteerd moeten worden. 

Een op de vijf zzp'ers zegt dat hier wel eens sprake van is. Ook kan afhanke-

lijkheid tot uiting komen als opdrachtgevers de werktijden en -dagen bepalen. 

Onder zzp'ers speelt dit nagenoeg niet, aangezien het gros van de zelfstandi-

gen (71%) geheel zelf de werktijden en -dagen bepaalt en opgelegde werktij-

den sporadisch voorkomen (4%). 

 

Bemiddeling 

Een op de tien zelfstandige ondernemers heeft in 2010 wel eens gewerkt via 

een of meerdere intermediairs. Dergelijke bemiddelingsconstructies spelen bo-

vengemiddeld vaak bij ICT'ers, onderwijzers en trainers en bij zakelijke 

dienstverleners. Circa 20% van de zzp'ers heeft het afgelopen jaar gewerkt 

voor een of meerdere zzp'ers. Deze aannemingsconstructies komen vooral 

voor bij zzp'ers in de bouw. In 20% van de gevallen wordt altijd om een VAR 

gevraagd. Bij 17% soms en bij 8% regelmatig. Ook hier geven zzp'ers in de 

bouw het vaakst aan dat hen om een VAR wordt gevraagd. Twee derde van de 

zzp'ers beschikt over een VAR-wuo. VAR-loon en VAR-row komen amper voor. 
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1 Inleiding 

1.1 Het toenemende belang van zzp'ers 

De belangstelling voor zzp'ers is de laatste tijd sterk toegenomen. De meeste 

dynamiek is te vinden binnen de groep zelfstandigen die voornamelijk hun ei-

gen arbeid aanbieden. Hun aandeel in de werkzame beroepsbevolking is over 

de periode 2000-2009 toegenomen van 2,7% naar 4,8%.1 Omgerekend gaat 

het om circa 350.000 zzp'ers. Ter vergelijking, er zijn circa 323.000 bedrijven 

met personeel in dienst en ongeveer 273.000 ondernemers zonder personeel 

die wezenlijk andere werkzaamheden verrichten dan werknemers2. Zzp'ers 

vormen dus een belangrijke factor binnen de Nederlandse economie. 

 

Met behulp van het zzp-panel wordt deze belangrijke groep ondernemers in 

kaart gebracht. Het volgen van de zzp'ers in de tijd heeft daarbij de speciale 

aandacht. Eind 2009 is een begin gemaakt door een pilotstudy uit te voeren 

naar het functioneren van zzp'ers tijdens de crisis. Ruim 1.000 ondernemers, 

verdeeld over alle economische sectoren, werkten mee aan dat onderzoek. In 

2010 is het volledige panel van start gegaan. Tijdens de eerste meting (in het 

voorjaar) zijn circa 2.000 ondernemers benaderd met vragen over de bedrijfs-

voering en inkomensafhankelijkheid/-ondersteuning. Ruim 1.400 panelleden 

hebben meegewerkt aan de tweede meting van 2010 (in het najaar), die ge-

richt was op innovatie en pensioenen. 

 

In dit rapport wordt de eerste meting van 2011 beschreven. Het panel is voor 

deze meting aangevuld tot circa 2.200 leden. Tijdens de werving is rekening 

gehouden met zzp'ers die alleen met een mobiel nummer geregistreerd staan 

in het Basisregister bedrijven. Deze groep zelfstandigen is nu op representa-

tieve wijze opgenomen in het panel. Ook is in deze meting rekening gehouden 

met de vertegenwoordiging van rechtsvormen in het panel. Dit kenmerk is nu 

ook meegenomen in de weegprocedure. De gedetailleerde responsverantwoor-

ding en de weging van deze editie zijn uitgewerkt in bijlage I en bijlage II. 

Daarbij wordt ook ingegaan op enkele belangrijke aandachtspunten bij het ge-

bruik van een panel als instrument (onder andere de consequenties van uit-

val). 

1.2 Eerste meting 2011: economische zelfstandigheid 

De eerste meting van het zzp-panel in 2011 is uitgevoerd in de periode eind 

juni tot en met medio september. Er is extra zorg besteed aan het veldwerk en 

de weging. Daardoor is de representativiteit van het panel nu op meerdere 

kenmerken als rechtsvorm en telefonische bereikbaarheid3 verbeterd. Naast de 

gebruikelijke kenmerken en prestatiegegevens die structureel gemeten wor-

 

1 Ende, M. van der, H. Erken en M. Streefkerk, (2010). Lage werkloosheidsgroei ten tijde 

van crisis. ESB, 95, (4589) 9 juli 2010. 

2 Bosch, N. M. en D.J. Van Vuuren, (2010). De heterogeniteit van zzp'ers. ESB 95(4597) 12 

november 2010. 

3 Met als achterliggende kenmerken sector en leeftijd. 

Aandeel zzp'ers in 
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Deze editie van het 

zzp-panel is gewijd 

aan economische 

zelfstandigheid.
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den, is in deze meting aandacht besteed aan de zelfstandige positie van zzp -

ers. Hun economische zelfstandigheid is al langere tijd een onderwerp van dis-

cussie.1 Zzp'ers vallen niet onder de zeggenschap van een werkgever. Deson-

danks kunnen omstandigheden bestaan waarbij er overeenkomsten zijn met 

werknemerschap (maar dan zonder de bescherming). Dit kan bijvoorbeeld 

ontstaan als een zzp'er afhankelijk is van een beperkt aantal opdrachtgevers 

of een langdurige overeenkomst is aangegaan. In sommige gevallen kan het 

zelfs voorkomen dat werknemers door hun werkgever naar het zelfstandig on-

dernemerschap gedirigeerd worden omwille van het afwentelen van bepaalde 

risico's. Onderwerpen als deze en andere aspecten van economische zelfstan-

digheid van zzp'ers worden in deze rapportage extra belicht. 

1.3 Uitgangspunten van het zzp-panel 

De opzet van het zzp-panel is uiteengezet in bijlage II. De beschrijving is gro-

tendeels gebaseerd op de rapportage van de eerste meting 'Stand van Zaken 

Zonder Personeel' uit september 2010. Voor gedetailleerde informatie verwij-

zen wij naar deze rapportage die te vinden is op www.ondernemerschap.nl of 

op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.2 In 

deze paragraaf wordt zowel de gehanteerde definitie als de keuze hiervoor 

specifiek toegelicht. 

 

Definit ie zzp'er 

Voor het bepalen van wat onder zzp'ers wordt verstaan, is aangehaakt bij de 

definitie van zzp'ers die ook is gebruikt in het onderzoek naar zzp'ers in de cri-

sis dat door EIM eind 2009 is uitgevoerd.3 Daarbij is iemand tot zzp'er gere-

kend, als die persoon: 

1 zelfstandig ondernemende activiteiten uitvoert; 

2 geen personeel in dienst heeft; 

3 geen medeondernemer heeft (VOF, CV etc.); 

4 minimaal 15 uur per week aan de onderneming besteedt; 

5 geen ondersteuning van familieleden heeft die bestaat uit dezelfde vak-

matige activiteiten en die een substantieel deel uitmaakt van de omzet; 

6 aangeeft arbeid (ambacht, vaardigheden, kennis, capaciteit, etc.) als 

het voornaamste product van de onderneming te beschouwen en niet 

goederen. 

 

Voor deze definitie is gekozen omdat hiermee een voor de beleidsdiscussie re-

levante groep in beeld wordt gebracht, te weten de groep die wat betreft ar-

beid met werknemers kan worden vergeleken (soms ook 'nieuwe zelfstandi-

gen' genoemd). 

 

 

1 Zie bijvoorbeeld Aerts, M.C.M. (2007), De zelfstandige in het sociaal recht: De verhouding 

tussen juridische status en sociaaleconomische positie. Amsterdam: Proefschrift Universi-

teit van Amsterdam. 

2 De Vries, N.E. en P.J.M. Vroonhof, (2010). Stand van Zaken Zonder Personeel; Structurele 

karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel. Zoetermeer: 

EIM. 

3 Vries, N.E. de, K. Bangma en P.J.M. Vroonhof, (2010), Een kwestie van ondernemen; Zzp -

ers in de crisis. Zoetermeer: EIM. 
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Ondernemers die voldoen aan de eerste vijf voorwaarden van de definitie 

maar voornamelijk goederen verkopen in plaats van arbeid aanbieden, zullen 

in het vervolg worden aangeduid als ozp'ers (ondernemers zonder personeel). 

Een beperkte groep van deze ondernemers is in het panel meegenomen en 

dient voornamelijk als controlegroep.1 

 

Thematische opbouw 

Het zzp-panel is primair gericht op allerlei relevante aspecten rond de bedrijfs-

voering en de continuïteit van zzp-ondernemingen. De opbouw bestaat uit een 

structureel gedeelte, aangevuld met wisselende verdiepingsthema's. De struc-

turele onderwerpen worden periodiek gemeten, zodat de ontwikkeling hiervan 

in de tijd te volgen is. Deze onderwerpen zijn onder andere (zie Figuur 1): 

− persoonskenmerken van zzp'ers; 

− bedrijfskenmerken van zzp-ondernemingen; 

− bedrijfsvoering (bijv. omzet, tariefstelling, investeringen); 

− inkomenspositie (bijv. inkomens en terugvalopties); 

− inkomensverzekeringen (bijv. pensioen en sociale zekerheid); 

− economische zelfstandigheid (bijv. aantal opdrachtgevers, Verklaring Ar-

beidsrelatie); 

− marktomstandigheden (bijv. crisisomstandigheden, concurrentie); 

− arbeidsomstandigheden (bijv. tevredenheid en autonomie); 

− innovatie; 

− en investeringen (bijv. scholing en opleidingen). 

 

1 Deze groep bestaat uit ondernemers die hoofdzakelijk goederen verkopen. Ozp'ers zijn 

overwegend te vinden in sectoren als de landbouw en de handel, horeca en reparatie (zie 

ook Bijlage II, Tabel 4). Bij vergelijkingen tussen zzp'ers en ozp'ers zullen sectorverschillen 

voor een belangrijk deel de verklaring vormen. Dit is echter in lijn met de prevalentie van 

ozp'ers in de verschillende sectoren. 
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Figuur 1 Denkkader en opzet van het zzp-panel 
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 Bron: EIM zzp-panel 2011. 

Tijdens elke meting is een of zijn enkele verdiepingsthema's opgenomen in het 

panel. Voor deze onderwerpen is telkens een aanvullend blok van samenhan-

gende vragen geformuleerd. Een samenhangend blok biedt doorgaans meer 

inzicht in het onderwerp en leent zich beter voor verdiepende analyses. Vragen 

die het meeste inzicht bieden, kunnen in een later stadium ook worden opge-

nomen als structurele variabelen. Tot op heden zijn de volgende verdiepings-

thema's in het panel opgenomen: 

− (ruimtelijke) netwerken en samenwerking; 

− gevolgen van de economische crisis; 

− inkomensondersteuning (Bbz); 

− innovaties en vernieuwingen; 

− inkomen op de oude dag. 

1.4 Leeswijzer 

In dit rapport wordt de eerste meting van het zzp-panel in 2011 beschreven. 

In hoofdstuk 2 worden de kenmerken van de zzp'ers en hun ondernemingen 

beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op de inkomenspositie van de zzp'er. Hierbij 

is gekeken naar de omzet die zzp'ers genereren met hun onderneming en de 

mate waarin men het inkomen aanwendt voor het inkomen op de oude dag. 

Daarnaast is ook gekeken naar het aantal uur dat men gemiddeld in zijn/haar 

bedrijf besteedt. In hoofdstuk 4 worden de arbeidsomstandigheden van zzp'ers 

beschreven en hoofdstuk 5 gaat in op de keuze voor het zzp-schap en de eco-

nomische afhankelijkheid van zzp'ers. 
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dag verdiepings-

thema's geweest.
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2 Kenmerken van zzp'ers en hun onderneming 

De groep zzp'ers is zeer divers en varieert op verschillende fronten. Zo kan 

een metselaar tot de groep zzp'ers behoren, maar een adviseur HRM even zo 

goed. Aan de ene kant van het spectrum kan het dus puur fysieke arbeid be-

treffen, terwijl er anderzijds sprake kan zijn van pure dienstverlening (over-

dracht van kennis). Naast deze zijn er nog talrijke kenmerken te benoemen 

die de groep zzp'ers karakteriseren. Vanwege het voornamelijk aanbieden van 

de eigen arbeid ligt de nadruk op persoonskenmerken. Daarnaast zijn er ook 

kenmerken van de ondernemingen van zzp'ers zelf die onderscheidend zijn. De 

genoemde persoons- en bedrijfskenmerken kunnen sterk verschillen tussen 

sectoren waarin zzp'ers actief zijn. 

2.1 Persoonskenmerken 

De kenmerken van zzp'ers zijn gemeten door te vragen naar de leeftijd, het 

geslacht, het opleidingsniveau en de arbeidsmarktsituatie voorafgaand aan het 

zzp-schap. Deze persoonskenmerken zijn ook gevraagd tijdens de nulmeting 

onder zzp'ers in de crisis1 en de eerste meting van 20102. In Figuur 2 is de 

leeftijdsopbouw van zzp'ers afgezet tegen de leeftijdsopbouw van MKB-

ondernemers en werknemers. Voor wat betreft de zzp'ers en MKB-

ondernemers zijn alleen degenen tot 65 jaar beschouwd, zodat een zuivere 

vergelijking met de groep werknemers mogelijk is. Onderstaand enkele be-

langrijke bevindingen betreffende de leeftijd en het geslacht van zzp'ers: 

− De leeftijdsopbouw van zzp'ers verschilt duidelijk van die van werkne-

mers. Uit Figuur 2 blijkt dat werknemers gemiddeld genomen jonger zijn. 

Voor zzp'ers geldt dat zij juist vaker vertegenwoordigd zijn in hogere 

leeftijdscategorieën. MKB-ondernemers nemen een middenpositie in, 

maar lijken qua leeftijdsopbouw nog het meest op zzp'ers. 

− De gemiddelde leeftijd van zzp'ers komt in 2011 gemiddeld uit op 47 

jaar. De mediane leeftijd van zzp'ers komt eveneens uit op 47 jaar. 

− Ongeveer twee derde van de zzp'ers is man. Mannen zijn in de meeste 

sectoren sterker vertegenwoordigd dan vrouwen. In de bouw (98%), de 

landbouw (92%) en de sector transport, opslag en communicatie (91%) 

zijn mannen veruit het meest vertegenwoordigd. In sommige tertiaire 

sectoren, zoals de overige dienstverlening en onderwijs en training, is de 

verdeling man/vrouw ongeveer gelijk. In de zorg en welzijn (25%) zijn 

voornamelijk vrouwelijke zzp'ers actief. 

 

1 De Vries, N.E., K. Bangma, & P.J.M. Vroonhof (2010), Een kwestie van ondernemen. Zoe-

termeer: EIM. 

2 De Vries, N.E. & P.J.M. Vroonhof (2010), Stand van Zaken Zonder Personeel. Zoetermeer: 

EIM. 
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Figuur 2 Leeftijdsopbouw van zzp'ers, MKB-ondernemers en werknemers 
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 * Leeftijdsopbouw van MKB-ondernemers (incl. zzp'ers) in 2010. 

 ** Leeftijdsopbouw van werknemers in het eerste kwartaal van 2011. 

 Bron: EIM zzp-panel 2011, Kennissite MKB en ondernemerschap en CBS StatLine. 

In Figuur 3 is de leeftijdsopbouw van zzp'ers weergegeven naar sector. De 

leeftijdsopbouw van zzp'ers is afhankelijk van de sector waarin men actief is. 

Zzp'ers in de ICT zijn relatief jong, net als in de bouw. Zzp'ers in de sectoren 

landbouw en de zorg en welzijn zijn vaker dan gemiddeld ouder. In de sector 

transport, opslag en communicatie zijn zzp'ers in zowel de lage als hoge leef-

tijdscategorieën bovengemiddeld vertegenwoordigd. 

Figuur 3 Leeftijdsopbouw* van zzp'ers naar sector (in procenten) 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

Het opleidingsniveau van zzp'ers ligt hoog. Van de ondervraagde zzp'ers is on-

geveer 49% hoogopgeleid (deze personen hebben een universitaire of hbo-

opleiding genoten). In de eerste meting van 2010 was ook circa de helft van 

de zzp'ers hoogopgeleid. Bijna een derde van de zzp'ers is middelbaar opge-

leid (mbo of tweede fase van het voortgezet onderwijs) en circa 20% is laag-

opgeleid (mavo, mulo, vmbo, ulo, lbo of lager onderwijs). Zzp'ers zijn gemid-
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deld genomen een stuk hoger opgeleid dan ozp'ers. Immers, van de ozp'ers is 

slechts 21% hoogopgeleid, 49% middelbaar opgeleid en 30% laagopgeleid.1 

 

In Figuur 4 is de opbouw van het opleidingsniveau van zzp'ers naar sector 

weergegeven. Hieruit blijkt dat deze opbouw sterk per sector verschilt. In de 

sectoren waarin meer fysieke arbeid wordt geleverd (o.a. de landbouw en de 

bouw), is het opleidingsniveau beduidend lager dan in de sectoren waarin men 

voornamelijk met het hoofd werkt (o.a. de zakelijke dienstverlening). 

Figuur 4 Opleidingsniveau van zzp'ers naar sector (in procenten) 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

In Figuur 5 is de arbeidsmarktsituatie van zowel zzp'ers als ozp'ers vooraf-

gaand aan het ondernemerschap weergegeven. Voordat gestart werd als on-

dernemer waren de zelfstandig ondernemers verreweg het vaakst in loon-

dienst. Dit geldt voor 81% van de zzp'ers tegenover 67% van de ozp'ers. Een 

klein percentage ondernemers was voorheen werkgever, dan wel uitkeringsge-

rechtigd. Opvallend is dat 11% van de ozp'ers direct vanuit een opleiding is 

gestart, terwijl dit onder de zzp'ers maar bij 5% het geval is. De 13% van de 

ozp'ers die vanuit een andere situatie gestart zijn, bestaat voornamelijk uit 

zelfstandigen/ondernemers die geen werkgever waren (3%), uit huisvaders en 

huismoeders (3%) en uit deelnemers in een maatschap (2%). 

 

1 Hierbij dient in acht genomen te worden dat ozp'ers vooral veel voorkomen in de landbouw 

en de handel, horeca en reparatie. Dit sectoreffect speelt hier mee (zie kanttekening in 

Bijlage II). 
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Figuur 5 Arbeidsmarktsituatie voorafgaand aan het zzp-schap 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

2.2 Bedrijfskenmerken 

De kenmerken van zzp-ondernemingen zijn gemeten door te vragen naar de 

rechtsvorm, de bestaansduur en de wijze van facturering. Daarnaast is er een 

vraag opgenomen die het mogelijk maakt om onderscheid te maken tussen 

zzp'ers en ozp'ers. Onder de respondenten bevinden zich 86% zzp'ers en 14% 

ozp'ers. Tevens is hen gevraagd om in het kort aan te geven wat voor arbeid 

zij uitvoeren of welke diensten zij leveren dan wel wat voor goederen zij ver-

kopen. De antwoorden op deze twee vragen zijn gepresenteerd in een afzon-

derlijke word cloud. Figuur 6 en Figuur 7 geven een beeld van wat de zzp'er 

aanbiedt en/of uitvoert en wat de ozp'er verkoopt. 

Figuur 6 Voornaamste dienst van zzp'ers 

 

 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 
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De meest genoemde zzp-diensten zijn veelal activiteiten zoals consultancy, 

opleiding en training, zorgdiensten, diensten in de bouwsector et cetera. De 

meest genoemde producten die ozp'ers verkopen, vallen in de categorie: agra-

rische producten en levensmiddelen (bijvoorbeeld melk, groente en fruit, 

bloemen en planten) en non-food detailhandel (zoals kleding en accessoires, 

hobby-, cadeau- en verzamelartikelen etc.) Ook bouwmaterialen en -producten 

worden relatief vaak genoemd. 

Figuur 7 Voornaamste product van ozp'ers 

 

 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

Figuur 8 toont de leeftijdsopbouw van zzp'ers, met onderscheid naar rechts-

vorm (BV of eenmanszaak), opnieuw afgezet tegen de leeftijdsopbouw van 

werknemers. De belangrijkste resultaten worden hieronder beschreven: 

− 84% van de zzp'ers staat ingeschreven als eenmanszaak, de overige 

16% staat geregistreerd als BV. Al eerder werd geconcludeerd dat zzp'ers 

over het algemeen ouder zijn dan werknemers. Binnen de groep zzp'ers 

geldt op haar beurt, dat zzp'ers die over een BV beschikken gemiddeld 

genomen ouder zijn dan zzp'ers met een eenmanszaak. Dit is mogelijk 

het gevolg van een minimumkapitaal van 18000 euro dat men in een BV 

dient te storten, een bedrag waarover jongere ondernemers wellicht min-

der gemakkelijk beschikken. 

− Zzp'ers die over een BV beschikken, zijn ten opzichte van zzp'ers met 

een eenmanszaak vaker van het mannelijk geslacht (90% om 68%) en 

hoger opgeleid (73% om 45%). 
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Figuur 8 Leeftijdsopbouw van zzp'ers naar rechtsvorm 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011 en CBS StatLine. 

Figuur 9 geeft de bestaansduur van zzp-ondernemingen naar sector weer, 

waarbij de bestaansduur is onderverdeeld in drie klassen. Hieruit komt het 

volgende beeld naar voren: 

− Zzp-ondernemingen zijn over het algemeen langer opererende bedrijven. 

Ruim de helft van de zzp-ondernemingen bestaat langer dan vijf jaar en 

meer dan een derde bestaat zelfs al tien jaar of langer. 

− De bestaansduur van de zzp-onderneming is afhankelijk van de sector 

waarin men actief is. Zzp-ondernemingen in de bouw, de zorg en welzijn 

en de ICT zijn vaker bedrijven die 5 jaar of korter bestaan. Dit is in lijn 

met de constatering dat zzp'ers in deze sectoren relatief jong zijn. Opval-

lend is het hoge percentage jonge ondernemingen in de zorg en welzijn, 

terwijl zzp'ers in deze sector bovengemiddeld oud zijn. In de landbouw 

en de industrie vindt men procentueel gezien de meeste zzp-

ondernemingen met een bestaansduur van 10 jaar of ouder. 

Figuur 9 Bestaansduur van de zzp-onderneming naar sector 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 
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Aan de zzp'ers is tevens gevraagd of men het vaakst met vooraf afgesproken 

prijzen werkt of per uur factureert1. Wanneer per uur gefactureerd wordt, lo-

pen zzp'ers minder risico, omdat eventueel meerwerk doorberekend wordt. 

Opdrachten met vooraf afgesproken prijzen kunnen winst maar ook verlies op-

leveren. Dit brengt meer ondernemersrisico met zich mee. De belangrijkste 

uitkomsten met betrekking tot deze vraag worden hieronder vermeld (zie 

Figuur 10): 

− 53% van de zzp'ers hanteert het vaakst een fixed price en 44% van de 

zzp'ers factureert het vaakst per uur. Dit is een kleine verschuiving rich-

ting het uurtarief ten opzichte van de eerste meting van 2010. Een klein 

deel (circa 4%) kan niet duidelijk aangeven welke factureringswijze men 

het vaakst hanteert (of wil dit niet zeggen). 

− Met name in de ICT (62%), de landbouw (56%) en ook de overige zake-

lijke dienstverlening (53%) kiezen zzp'ers doorgaans voor het factureren 

per uur. In de handel, horeca en reparatie (71%), transport, opslag en 

communicatie (66%) en overige dienstverlening (63%) hanteert men het 

vaakst vooraf afgesproken prijzen. 

− Hoger opgeleiden hanteren vaker een vooraf afgesproken prijs (49%). 

Het uurtarief wordt nog steeds vaker gehanteerd dan door de middelbaar 

en lager opgeleiden (48% versus 39%), maar het verschil is afgenomen 

in vergelijking met de eerste meting van 2010. Toen bedroegen de per-

centages nog respectievelijk 47% en 35%. 

Figuur 10 Facturering naar opleiding en sector (in procenten) 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

 

 

1 Beide factureringswijzen kunnen ook naast elkaar worden gehanteerd. Dit is immers afhan-

kelijk van het type opdracht dat men aanneemt. 
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3 Inkomenspositie en bedrijfsvoering 

Zzp'ers vormen de flexibele schakel tussen het werknemerschap en onderne-

merschap. Deze schakeling kunnen zij gemakkelijk maken, omdat zij voor ei-

gen risico hun human capital aanbieden en beperkt afhankelijk zijn van ande-

ren voor grote kapitaalinjecties. Als gevolg hiervan zijn de bedrijfsmodellen 

ook flexibeler. Dikwijls voeren zzp'ers niet louter activiteiten uit binnen de on-

derneming, zodat er onder zzp'ers vaak sprake is van een parallel inkomen 

(naast de omzet die zij genereren met de onderneming). Het parallelle inko-

men kan bijvoorbeeld ontstaan door een (deeltijd)dienstverband of een uitke-

ring naast de onderneming. Een parallel inkomen verbetert logischerwijs de 

inkomenspositie en maakt het voor sommige zzp'ers mogelijk om (tijdelijk) in 

het levensonderhoud te blijven voorzien zodra het inkomen uit de onderne-

ming wegvalt. Verder speelt ook de mate waarin men een deel van het inko-

men aanwendt voor inkomensvoorzieningen hierin een rol. Tot slot wordt in dit 

hoofdstuk ook nog ingegaan op de tijdsbesteding van zzp'ers. 

3.1 Gerealiseerde omzet 

Figuur 11 toont de omzetrealisatie over het boekjaar 2010. Hieruit blijkt dat 

de meeste zzp'ers tussen de € 25.000 en € 100.000 omzet genereren (circa 

48%). Een op de drie zzp'ers heeft een omzet van minder dan € 25.000 en 

ongeveer 20% draait omzetten van een ton of meer. Op sectorniveau valt op 

dat maar liefst 19% van de zzp'ers in de landbouw in 2010 een omzet van 

meer dan 200.000 euro heeft weten te genereren. Het is belangrijk om daarbij 

op te merken dat omzet niet per se een indicatie is voor een goed inkomen. 

Marges, afschrijvingen (op bijvoorbeeld transportmiddelen) en allerlei bedrijfs-

kosten die voor de zzp'er voor eigen rekening zijn, maken dat het netto-

inkomen kan afwijken van de bruto-omzet. 

Figuur 11 Omzetrealisatie in 2010* (in procenten) 
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 * Gebaseerd op 1.544 waarnemingen waarvan een omzetcategorie bekend is. 

 Bron: EIM: zzp-panel 2011 en zzp-panel 2010. 
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3.2 Afhankelijkheid van de ondernemingswinst 

Paral lel inkomen (terugvalopties) 

Juist in economisch moeizame tijden is het belangrijk om inzicht te hebben in 

de mate waarin inkomensdaling kan worden opgevangen. Eventuele parallelle 

inkomsten zijn weergegeven in Figuur 12. Dit betreft hier het persoonlijke in-

komen (van de respondent zelf). Bijna driekwart van de zzp'ers geeft aan dat 

het inkomen uit de onderneming de enige inkomstenbron is. Let wel, de be-

slissing om alleen zelfstandigen die ten minste 15 uur per week in het bedrijf 

besteden te rekenen tot zzp'ers is van invloed op het lage aandeel hybride on-

dernemers.1 

 

Zzp'ers staan erom bekend dat zij een flexibele groep zijn, die er meerdere 

betrekkingen op na kunnen houden. Zo kunnen zij hybride ondernemer zijn en 

naast hun onderneming een baan/dienstbetrekking hebben (11%). Ook be-

staat er een groep die onderneemt naast een aanvullende uitkering (10%). 

Uitkeringen zijn in deze context in brede zin opgevat zoals: (pre)pensioen, 

vut, WW, WIA of zelfs een gouden handdruk. Ongeveer 5% heeft een andere 

parallelle inkomstenbron (bijv. inkomen uit vermogen, een andere onderne-

ming, of bijverdiensten). 

Figuur 12 Parallel inkomen van de zzp'er zelf 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

Gemiddeld is 88% van het persoonlijke inkomen (van de zzp'er zelf) afkomstig 

uit de zzp-onderneming. Voor zzp'ers die aangeven te kunnen beschikken over 

parallel inkomen vormt het zzp-inkomen gemiddeld een aandeel van 45%. Dit 

impliceert dat er vrij veel terugvalopties zijn wanneer de inkomsten uit het be-

drijf verminderen. Vandaar dat ook specifiek gevraagd is om aan te geven of 

er voldoende inkomsten zijn voor het huishouden om in de levensbehoeften te 

voorzien mocht het zzp-inkomen geheel wegvallen (Figuur 13). De economi-

sche crisis heeft duidelijk zijn doorwerking op de inkomenspositie van zzp'ers. 

Ten opzichte van 2010 is een iets groter deel van de zzp'ers niet in staat om 

 

1 Ter vergelijking: op basis van gegevens van de Belastingdienst concludeert de SER dat 

45% van de zzp'ers hybride is. SER, (2010). Zzp'ers in beeld: Een integrale visie op zelf-

standigen zonder personeel. Den Haag: Advies 10/04, pp. 30 en 61 
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het eventueel wegvallen van het zzp-inkomen op te vangen (47% versus 43% 

vorig jaar). Iets meer zzp'ers geven aan dat zij kunnen terugvallen op een in-

komen van de levenspartner (30% vs. 25% vorig jaar). Overig inkomen uit 

een dienstbetrekking, financiële buffers, of andere bronnen zijn nagenoeg on-

veranderd gebleven ten opzichte van vorig jaar. 

Figuur 13 (Voldoende) gezinsinkomen bij wegvallen van inkomen uit onderneming 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

Aan de respondenten die alternatief gezinsinkomen hebben, is de vraag ge-

steld hoeveel maanden nog in het levensonderhoud voorzien kan worden als 

het inkomen uit de zzp-onderneming geheel weg zou vallen. Als zzp'ers kun-

nen terugvallen op andere inkomsten, blijken deze buffers goed geregeld te 

zijn. Voor 74% geldt namelijk dat zij nog langer dan een jaar vooruit kunnen. 

Slechts 1% blijkt beperkt te kunnen rusten op terugvalopties, aangezien zij 

minder dan een maand in het levensonderhoud kunnen voorzien. En circa 10 

% kan een tot zes maanden uit de voeten. 

3.3 Inkomensvoorzieningen 

Zzp'ers ondernemen voor eigen rekening en risico en vallen daardoor buiten 

de werknemersverzekeringen. Als gevolg daarvan zijn zij genoodzaakt om voor 

eigen rekening risico's af te dekken zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid en ook 

aansprakelijkheid. Ook voor inkomenszekerheid op de langere termijn (pensi-

oen) dienen zzp'ers zelf voorzieningen te treffen. Aan de respondenten is ge-

vraagd of zij verzekeringspremies afdragen voor bepaalde risico's. In Figuur 

14 is de (eventuele) premieafdracht weergegeven. Twee contrasterende secto-

ren, te weten de bouw en de ICT zijn afgezet tegen het gemiddelde van de zz-

p'ers. Uit de figuur blijkt dat: 

− zzp'ers over het algemeen weinig verzekeringspremies betalen. Een uit-

zondering hierop zijn de aansprakelijkheidsverzekeringen; 

Van de zzp'ers die 

terug kunnen vallen 

op alternatief ge-

zinsinkomen blijkt 

74% langer dan een 

jaar vooruit te kun-

nen. 
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− vergeleken met de voorjaarsmeting van 2010 een lichte toename te zien 

is van het aandeel zzp'ers dat premies afdraagt. 76% heeft een aanspra-

kelijkheidsverzekering (dit was 72%) en 38% is verzekerd tegen arbeids-

ongeschiktheid (dit was 36%); 

− per sector forse verschillen bestaan. In de bouw zijn zzp'ers veel vaker 

verzekerd tegen kortstondige ziekte en permanente arbeidsongeschikt-

heid (resp. 38% en 63%). In iets mindere mate maar in overeenstem-

ming met het beeld in de bouw zien we dat ook terug in de sectoren 

landbouw en industrie. De dienstverlenende sectoren zoals de ICT, de 

zorg en welzijnssector en ook de overige dienstverlening blijven hierop 

achter. Aansprakelijkheidsverzekeringen worden het vaakst afgesloten in 

de bouw en de zorg en welzijn. Het minst gebeurt dit door ICT-

consultants. Overigens zijn ICT'ers ook het vaakst helemaal niet verze-

kerd voor alle genoemde risico's (29%); 

− hoger opgeleide zzp'ers relatief minder vaak premies afdragen ten op-

zichte van middelbaar en lager opgeleide zelfstandigen. Dit hangt sterk 

samen met de werkzaamheden (en daarmee dus ook het opleidingsni-

veau) in een bepaalde sector. Voor bijna alle risico's dragen hoger opge-

leide zzp'ers circa 5% minder vaak premies af dan gemiddeld. Dit komt 

overeen met de resultaten uit het zzp-panel van vorig jaar. 

Figuur 14 Inkomens- en oudedagvoorzieningen (naar leeftijd) 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

De reservering voor de oude dag is ook weergegeven in Figuur 14. Het blijkt 

dat gemiddeld 52% van de zzp'ers een deel van het inkomen uit hun onder-

neming aan de kant zet voor later. Dit percentage stemt overeen met de ge-

presenteerde uitkomsten over pensioenen in de najaarsmeting van 2010. 

Daaruit kwam naar voren dat 53% van de zelfstandigen aangeeft iets opzij te 

zetten voor zijn oude dag.1 In Figuur 14 wordt aangetoond dat: 

 

1 47% zette niets opzij. 
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− er praktisch geen verschillen zijn tussen hoger en middelbaar/lager opge-

leiden; 

− naar sector bezien de grootste verschillen terug te vinden zijn tussen de 

sectoren bouw (59% spaart) en de handel, horeca & reparatie (41% 

spaart); 

− zzp'ers met een BV (de DGA's) vaker een deel van hun inkomen uit het 

bedrijf aan de kant zetten voor de oude dag dan eenmanszaken (65% 

versus 50%). 

Figuur 15 Gebruikte spaarvormen 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

Zzp'ers die aangeven een deel van hun inkomen opzij te zetten, is gevraagd in 

welke vorm zij dit doen. Spaarvormen kunnen uiteenlopen van collectieve faci-

liteiten tot specifieke verzekeringen en financiële producten en ook fiscale faci-

liteiten (bijv. de FOR), of zelfs spaarvormen in eigen beheer. In Figuur 15 

staan de belangrijkste spaarvormen uiteengezet naar rechtsvorm. Meer dan de 

helft van de sparende zzp'ers spaart via een eigen bank- of beleggingsreke-

ning (56%). Een op de vier zet inkomen voor de oude dag apart in een lijfren-

tepolis. 

Zzp'ers met een BV zijn vaker aangesloten bij een pensioenfonds1, maar spa-

ren daarentegen minder vaak in eigen beheer (op een eigen bank- of beleg-

gingsrekening. Ook zetten zij relatief minder vaak hun inkomen apart in een 

lijfrentepolis. Overige vormen waarin gespaard wordt voor de oude dag betref-

fen vaak investeringen in onroerend goed en vastgoed of het eigen bedrijf 

 

1 In sommige beroepsgroepen is het gebruikelijk dat aansluiting bij een pensioenfonds ver-

plicht is. Het hoge percentage is hier wel opmerkelijk aangezien gevraagd is naar inkomen 

uit het bedrijf en dit kan doorgaans niet ondergebracht worden bij een pensioenfonds. Deze 

uitkomst kan berusten op een verkeerde interpretatie van de vraag. 
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(een op de twee). Ook wordt in deze categorie af en toe een pensioen-BV als 

spaarvorm genoemd. 

Figuur 16 Gemiddeld % gespaard inkomen in 2010 (naar sector en rechtsvorm) 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

In Figuur 16 is weergegeven welk percentage van het inkomen uit hun bedrijf 

zzp'ers opzij hebben gezet in 2010. Het gemiddelde percentage is berekend 

per sector en rechtsvorm en is apart weergegeven voor alle zzp'ers (inclusief 

zzp'ers die niet sparen).1 Daarnaast is ook het gemiddelde berekend voor die 

zzp'ers die aan hebben geven daadwerkelijk inkomen opzij te zetten. Gemid-

deld genomen is 6,7% van het inkomen uit de zzp-onderneming opzij gezet 

voor het inkomen op hun oude dag. Ten opzichte van 2009 (7,4%) ligt het ge-

spaarde aandeel lager. De moeilijke economische tijden zullen een rol hebben 

gespeeld. Zzp'ers die aangeven inkomen opzij te zetten, sparen gemiddeld 

13,1%. Dit is wederom minder dan in 2009 (15,6%). 

 

1 Het gemiddelde percentage is berekend door ook rekening te houden met niet-spaarders 

en zzp'ers die wel aan hebben gegeven te sparen maar geen percentage voor 2010 konden 

of wilden noemen. Door voor de eerste groep nul procent en voor de tweede groep het sec-

tor/branchegemiddelde te imputeren zijn deze groepen meegewogen in het totale cijfer 

voor zzp'ers. 

Gemiddeld genomen 

is 6,7% van het in-

komen uit de onder-

neming opzij gezet 

voor de oude dag. 
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De DGA's zetten gemiddeld genomen meer opzij dan de zzp'ers met een een-

manszaak. Naar sector bezien, is het meest gespaard in de overige zakelijke 

dienstverlening en de ICT. In de eerstgenoemde sector is het aandeel DGA's 

nagenoeg ook hoger dan gemiddeld. Sectoren waar relatief weinig inkomen 

aan de kant gezet wordt voor de oude dag zijn de handel, horeca en reparatie, 

de industrie en ook de landbouw. 

 

In de ICT en de ove-

rige zakelijke 

dienstverlening 

wordt relatief meer 

gespaard. Ook 

DGA's sparen rela-

tief meer.
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4 Arbeidsomstandigheden 

Een vast onderdeel in het zzp-panel betreft de arbeidsomstandigheden van zz-

p'ers. Hiervoor zijn drie vragen opgenomen uit de Nationale Enquête Arbeids-

omstandigheden (NEA)1, welke jaarlijks wordt afgenomen onder werknemers. 

Op deze manier kunnen de antwoorden van zzp'ers worden vergeleken met die 

van werknemers. 

Figuur 17 Arbeidsomstandigheden (ARBO) van zzp'ers en werknemers 
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 Bron: EIM zzp-panel 2011, NEA van TNO/CBS. 

− Evenals in eerdere edities van het panel zijn zzp'ers over het algemeen 

(zeer) tevreden over hun arbeidsomstandigheden (88%). Ter vergelij-

king: dit geldt voor 77% van de werknemers (NEA 2010). Ten opzichte 

van vorig jaar is dit verschil iets kleiner geworden, vanwege een toege-

nomen tevredenheid onder werknemers (was 74% in 2009). Het minst 

 

1 www.nea2010.tno.nl (TNO/CBS en SZW). 
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tevreden over de arbeidsomstandigheden zijn de zzp'ers in de transport, 

opslag en communicatie (80%), terwijl de tevredenheid bovengemiddeld 

is in de zorg en welzijn (93%). 

− Zzp'ers geven veel vaker aan dat zij in staat zijn om zelf te beslissen hoe 

zij hun werk uitvoeren (94% versus 63% onder werknemers). In sectoren 

als de bouw, de transport, opslag en communicatie en de zorg en welzijn 

komt het relatief vaker voor dat zzp'ers soms of nooit zelf kunnen beslis-

sen hoe zij hun werk uitvoeren. 

− Voorvallen op het werk met lichamelijke of geestelijke schade als gevolg 

komen amper voor (nog geen 2%). Onder werknemers komt dit evenmin 

vaak voor (6%). Tussen de sectoren is amper variatie waargenomen. 

− Significante verschillen tussen de beide rechtsvormen komen niet voor. 

Zzp'ers die geregistreerd staan met een mobiel nummer ervaren ook 

geen andere arbeidsomstandigheden dan zzp'ers die geregistreerd staan 

met een vast telefoonnummer. 

 

Zzp'ers in de trans-

port, opslag & com-

municatiesector zijn 

relatief vaker onte-

vreden over de ar-

beidsomstandighe-
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5 Economische zelfstandigheid 

Hoewel zzp'ers geen nieuw verschijnsel1 zijn in het Nederlandse sociale stel-

sel is de politieke belangstelling voor zzp'ers de laatste jaren wel toegeno-

men. De sociaaleconomische positie van deze groep is daarbij een veel be-

sproken thema. Aan de ene kant wordt het zelfstandig ondernemerschap ver-

ondersteld een 'banenmotor' te zijn en bevorderend te werken voor de eco-

nomische zelfstandigheid. In navolging van de Europese Unie is in Nederland 

het zelfstandig ondernemerschap dan ook gestimuleerd. Aan de andere kant 

zijn er ook zorgen om de sociaaleconomische positie van zelfstandigen. Zij 

vallen, als gevolg van hun juridische status, buiten de beschermende bepa-

lingen van het arbeidsrecht. In theorie zijn zelfstandigen namelijk gelijkge-

steld aan werkgevers en worden zij geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor 

hun sociale zekerheid. Of alle zzp'ers dat ook zelf regelen, is echter de vraag. 

In de literatuur komen bepaalde groepen zzp'ers naar voren die in de praktijk 

minder zelfstandig en onafhankelijk zouden zijn dan gedacht.2 In dit hoofd-

stuk wordt aan de hand van specifieke vragen uit het panel gekeken naar de 

mate van economische zelfstandigheid van zzp'ers. 

5.1 Zelfstandigheid versus afhankelijkheid3 

Aerts (2007) heeft in haar proefschrift economische afhankelijkheid uitge-

werkt in een aantal aspecten.4 Zzp'ers kunnen op de volgende wijze economi-

sche afhankelijkheid ervaren: 

− Een laag inkomen maakt zzp'ers kwetsbaarder en afhankelijker van de 

inkomsten uit een opdracht. 

− Wanneer een zzp'er voor een zeer klein aantal opdrachtgevers werkt 

neemt de macht van de opdrachtnemer toe. Dit vergroot de afhankelijk-

heid en kan in sommige gevallen zelfs aanwijzing zijn van een schijn-

constructie. 

− Indien een zzp'er een langdurige of een frequentere arbeidsrelatie aan-

gaat met een opdrachtgever kan een zekere mate van afhankelijkheid 

ontstaan. 

− Ook als zzp'ers veelvuldig via een bemiddelingsbureau worden inge-

schakeld, kan dat worden opgevat als een fictieve dienstbetrekking. 

Sommige bemiddelingsbureaus gaan verder dan bemiddelen alleen en 

onderhandelen zelfs over tarief en verzorgen de administratie. 

 

1 In tegenstelling tot wat de term 'nieuwe' zelfstandigen suggereert, toont Aerts (2007) in 

haar proefschrift aan dat zelfstandigen die arbeid verrichten al een eeuwenoud verschijn-

sel is. 

2 Aerts, M.C.M. (2007), De zelfstandige in het sociaal recht: De verhouding tussen juridi-

sche status en sociaal-economische positie. Amsterdam: Proefschrift Universiteit van Am-

sterdam. 

3 Gebaseerd op Aerts (2007), op.cit. p.10-19 

4 Aerts, M.C.M. (2007), De zelfstandige in het sociaal recht: De verhouding tussen juridi-

sche status en sociaal-economische positie. Amsterdam: Proefschrift Universiteit van Am-

sterdam. Pp 407-410. 
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− Werken voor andere zzp'ers kan eveneens een indicatie zijn voor eco-

nomische afhankelijkheid. Zeker in de bouw komen vaker constructies 

voor waarbij een van de zzp'ers grotere klussen aanneemt en delen uit-

besteedt aan andere zzp'ers. Qua arbeidsrelatie ligt dit dicht tegen de 

arbeidsovereenkomst aan. 

− Als de vrijheid ontbreekt om opdrachten of werkzaamheden te weige-

ren, kan dat een indicatie zijn van afhankelijkheid. In sommige bran-

ches is de concurrentie zo hevig dat de zeggenschap van opdrachtne-

mers groot is. 

− Een laatste aspect is het gebrek aan sociale zekerheid. Doordat het risi-

co van loonderving vaak niet gedekt is (hoge kosten), kunnen zzp'ers 

moeilijker werk weigeren. 

 

In de resterende paragrafen is op basis van deze uitwerking verder ingegaan 

op aspecten als: (vrije) keuze voor zelfstandigheid, aantal opdrachtgevers, 

duur en omvang van de belangrijkste overeenkomst, de inzet via intermedi-

airs en ten slotte de ervaren autonomie in het bepalen van de eigen arbeids-

omstandigheden. 

5.2 Startmotieven 

In de literatuur is tot nu toe veel aandacht geweest voor starters. Starten als 

zelfstandige is ook lange tijd een belangrijk thema geweest binnen het on-

dernemerschapsbeleid in Nederland. Niet iedere zzp'er start vanuit eenzelfde 

situatie. Verschillende redenen spelen een rol, zoals ook blijkt uit Tabel 1. 

Veruit het meest genoemde motief om te starten is de aantrekkelijkheid van 

het zelfstandig ondernemerschap. Men wil graag eigen baas zijn en zelf meer 

vrije keuzes kunnen maken. Beduidend minder vaak, maar nog altijd een op 

de vijf, geeft aan dat het werken als zelfstandige inhoudelijk meer voldoening 

geeft. Financiële motieven spelen minder vaak een rol bij de stap naar het 

zzp-schap. Het aandeel zzp'ers dat aangaf te starten vanwege gebrek aan 

baanmogelijkheid of (dreigende) werkloosheid is nog geen 10% (respectieve-

lijk 9% en 8%). 

Onder ozp'ers vinden we een grotendeels vergelijkbaar beeld, maar hier is 

veel vaker de omgeving een belangrijke stimulans om te starten. Zelfstandi-

ge familieleden (overname in een familiebedrijf) en zelfstandige kennissen 

vormen een springplank. 

Tabel 1 Startmotieven zzp'ers (in %)* 

  Zzp Ozp 

Ik wilde eigen baas zijn en zelf meer vrije keuzes kunnen maken. 62 56 

Inhoudelijk geeft het werk als zelfstandige meer voldoening. 20 18 

Ik kan als zelfstandig ondernemer meer verdienen. 13 7 

Ik kon geen geschikte baan vinden 9 5 

Ik kan zo beter werk en zorg combineren. 8 4 

Ik dreigde werkloos te worden. 8 5 

Ik heb veel kennissen en familie die ook zelfstandig zijn 4 22 

Het ging slecht met het bedrijf waar ik werkte (of het bedrijf ging failliet). 4 2 

De meeste zelfstan-

digen starten om 

eigen baas te zijn en 

vrije keuzes te kun-

nen maken
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  Zzp Ozp 

Ik vond de inhoud van mijn werk onaantrekkelijk. 4 1 

Uit onvrede/conflict 3 3 

Vanuit hobby gegroeid (kans) 2 7 

Door de aard van het werk/beroepsgerelateerd 2 1 

Ik vond mijn inkomen als werknemer te laag. 2 0 

Anders, te weten: 2 2 

Vanwege pensionering 2 0 

Weet niet/wil niet zeggen 2 1 

Om gezondheidsredenen (geen alternatief) 1 2 

Ik wilde een bijdrage leveren aan de samenleving 1 1 

Om fiscaal juridische reden 1 0 

Voor mijn werkgever was het aantrekkelijker om mij in te huren in plaats 

van in dienst te houden/nemen. 

1 1 

Begonnen als bijverdienste 0 1 

Het was de enige mogelijkheid om nog voor mijn voormalige werkgever te 

blijven werken. 

0 0 

 * Meerdere antwoorden mogelijk (de som kan dus meer dan 100% zijn). 

 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

5.3 Zelfbewust zelfstandige? 

Beoordel ing 

In het panel is gevraagd naar de beoordeling van het zzp-schap (zie Figuur 

18). Circa 90% van de panelleden beoordeelt de stap destijds naar het zzp-

schap als positief (Figuur 18A). Ruim een op de drie is hier zelfs zeer positief 

over. Deze positieve beoordeling valt iets lager uit als gevraagd wordt naar 

de beoordeling van het zelfstandige ondernemerschap op dit moment (Figuur 

18B). Gemiddeld genomen is ruim 10 procentpunt van de zzp'ers minder 

vaak positief over zijn huidige zelfstandige positie. Het aandeel zeer positie-

ven valt nu ook iets lager uit (27%). 

Naar sector bezien blijken de handelgeoriënteerde sectoren zoals de handel, 

horeca en reparatie en ook de transport, opslag en communicatie op dit mo-

ment het minst tevreden te zijn. De tevredenheid is in deze sectoren ook het 

sterkst gedaald (circa 15 procentpunt). Dit heeft mogelijk te maken met de 

moeilijke tijden in deze sectoren op het moment. Zzp'ers in de ICT, onderwijs 

en training en de overige dienstverlening zijn relatief gezien het meest tevre-

den gebleven. 

Circa 90% beoor-

deelt de stap des-

tijds naar het zzp-

schap als positief. In 

handel georiënteer-

de sectoren zijn zz-

p'ers het minst vaak 

positief'

Gemiddeld is 10 %

van de zzp'ers min-

der vaak positief 

over het huidige 

zzp-schap dan tij-

dens de start.
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Figuur 18 Beoordeling zzp-schap start (A) versus heden (B) (in procenten) 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

Zzp-schap als enige optie voor geschikt betaald werk 

Voor een deel van de zzp'ers kan gelden dat mogelijke negatieve startmotie-

ven een rol hebben gespeeld. De vraag is gesteld of het zelfstandig onder-

nemerschap de enige manier was om geschikt betaald werk uit te voeren (zie 

Figuur 19). Deze vraag kan een indicator zijn voor (mogelijk) gedwongen 

zzp-schap. Een vijfde van de zzp'ers heeft de stap naar het zelfstandig on-

dernemerschap ervaren als hun enige optie. Opvallend is dat zzp'ers in de 

ICT minder vaak aangeven beperkt te zijn geweest tot het zzp-schap (13%). 

Hun keuze voor zelfstandigheid is dus eerder een bewuste. Sectoren waar zz-

p'ers vaker aangeven dat het zelfstandig ondernemerschap de enige optie 

was, zijn: de transport, opslag en communicatie, de handel, horeca en repa-

ratie en de onderwijs en training. 

Een op de vijf heeft 

de stap naar zelf-

standig onderne-

merschap ervaren 

als hun enige optie 

op geschikt betaald 

werk.
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Figuur 19 Negatief startmotief (zzp-schap als enige mogelijkheid) in % 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

De redenen waarom de zzp'ers geen andere mogelijkheden zagen dan het 

zelfstandig ondernemerschap staan opgesomd in 

Men zag vaak geen 

andere mogelijk-

heid, vanwege: 

werkloosheid, de 

aard van het werk,

een hoge leeftijd, of 

de combinatie 

zorg/werk. 
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Tabel 2. 

− Bijna een op de drie zzp'ers geeft aan dat zij vanuit een positie als 

werkloze geen andere mogelijkheden zagen dan het zzp-schap. 

− Voor zzp'ers in de bouw, de industrie en de ICT is werkloosheid ook een 

frequent genoemd motief. In de overige zakelijke dienstverlening en de 

transport, opslag en communicatie treffen we relatief vaker zzp'ers aan 

die geen alternatief zagen omdat ze al gepensioneerd waren. Voor 

sommige beroepsgroepen geldt dat ze niet in loondienst uitgevoerd 

kunnen worden. Volgens de respondenten in het panel komt dit vaker 

voor in zorg en welzijn en ook in onderwijs en training. 

− Het zelfstandig ondernemerschap wordt door veel zzp'ers in de ICT ge-

zien als de enige mogelijkheid om zorg en werk te kunnen combineren. 

− Het ontbreken van geschikte alternatieven in loondienst is vaak aanlei-

ding om als zzp'er in de zorg en welzijn te starten. 

− Gezondheidsredenen zijn vaker een beperkende factor voor zzp'ers in 

onderwijs en training en in de handel, horeca en reparatie. 
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Tabel 2 Redenen voor ontbreken van alternatieven voor zzp-schap* 
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landbouw 5 0 14 0 5 19 14 5 5 10 10 10 10 

industrie 40 3 14 3 8 14 3 0 0 12 6 8 3 

bouw 51 5 5 8 2 14 7 0 0 7 7 7 5 

handel, horeca, reparatie 31 0 15 0 12 19 15 8 0 12 0 4 0 

transport, opslag, communicatie 
25 9 14 7 2 10 12 6 4 2 7 12 0 

ICT 39 0 8 9 23 12 0 0 0 13 0 8 0 

overige zakelijke dienstverlening 26 9 9 2 7 10 7 11 0 9 5 8 2 

zorg en welzijn 17 2 28 2 16 12 6 17 0 4 2 4 0 

onderwijs en training 34 2 24 2 4 8 18 12 0 2 4 2 0 

s
e
c
to
r
 

overige dienstverlening 18 4 15 2 20 17 2 7 2 4 0 13 5 

               

  Gemiddelde zzp'ers 29 4 13 3 10 14 7 7 1 7 3 8 3  

 * Meerdere antwoorden mogelijk (de som kan dus meer dan 100% zijn). 

 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

Keuze voor zelfstandigheid 

Uit het bovengenoemde blijkt dat tijdens de start niet iedere zzp'er volledige 

keuzevrijheid had. De vraag rijst of de zzp'ers, indien zij nu vrij mochten kie-

zen, dan liever in loondienst waren geweest (of gebleven). Uit Figuur 20 

komt naar voren dat 12% op dit moment zou opteren voor een dienstbetrek-

king. Het zelfstandig ondernemerschap is doorgaans dus een bewuste keuze 

van de respondenten. Dit aandeel is iets hoger onder zzp'ers in de handels-

gerichte sectoren (circa 15%) en in de overige dienstverlening (14%). In de 

landbouw is het aandeel het laagst. Slechts 8% zou er (weer) voor kiezen om 

in loondienst te werken. 

In de voorjaarsmeting van het zzp-panel in 2010 is de keuze voor zelfstan-

digheid in een omgekeerde vorm gevraagd. Toen bleek 88% van de zzp'ers 

het eens te zijn met de stelling: 'Als ik weer voor de keuze stond om als zelf-

standig ondernemer te beginnen, zou ik weer kiezen voor het onderne-

merschap'. 

Het zelfstandig on-

dernemerschap is 

doorgaans een be-

wuste keuze. 

Slechts 12% zou op 

dit moment opteren 

voor een dienstbe-

trekking
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Figuur 20 Liever werkzaam in loondienst (in procenten) 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

Financieel gewin1 

Aan de respondenten in het zzp-panel is gevraagd of zij er financieel op 

vooruit zijn gegaan door de stap naar het zelfstandig ondernemerschap (zie 

Figuur 21). Gemiddeld genomen zegt 60% financieel voordeel te hebben ge-

had van deze stap. Opvallend weinig zzp'ers in de handel horeca en repara-

tiesector (42%) geven aan er financieel op vooruit te zijn gegaan. Aan de 

andere kant vinden zzp'ers in de bouw (71%), de landbouw en in de industrie 

(beide 65%) vaker dat zij economisch baat hebben gehad bij het zzp-schap. 

Figuur 21 Financiële vooruitgang door de stap naar zelfstandigheid 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

 

1 Volgens de respondenten zelf. 

Bijna 60% zegt fi-

nancieel voordeel te 

hebben gehad bij de 

stap naar het zzp-

schap.
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5.4 Afhankelijkheid van de opdrachtgever 

Aantal opdrachtgevers 

Het aantal opdrachtgevers waarvoor zzp'ers werken kan een indicatie zijn 

voor afhankelijkheid. Een beperkt aantal opdrachtgevers maakt zzp'ers mo-

gelijk afhankelijker van de gegenereerde inkomsten bij deze opdrachtgevers. 

De macht van de opdrachtgever kan daarmee dus groter worden. In 2010 

komt het volgende beeld naar voren (zie Figuur 22): 

− Ongeveer 7% van de zzp'ers heeft gewerkt voor 1 à 2 opdrachtgevers, 

36% werkte voor 3 tot en met 10 opdrachtgevers en een ruime meer-

derheid (57%) werkte voor meer dan 10 opdrachtgevers1. 

− De sectoren die voornamelijk de zakelijke markt bedienen, kennen rela-

tief veel zzp'ers met een of twee opdrachtgevers. Dit zijn de ICT (12%) 

en de overige zakelijke dienstverlening (11%). In deze sectoren is het 

aandeel zzp'ers met meer dan tien opdrachtgevers ook veel kleiner (cir-

ca 40%). 

− De meeste zzp'ers met meer dan 10 opdrachtgevers (of klanten) zijn 

terug te vinden in sectoren met veel particuliere markt. Dit is bijvoor-

beeld in sterke mate het geval in de handel, horeca en reparatie (80%) 

en in mindere mate de bouw en de industrie (circa 66%). 

Figuur 22 Verdeling aantal opdrachtgevers in 2010* naar sector (in procenten) 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

Omzetaandeel bij de belangrijkste opdrachtgever 

In paragraaf 5.1 is al aangegeven dat de inkomenspositie van zzp'ers bepa-

lend kan zijn voor de mate van zelfstandigheid. Het aandeel van de omzet 

dat bij de belangrijkste opdrachtgever wordt gegenereerd, kan daarom een 

indicator zijn voor economische afhankelijkheid. In Figuur 23 is het percenta-

ge omzet bij de belangrijkste opdrachtgever/klant in 2010 weergegeven. 

Overigens kon een deel van de panelleden (31%) geen percentage noemen, 

 

1 Deze verhouding komt (behoudens afrondingsverschijnselen) nagenoeg overeen met de 

uitkomsten in de najaarsmeting van 2010. Toen is (eind 2010) ook gevraagd naar het 

aantal opdrachtgevers in 2010. 

Een ruime meerder-

heid van de panelle-

den werkt voor 

meerdere opdracht-

gevers per jaar.
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omdat hij meerdere belangrijke klanten heeft.1 Het is onduidelijk vanaf welk 

aandeel er sprake kan zijn van economische afhankelijkheid. Toch mag ver-

wacht worden dat wanneer meer dan 50% omzet van de belangrijkste op-

drachtgever/klant afkomstig is, de zzp'ers eerder geneigd zijn om eisen van 

de klant te honoreren. 

 

Gemiddeld genomen is circa 29% van de omzet afkomstig van de belangrijk-

ste opdrachtgever/klant. Dit percentage verschilt significant naar sector2, 

want zzp'ers in de transport, opslag en communicatie (40%, de ICT 38%) en 

de overige zakelijke dienstverlening (37%) genereren een groot deel van hun 

omzet bij hun belangrijkste opdrachtgever. Voor zzp'ers in de handel, horeca 

en reparatie ligt dit aandeel gemiddeld een stuk lager (16%). Dit is verklaar-

baar doordat zij vaker de particuliere markt bedienen. 

 

Twee op de drie zzp'ers behaalt niet meer dan 50% omzet bij zijn of haar be-

langrijkste klant. In de transport, opslag en communicatie, de ICT en ook in 

overige zakelijke dienstverlening hebben zzp'ers vaker te maken met econo-

misch dominante opdrachtgevers. In de eerstgenoemde sector is de verhou-

ding bijna gelijk. De sectoren met een groter aandeel particuliere markt, zo-

als de handel, horeca en reparatie en ook de zorg en welzijn hebben het 

vaakst te maken met kleinere omzetaandelen. Die respondenten hadden va-

ker moeite om in te schatten welk omzetaandeel van hun belangrijkste op-

drachtgever was. De oorzaak daarvan is een te groot aantal klanten. 

Figuur 23 Percentage omzet bij belangrijkste opdrachtgever/klant in 2010 (in %) 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

 

1 Deze groep heeft een fictief aandeel toebedeeld gekregen van 0,01%, zodat zij wel mee-

gerekend worden tot de groep met <50% omzet en ook meewegen in het omzetaandeel, 

(ook naar sector/branche). 

2 Anova (F-Statistic = 9,871, d.f. = 9, p <.000). 

Gemiddeld genomen 

is ongeveer 29% 

van de omzet af-

komstig van de be-

langrijkste klant.

Twee op de drie zz-

p'ers behaalt niet 

meer dan 50% om-

zet bij zijn of haar 

belangrijkste klant. 
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Duur van de belangrijkste opdracht 

In het panel is gevraagd naar de duur van de belangrijkste opdracht/over-

eenkomst met de belangrijkste opdrachtgever/klant (zie Figuur 24). Opval-

lend is het forse aandeel panelleden (50%) dat geen duur kon noemen, om-

dat zij aangaven doorlopende overeenkomsten te hebben. Dit komt voorna-

melijk voor in de transport, opslag en communicatie (68%) en de zorg en 

welzijn (66%). Het aandeel zelfstandige rijders en zelfstandigen in de thuis-

zorg zal hier mee samenhangen. Ook het aandeel zzp'ers met opdrachten die 

langer lopen dan een half jaar is aanzienlijk (ruim 20%). 

Verder zijn andere grote verschillen waargenomen tussen de sectoren. In bij-

na alle dienstverlenende sectoren is vaker sprake van opdrachten van een 

half jaar of langer. Een uitzondering hierop vormt de overige dienstverlening. 

Opdrachten van een dag of minder zijn slechts substantieel waargenomen in 

de landbouw (13%). 

Figuur 24 Duur van de belangrijkste opdracht/overeenkomst in 2010* 
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 * Selectie op zzp'ers die voor 2010 zijn gestart. 

 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

Autonomie 

Het kunnen bepalen welke werkzaamheden men wil uitvoeren en op welke 

manier, is volgens Aerts1 bepalend voor de zelfstandigheid van individuen. 

Wanneer deze autonomie (deels) ontbreekt kan sprake zijn van een bepaalde 

mate van afhankelijkheid. Dit kan contractueel zijn overeengekomen, en 

eveneens economisch ingegeven zijn. Autonomie is in deze editie van het 

zzp-panel gemeten door te vragen naar gedwongen werkzaamheden en de 

mate waarin zelfstandig beslist kan worden over werktijden. 

 

1 Aerts, M. (2007), op.cit. 

Het aandeel zzp'ers 

met doorlopende 

overeenkomsten is 

opvallen hoog 

(50%).

In de dienstverle-

nende sectoren is 

vaker sprake van 

langerlopende op-

drachten.
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Met betrekking tot ongewenste werkzaamheden is aan de respondenten ge-

vraagd hoe vaak zij in 2010 werkzaamheden of werkomstandigheden hebben 

geaccepteerd terwijl zij dit liever hadden geweigerd (zie Figuur 25). 

− Gemiddeld een op de vijf zzp'ers heeft in 2010 eens of vaker ongewens-

te werkzaamheden/-omstandigheden geaccepteerd. 

− Autonomie in aangenomen werk ontbreekt vaker in de bouw (30%) en 

in de industrie (27%). In de landbouw is dit verschijnsel hardnekkiger, 

getuige de 12% die aangeeft dat dit regelmatig of vaak voorkomt. In 

zorg en welzijn en in onderwijs en training komt de acceptatie van on-

gewenst werk relatief weinig voor (beide circa 13%). 

Figuur 25 Ongewenst werk moeten accepteren in 2010* 
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 * Selectie op zzp'ers die voor 2010 zijn gestart. 

 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

Zelfstandigheid en autonomie in het bepalen van de werktijden/ en -dagen is 

geïllustreerd in Figuur 26. Zoals verwacht kunnen veel zelfstandigen de werk-

tijden en werkdagen geheel zelfstandig bepalen. In een kwart van de geval-

len gebeurt dit in overleg, terwijl dit slechts bij 5% wordt opgelegd door een 

opdrachtgever. In bepaalde sectoren is vaker sprake van verminderde auto-

nomie. De sector transport, opslag en communicatie en de bouw zijn bijvoor-

beeld sectoren met een hoger aandeel zzp'ers bij wie de werktijden bepaald 

worden. Dit is te verklaren doordat zelfstandige chauffeurs veelal gebonden 

zijn aan rijtijden (naast ook nog leveringsvoorwaarden, en ARBO-richtlijnen). 

In de bouw, onderwijs en training, zorg en welzijn en ICT is relatief vaker 

sprake van werktijden die in overleg worden bepaald (minimaal 30%). 

Een op de vijf zzp -

ers zegt wel eens 

ongewenste werk-

zaamheden/-

omstandigheden te 

accepteren 

Het gros (70%) van 

de zelfstandigen be-

paalt geheel zelf de 

werktijden en da-

gen. Opgelegde 

werktijden komt 

sporadisch voor 

(5%). 
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Figuur 26 Zelfstandig werktijden en -dagen bepalen/indelen  
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5.5 Bemiddeling 

Bemiddelings- en aannemingsconstruct ies 

Eerder is in paragraaf 5.1 geconstateerd dat economische afhankelijkheid kan 

ontstaan wanneer zzp'ers veelvuldig werken via bemiddelingsbureaus (inter-

mediairs) en deze verder gaan dan slechts bemiddeling. Ook bij aannemings-

constructies, waarbij vaak wordt gewerkt voor een andere zzp'er die grotere 

klussen aanneemt, bestaat dat risico. De prevalentie van bemiddelings- en 

aannemingsconstructies is uiteengezet in Figuur 27: 

− Een op tien zzp'ers heeft in 2010 gewerkt via een of meerdere interme-

diairs. Deze constructies komen bovengemiddeld vaak voor onder ICT -

ers (24%). 

− Een op de vijf zzp'ers heeft afgelopen jaar wel eens gewerkt voor een of 

meer andere zzp'ers. Volgens verwachting (zie ook Aerts, 2007) komen 

de aannemingsconstructies het vaakst voor in de bouw (38%). In de 

sector zorg en welzijn werken zzp'ers het minst vaak voor andere zzp -

ers. Doorgaans worden deze zelfstandigen ingeschakeld door grotere in-

stellingen of door particulieren (bijv. via een PGB). 

Een op de tien heeft 

in 2010 wel eens 

gewerkt via een of 

meerdere interme-

diairs.

Bijna 20% heeft af-

gelopen jaar wel 

eens gewerkt voor 

een of meerdere zz-

p'ers. 
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Figuur 27 Bemiddelings- en aannemingsconstructies in 2010* (in procenten) 
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 * Selectie op zzp'ers die voor 2010 zijn gestart. Meerdere antwoorden mogelijk: zzp'ers 

kunnen voor zowel intermediairs als voor andere zzp'ers hebben gewerkt. 

 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

Verklaring arbeidsrelat ie (VAR) 

Ter voorkoming van misverstanden rondom (vermeend) werkgeverschap is 

de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) in het leven geroepen (zie ook tekstka-

der). Opdrachtgevers, intermediairs of andere zzp'ers kunnen vragen om een 

dergelijke VAR-verklaring. Bij de toekenning van een VAR-row is geen sprake 

van uitsluiting voor de werknemersverzekeringen en lopen opdrachtgevers 

kans op een naheffing. Bij een VAR-loon is sprake van een dienstbetrekking. 

De uitkomsten op de vraag of zzp'ers gevraagd worden om een VAR zijn be-

schreven in Figuur 28: 

− In het zzp-panel wordt aan bijna de helft (47%) van de zzp'ers eens of 

vaker gevraagd om een VAR-verklaring. 

− Daarvan wordt een op de vijf zzp'ers altijd gevraagd om een VAR-

verklaring. Bij circa 17% komt dit soms voor en bij 8% regelmatig. Voor 

circa 6% van de zelfstandigen is het niet duidelijk wat een VAR-

verklaring is. 

− In de bouwsector wordt veruit het meest om een VAR-verklaring ge-

vraagd (64%). In de sector handel, horeca en reparatie zijn VAR-

verklaringen veel minder gemeengoed (slechts 18% in totaal) en zelfs 

het vaakst niet bekend (12%). 

 

De VAR-verk lar ing  

Bij het verrichten van werkzaamheden door zelfstandigen zonder personeel en freelancers 

kan er onduidelijkheid bestaan over de arbeidsrelatie tussen opdrachtnemer en opdrachtge-

ver: treedt de opdrachtnemer op als zelfstandig ondernemer of is deze in dienst bij de op-

drachtgever? Om zekerheid te hebben over het karakter van de arbeidsrelatie kunnen op-

drachtnemers bij de Belastingdienst een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen. Voor 

zelfstandigen wordt dit de VAR-wuo genoemd (wuo staat voor winst uit onderneming). Direc-

teuren-grootaandeelhouders kunnen een verklaring vragen waaruit blijkt dat de werkzaam-

heden die voortvloeien uit een opdracht aan de vennootschap worden toegerekend (de VAR-

dga). Met deze verklaring weten opdrachtnemer en opdrachtgever of de Belastingdienst de 

opdrachtnemer al dan niet als zelfstandige ondernemer beschouwt en of de opdrachtgever 

wel of geen loonbelasting en premies volksverzekeringen (loonheffing) en premies werkne-

mersverzekeringen moet inhouden en afdragen. Naast de genoemde VAR-typen bestaan de 

Bij 22% wordt altijd 

om een VAR ge-

vraagd. Bij 17% 

soms en bij 8% re-

gelmatig.



 

 45 

VAR-loon en de VAR-row (row is resultaat overige werkzaamheden) die voor zzp'ers minder 

relevant zijn. Bij de toekenning van een VAR-row is geen sprake van uitsluiting voor de 

werknemersverzekeringen en lopen opdrachtgevers kans op een naheffing. Bij een VAR-loon 

is sprake van een dienstbetrekking. 

Figuur 28 Vraag door opdrachtgever om een VAR-verklaring (in procenten) 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

Aan de zzp'ers die aangegeven hebben dat zij om een Verklaring arbeidsrela-

tie gevraagd worden, is ook de vraag gesteld over welk type zij beschikken. 

De beschikking over de verschillende typen VAR-verklaringen is weergegeven 

in Figuur 29. 

− Iets vaker dan in 20091 zijn zzp'ers in het bezit van een VAR winst uit 

onderneming (VAR-wuo: 66%, dit was circa 62%). De overige VAR-

verklaringen komen minder vaak voor en wijken niet af van de percen-

tages in de crisismeting uit 2009 (respectievelijk 8% VAR-dga, 4% VAR-

row en 2% VAR-loon). 

− Zzp'ers in de dienstverlening hebben, met uitzondering van de overige 

dienstverlening, bovengemiddeld de beschikking over een VAR-wuo 

(ruim 70%). ICT'ers en zzp'ers in de overige zakelijke dienstverlening 

zijn bovengemiddeld vaker directeuren-grootaandeelhouders (circa 

14%). In de zorg en welzijn en in de landbouw zijn vaker zzp'ers met 

een VAR-row aangetroffen (respectievelijk 9% en 8%). 

 

1 Het percentage uit 2009 is berekend door te corrigeren voor zzp'ers zonder VAR-

verklaring (destijds 41%) en zzp'ers die niet wisten wat een VAR-verklaring is (14%). 

Twee derde van de 

zzp'ers beschikt 

over een VAR-wuo.

VAR-loon en VAR-

row komen amper 

voor.
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Figuur 29 Beschikking over VAR-verklaring naar type (in procenten)* 
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 * Zzp'ers die om een VAR-verklaring zijn gevraagd (n=869). 

 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 
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BIJLAGE I Totale respons meting I 2011 

Tabel 3 Uitgebreide weergave van de respons, naar inzetgroep 

  Panel 2010  Werving 2011  Totaal 

   Absoluut %  Absoluut %  Absoluut. % 

Totaal aantal ingezette adressen  1.293   6.193   7.486  

Niet afgehandelde adressen (in behandeling)  -86    -1.738    -1.824   

Benaderde adressen  1.207 100,0   4.455 100,0   5.662 100,0  

          

Onbruikbare adressen:  21 1,7   818 18,4   839 14,8  

Fax/infotoon  19 1,6   547 12,3   566 10,0  

Adres/respondent verkeerd  1 0,1   214 4,8   215 3,8  

Taalprobleem  1 0,1   51 1,1   52 0,9  

Anders  0 -   6 0,1   6 0,1  

Niet bereikbaar:  125 10,4   386 8,7   511 9,0  

Niet aanwezig tijdens veldwerkperiode  22 1,8   153 3,4   175 3,1  

Afgebelde/niet gelukte afspraak  3 0,2   23 0,5   26 0,5  

Meer dan 5 belpogingen  9 0,7   139 3,1   148 2,6  

Meer dan 7 belpogingen  88 7,3   28 0,6   116 2,0  

Niet bereikbaar om andere reden  3 0,2   43 1,0   46 0,8  

          

Gesprekken          

Weigering  43 3,6   504 11,3   547 9,7  

Gedeeltelijk interview 'voldoet niet (meer) aan criteri-

a'/'interviewquota vol' 

 98 8,1   1.470 33,0   1.568 27,7  

Complete interviews  920 76,2   1.277 28,7   2.197 38,8  

          

% participatie (=gesprek/gesprek+weigering)    95,5    71,7    80,1 

 Bron: Stratus marktonderzoek 2011. 
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BIJLAGE II Opzet van het panel 

Telefonische enquête 

Het panel wordt in de vorm van telefonische enquêtes uitgevoerd. In vergelij-

king met papieren enquêtes en internetenquêtes levert een telefonische enquête 

doorgaans een hoog responspercentage op. De betrouwbaarheid van de uit-

komst is daardoor hoger en de representativiteit is beter te bewaken. 

 

Een ander belangrijk voordeel is dat ook duidelijk wordt welke respondenten 

geen zzp'er zijn. Op basis van dat gegeven kan een uitvalpercentage per sec-

tor/branche worden vastgesteld, waarmee het randtotaal (het feitelijke aantal 

zzp'ers per sector/branche) wordt berekend. Hiermee worden vervolgens we-

gingsfactoren vastgesteld, waarna de (gewogen) resultaten representatief zijn 

voor de populatie zzp'ers in Nederland. 

 

De actieve benadering - in vergelijking met bijvoorbeeld een open oproep tot 

deelname aan een internetpanel - zorgt verder voor het voorkomen van respon-

dentbias: deelname van een niet-aselecte groep zzp'ers. 

 

Samenstel l ing panel 

Uit het adressenbestand van DM-CD zijn ondernemers geselecteerd die, gelet op 

de registratie-informatie, voldoen aan de eisen 1, 2 en 3 van de definitie (zie 

paragraaf 1.3). Voor de eisen 4, 5 en 6 is dat op voorhand niet duidelijk. Aan de 

respondenten zijn deze eisen in de vorm van selectievragen voorgelegd. Op ba-

sis van deze constatering is een correctie toegepast op de geregistreerde een-

manszaken en BV's zonder personeel in het Handelsregister, zodat een onder-

bouwde schatting kon worden gemaakt van de populatie zzp'ers. 

 

In principe bestaat het panel uit circa 1.800 zzp'ers, verdeeld over 10 secto-

ren/branches. Omdat in de dienstverlening veel en sterk verschillende zzp'ers 

voorkomen, is een niet-proportionele steekproef getrokken met voldoende cel-

vulling voor de subsectoren binnen de dienstverlening. Ter wille van een verge-

lijking is ook een groep overige ondernemers zonder personeel ondervraagd, cir-

ca 200 in totaal. Deze zogenoemde ozp'ers onderscheiden zich van zzp'ers, 

doordat zij voornamelijk goederen verkopen in plaats van zelfstandig eigen ar-

beid aan te bieden. 

 

Onderhoud panel 

Het panel wordt jaarlijks tijdens de eerste meting aangevuld. Voor deze eerste 

meting van 2011 zijn dan ook weer nieuwe respondenten benaderd. Ten opzich-

te van vorig jaar is tijdens de aanvulling meer rekening gehouden met de verde-

ling over een aantal kenmerken. 

− Ten eerste is de verdeling over de sectoren specifiek in het oog gehouden. 

− Ten tweede is er, zoals ook in de hoofdtekst opgemerkt, nu ook gebeld on-

der een groep zzp'ers die alleen met een mobiel nummer geregistreerd 

staan in het Basisregister bedrijven. Normaal gesproken blijft deze groep 

buiten het steekproefkader, omdat er voor directe marketing doeleinden 

slecht onderscheid gemaakt kan worden tussen echte zelfstandigen en par-

ticulieren (de zogenaamde 'Makropasjeshouders'). 
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− Ten derde is meer rekening gehouden met het aandeel zzp'ers dat een BV 

voert (de zgn. DGA's). Het is aannemelijk dat deze groep op een aantal 

kenmerken en dus mogelijk ook afhankelijke variabelen afwijkt van de zz-

p'ers met een eenmanszaak. Op deze groep heeft in de eindfase van het 

veldwerk nog extra werving plaatsgevonden. Met behulp van poststratifica-

tie is het aandeel BV in de streekproef gecorrigeerd. 

Na de aanvulling van de paneluitval komt het totale aantal panelleden in 2011 

uit op 2.200 respondenten (zie de volgende paragraaf voor de responsverant-

woording). 

 

Responsverantwoording meting I 2011 

Uit de laatste meting van 2010 zijn bijna 1.300 respondenten benaderd die bij 

de vorige meting aangaven binnen een half jaar te mogen worden teruggebeld. 

In totaal is dus 90% van de panelleden uit 2010 opnieuw benaderd. Bijlage I 

geeft een uitgebreid overzicht van de respons tijdens de meting in 2011. In zijn 

geheel is de respons uitgekomen op circa 39%. Daarbij dient in acht genomen te 

worden dat de respons veel hoger ligt onder bestaande panelleden (ruim 76%). 

Onder de nieuw geworven panelleden is een respons gerealiseerd van circa 

29%. De participatiegraad (het aantal volledige gesprekken binnen de groep die 

als geschikt geoormerkt is) is een graadmeter voor de kwaliteit van een panel. 

Dit is met 95,5% zeer hoog te noemen en geeft aan dat respondenten graag be-

reid zijn om mee te werken. 

 

Van de overgebleven panelleden geeft 93% aan dat men binnen nu en een half 

jaar weer benaderd mag worden. Ook dat is een hoog percentage en draagt bij 

aan de continuïteit van het panel. 

 

Weging 

In deze eerste meting van het zzp-panel 2011 is de uitval beperkt gebleven tot 

de panelleden die niet meer telefonisch bereikbaar waren en de weigeraars. 

Daarnaast is de groep die geen ondernemende activiteiten meer uitvoert, uitge-

vallen (screen-outs). De uiteindelijke respons is per sector berekend en herwo-

gen volgens de sectorale verdeling van zzp'ers in de populatie zoals berekend in 

de eerste meting van het zzp-panel.1 De verdeling van respondenten over de 

onderscheiden sectoren en branches, zowel ongewogen (aantal gesprekken) als 

gewogen (aandeel populatie), is uiteengezet in Tabel 4. Ten slotte is ook de on-

gewogen verdeling weergegeven van de controlegroep overige ondernemingen 

zonder personeel (ozp'ers). Het aantal is echter te beperkt om uitspraken te 

kunnen doen op het niveau van sectoren/branches. Bij de vergelijking met deze 

controlegroep van ozp'ers is van belang dat ozp'ers sterk vertegenwoordigd zijn 

in sectoren als de landbouw en de handel, horeca en reparatie. Het sectorale ef-

fect speelt dus een dominante rol bij de vergelijking met ozp'ers. 

 

Bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten is het van belang om het vol-

gende in acht te nemen. Voor de presentatie is zoals gebruikelijk gekozen voor 

de duiding in (vooral) percentages. Daarbij moet men zich realiseren dat bij-

voorbeeld een uitkomst als '10% van de zzp'ers kent ernstige omzetproblemen', 

impliceert dat het ongeveer 35.000 personen betreft. 

 

1 De Vries en Vroonhof (2010) op. cit. 

Van de 1.400 res-
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Tabel 4 Sectorverdeling van de respons naar rechtsvorm 

 

Ongewogen  

frequentie 

Gewogen verdeling 

conform populatie 

Ongewogen  

frequentie  

ozp'ers* 

 BV 

Eenmans-

zaak BV 

Eenmans-

zaak  

landbouw 1 109 0% 2% 106 

industrie 7 149 1% 3% 56 

bouw 11 195 2% 15% 6 

handel, horeca, reparatie 5 101 1% 10% 102 

transport, opslag,  

communicatie 12 179 1% 4% 11 

ICT 21 178 1% 4% 12 

overige zakelijke dienst-

verlening 72 187 6% 20% 4 

zorg en welzijn 10 211 1% 6% 1 

onderwijs en training 6 198 1% 4% 4 

overige dienstverlening 30 207 3% 17% 7 

Totaal 175 1.714 16% 84% 309 

 * Overige ondernemers zonder personeel (geen zzp'ers, verkopen voornamelijk goede-

ren/producten). 

 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 

Kanttekeningen bij instrumenten en resultaten 

Een belangrijke kanttekening betreft het grotendeels ontbreken van stoppers. 

Uit gegevens van het CBS en de KvK1 blijkt dat in 2009 veel meer ondernemin-

gen (ook van zzp'ers) gestopt zijn dan in andere jaren. Dit aspect blijft in dit 

rapport onbelicht. Zeker wanneer het gaat om zaken als omzetontwikkeling is dit 

een belangrijk gegeven. De resultaten hebben immers alleen betrekking op die 

zzp'ers die op het moment van bellen nog actief zijn. Aan diegenen die aange-

ven gestopt te zijn, is gevraagd of zij in een later stadium bereid zijn mee te 

werken aan een onderzoek onder stoppers. Er kan dan bijvoorbeeld worden on-

derzocht hoeveel stoppers opnieuw zijn gestart of een baan in loondienst hebben 

gevonden. Dat laatste kan natuurlijk ook de reden zijn geweest om te stoppen. 

Een dergelijk onderzoek kan pas plaatsvinden als een voldoende aantal stoppers 

bereid is gevonden mee te werken. 

 

Kanttekening: de verschuiving van zzp'ers en ozp'ers 

Een tweede kanttekening betreft de hardheid van het onderscheid tussen zzp'ers 

en ozp'ers. Dit onderscheid is gebaseerd op het antwoord van de zelfstandige op 

de vraag of hij voornamelijk goederen verkoopt (de ozp'ers) of voornamelijk zijn 

eigen arbeid en diensten aanbiedt (de zzp'ers). Voor 920 deelnemers die in 2010 

al in het panel zaten, kan geanalyseerd worden of er verschuiving heeft plaats-

 

1 Zie o.a.: NRC Handelsblad,/20.000 zzp'ers staken eigen bedrijf/. www.nrc.nl, 18-1-2010 en 

CBS,/Meer zelfstandigen zonder personeel geven er de brui aan/. 20 januari 2010. 
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gevonden. Van degenen die tijdens de najaarsmeting in 2010 aangaven ozp'er 

te zijn en die nog steeds aan het panel deelnemen, sorteert bijna 28% zichzelf 

nu in de categorie zzp (36 op de 127 personen) en blijft 72% ozp'er (91 perso-

nen). Van degenen die vorig jaar aangaven zzp'er te zijn en die ook nu nog 

deelnemen, sorteert slechts 2 % zichzelf tijdens deze meting in de categorie oz-

p'er (19 personen). Gegeven de omvang van de oorspronkelijke groepen, bete-

kent dit dus dat van de 110 ozp'ers die nog steeds deelnemen ongeveer 17% bij 

de vorige meting nog zzp'er was. Van de 810 zzp'ers die reeds in 2010 in het 

panel zaten, heeft slechts 4% zich vorige keer als ozp'er aangemerkt. Deze ver-

schuivingen zijn ook de aanleiding geweest om deze meting dieper in te gaan op 

de concrete werkzaamheden van de verschillende zelfstandigen binnen het panel 

(zie ook paragraaf 2.2). 

 

Kanttekening: vergel i jkbaarheid van de controlegroep ozp'ers 

Ter wille van een vergelijking is de groep ozp'ers in het panel betrokken. Indien 

relevant worden in het rapport vergelijkingen gemaakt tussen zzp'ers en ozp -

ers. Ozp'ers zijn (door de beperkte rol in het onderzoek) echter niet via een ge-

stratificeerd steekproefplan getrokken en worden (door de beperkte omvang) 

ook niet herwogen. Uit Tabel 4 blijkt echter dat de groep ozp'ers gedomineerd 

wordt door ondernemers uit de landbouw en de handel, horeca en reparatie 

(beide circa 33%). Een dergelijke dominantie is niet vreemd, want de trefkans1 

op ozp'ers in deze sectoren ligt ook vele malen hoger dan in de dienstverlenende 

sectoren. Bij aangetroffen verschillen in de hoofdtekst tussen zzp'ers en ozp'ers, 

is de verklaring hiervoor dikwijls terug te voeren op sectoreffecten. Deze consta-

tering is wezenlijk voor een juiste interpretatie van de resultaten. 

 

Kanttekening: vergel i jkbaarheid met voorgaande jaren 

In het panel is deze keer extra zorg besteed aan de aanvulling. Door nu ook 

zelfstandigen te benaderen die alleen met een mobiel nummer in het Basisregis-

ter bedrijven geregistreerd staan, is beoogd om meer representativiteit te bren-

gen in het panel. Een vergelijking tussen de kenmerken van mobiel en vast ge-

registreerde zzp'ers (zie Bijlage IV) suggereert dat voorzichtigheid geboden is 

bij de vergelijking van resultaten uit voorgaande metingen. Nadere analyse 

heeft echter uitgewezen dat de verschuivingen op te verklaren variabelen te 

verwaarlozen zijn. Door herweging van het voorgaande panel naar de leeftijds-

verhouding, zoals die in het huidige panel bekend is, zijn de resultaten van vari-

abelen uit 2010 opnieuw uitgedraaid.2 Hieruit zijn nagenoeg geen verschuivingen 

met de oorspronkelijke waarnemingen gebleken. De oorspronkelijke resultaten 

geven dus amper een vertekend beeld en kunnen dus goed gebruikt worden 

voor vergelijking in de tijd. In het verdere verloop van het zzp-panel kan met de 

verrijking door mobiele nummers nu uitgegaan worden van een representatiever 

beeld van de populatie zzp'ers. 

 

 

1 Dit is geconstateerd bij de berekening van uitvalspercentages naar sector. 

2 Parallel inkomen, omzet, tevredenheid arbeidsomstandigheden, autonomie in het eigen werk, 

reserveringen voor inkomen op de oude dag, etc. 
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BIJLAGE III Vragenlijst en routing 

Varia-
bele Vraagstelling/ Omschrijving Routing 

BLOK XA INTRODUCTIE 

XA01 Heeft u op dit moment een eigen onderneming, of voert u zelfstandig ondernemende ac-

tiviteiten uit? 

Allen 

XA02 Voert u uw activiteiten in uw onderneming uit in de vorm van een BV of eenmanszaak? Werf 

XA03 Heeft u personeel in loondienst? Allen 

XA04 Heeft (een deel van) het personeel een vast dienstverband, of uitzicht hierop? Indien personeel in 

dienst (XA03 = 1) 

XA05 Voert u uw onderneming alleen, met een meewerkend gezinslid, of met een medeonder-

nemer in een BV? 

Werf 

XA06 Voert het meewerkende gezinslid naast eventuele ondersteunende activiteiten ook in-

houdelijk vakmatig dezelfde activiteiten uit als uzelf? 

Werf + Indien meew. 

gezinslid (XA05 = 2) 

XA07 Maken deze activiteiten meer dan 15 procent deel uit van de omzet? Werf + Indien 

inh./vakm. dezelfde 

activiteiten (XA06 = 1) 

XA08 Hoeveel uur per week besteedt u gemiddeld in uw bedrijf?  Allen 

BLOK XB KENMERKEN 

XB01_1 Startjaar zzp'er Werf 

XB02 Verkoopt u vooral goederen of biedt u vooral uw arbeid of diensten aan? Allen 

XB03@ Kunt u in één zin aangeven wat voor goederen u verkoopt? Indien verkoop van 

goederen (XB02 = 1) 

XB04@ Kunt u in één zin aangeven wat voor arbeid u uitvoert of welke diensten u levert? Indien aanbod van ar-

beid/diensten (XB02 = 

2) 

XB05 Factureert u het meest per uur of hanteert u het meest vooraf afgesproken prijzen? Indien aanbod van ar-

beid/diensten (XB02 = 

2) 

XB06_1 Leeftijd Werf 

XB07 Geslacht Werf 

XB08 Wat is uw hoogst voltooide schoolopleiding? Werf 

XB09 Sector (opgave resp.) Werf 

XB10 Dienstverlening (opgave resp.) Indien dienstverlening 

(XB09 =6) 

XB11 Voorafgaande arbeidsmarktsituatie Werf 

BLOK XC INKOMENSPOSITIE EN BEDRIJFSVOERING 

XC01 Hoe hoog was ongeveer de omzet van uw onderneming in 2010? Indien startjaar < 

2010 

XC02 Heeft uzelf naast het inkomen uit uw onderneming nog een andere inkomstenbron? Allen 

XC03 Welk percentage inkomen is afkomstig uit uw onderneming? Indien secundair in-

komen (XC02 > 1) 

XC04 Als het inkomen uit uw onderneming geheel zou wegvallen, heeft uw huishouden dan 

nog voldoende inkomsten over om in het levensonderhoud te kunnen voorzien? 

Allen 

XC05 Hoeveel maanden kunt u nog voorzien in uw levensonderhoud als het inkomen uit uw 

onderneming geheel zou wegvallen? 

In dien genoeg buffer 

(XC04 < 5) 

XC06 Hoeveel dagen heeft u het afgelopen jaar besteed aan opleiding, cursus of scholing? Allen 

XC07 Draagt u verzekeringspremies af voor een van de volgende risico's? Allen 
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Varia-
bele Vraagstelling/ Omschrijving Routing 

XC08 Zet u een deel van uw huidige inkomen opzij voor uw oude dag? Allen 

XC09_1 Welk percentage van uw inkomen uit uw bedrijf heeft u in 2010 ongeveer opzij gezet 

voor uw oude dag? 

Indien startjaar < 

2010 en gespaard 

(XC08 = 1) 

XC10 In welke vorm heeft u in 2010 inkomen opzij gezet? Indien startjaar < 

2010 en gespaard 

(XC08 = 1) 

XC11 Kunt u zelf beslissen hoe u uw werk uitvoert? Allen 

XC12 Bent u de afgelopen twaalf maanden tijdens het werk betrokken geweest bij een ongeval 

of voorval, waardoor u lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft opgelopen? 

Allen 

BLOK EA ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEID 

EA01 Welke redenen hebben voor u een rol gespeeld om zelfstandig ondernemer te worden? Allen 

EA02 Hoe beoordeelde u destijds uw stap om zelfstandig ondernemer te worden? Was dat: Allen 

EA03 Was de volgende uitspraak destijds op uw situatie van toepassing? 'Het zelfstandig on-

dernemerschap was voor mij de enige mogelijkheid voor geschikt betaald werk. 

Allen 

EA04 Waarom zag u geen andere mogelijkheden? Indien noodgedwongen 

zzp-schap (EA03= 1) 

EA05 Bent u er door uw stap naar het zelfstandig ondernemerschap financieel op vooruit ge-

gaan? 

Allen 

EA06 Hoe beoordeelt u het op dit moment om zelfstandig ondernemer te zijn?  Allen 

EA07 Als u nu vrij mocht kiezen, was u dan liever in loondienst geweest (of gebleven)? Allen 

EA08 Hoeveel opdrachtgevers had u in 2010? Indien startjaar < 

2010 en aanbod van 

arbeid (XB02 = 2) 

EA09_1 Hoeveel procent van uw jaaromzet in 2010 was afkomstig van uw belangrijkste op-

drachtgever/klant? 

Indien startjaar < 

2010 

EA10_1 Hoe lang duurde de belangrijkste opdrachtovereenkomst met uw belangrijkste opdracht-

gever/klant? 

Indien startjaar < 

2010 en aanbod van 

arbeid (XB02 = 2) 

EA11 Heeft u voor een of meerdere intermediairs of andere zzp'ers gewerkt? Indien geen inkomen 

opzij voor oude dag 

(PE07= 1 & PE06 =0) 

EA12 Wordt u ook om een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gevraagd? allen 

EA13 Over welke Verklaring arbeidsrelatie (VAR) beschikt u? Indien gevraag om 

VAR (EA12 < 4) 

EA14 Is het in 2010 voorgekomen dat u bepaalde werkzaamheden of werkomstandigheden 

heeft geaccepteerd, terwijl u deze liever had geweigerd? 

Indien startjaar < 

2010 en aanbod van 

arbeid (XB02 = 2) 

EA15 Kunt u geheel zelfstandig uw werktijden/-dagen bepalen en indelen? allen 

AFSLUITING 

Bron: EIM: zzp-panel 2011 
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BIJLAGE IV Kenmerken naar mobiel-vast en BV-EZ 

Vaste versus mobiel geregistreerde zzp'ers 

Voor deze meting is het panel aangevuld met zzp'ers die met een mobiel 

nummer geregistreerd staan in het Basisregister bedrijven. Deze groep zzp'ers 

blijven in metingen gebaseerd op de reguliere direct marketing bestanden 

veelal buiten schot, omdat er geen goed onderscheid gemaakt kan worden 

tussen particulieren ('macropasjes' ondernemers) en echte zzp'ers. Het is 

plausibel te veronderstellen dat deze groep zzp'ers in termen van persoons- en 

bedrijfskenmerken afwijkt van de groep zzp'ers die met een vast nummer ge-

registreerd staan in het Basisregister bedrijven. Dit wordt bevestigd door de 

resultaten, waarvan de meest opmerkelijke hieronder worden opgesomd (zie 

ook Bijlage IV): 

− Mobiel geregistreerde zzp'ers blijken iets vaker man (75%) te zijn dan 

zzp'ers die alleen geregistreerd staan met een vast nummer (69%). 

− De zzp'ers die met een mobiel nummer geregistreerd staan, zijn aanmer-

kelijk jonger dan zzp'ers die met een vast telefoonnummer zijn geregi-

streerd; bijna een derde is jonger dan 35 jaar, terwijl dit voor nog geen 

8% van de zzp'ers met een vast nummer geldt. De gemiddelde leeftijd 

van de zzp'ers geregistreerd met een mobiel nummer ligt met gemiddeld 

40 jaar bijna tien jaar onder de gemiddelde leeftijd van de zzp'ers met 

een vast nummer (49 jaar). 

− Het opleidingsniveau van zzp'ers die op een mobiel nummer zijn bereikt 

ligt vrijwel op hetzelfde niveau van zzp'ers die op een vast nummer zijn 

bereikt; respectievelijk 48% en 50% hoogopgeleiden. 

− Wat betreft bedrijfskenmerken blijkt ook de gemiddelde bestaansduur 

van de onderneming van mobiel geregistreerde zzp'ers flink wat lager te 

liggen dan onder de zzp'ers met een vast nummer; respectievelijk ruim 4 

jaar en ruim 11 jaar. Dit hangt uiteraard sterk samen met de leeftijd.  

− Ook per sector varieert de vertegenwoordiging van mobiel geregistreerde 

zzp'ers. Gemiddeld staat circa 28% van de zzp'ers geregistreerd onder 

een mobiel nummer. In de bouw (39%) en de ICT (36%) treffen we ech-

ter een groot aandeel mobielen aan, terwijl dit in de handel, horeca en 

reparatie veel minder is (16%). Dit heeft mogelijkerwijs te maken met 

het type werkzaamheden. In de bouw en de ICT werken zelfstandigen 

bijvoorbeeld vaker vanuit wisselende locaties.1 Ook hier is een relatie te 

leggen met de leeftijd. 

 

1 De Vries, N.E. & P.J.M. Vroonhof (2011), Ondernemen voor de toekomst; Innovatie en 

pensioenen van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting II, voorjaar 2011. Zoetermeer: EIM, 

p. 22. 
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Figuur 30 Kenmerken naar vast en mobiel geregistreerde zzp'ers 
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 Bron: EIM: zzp-panel. 
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BV's (DGA's) versus Eenmanszaken (EZ) 

Figuur 31 Kenmerken naar BV's versus Eenmanszaken 
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 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 
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BIJLAGE V Itemverdeling negatief versus positief 

Tabel 5 Indeling van startmotieven naar negatief en positief startmotief 

  

Negatief vs. 

positief 

Ik kan als zelfstandig ondernemer meer verdienen + 

Inhoudelijk geeft het werk als zelfstandige meer voldoening + 

Ik wilde eigen baas zijn en zelf meer vrije keuzes kunnen maken + 

Ik kan zo beter werk en zorg combineren + 

Ik heb veel kennissen en familie die ook zelfstandig zijn + 

Ik wilde een bijdrage leveren aan de samenleving + 

Ik vond mijn inkomen als werknemer te laag - 

Ik vond de inhoud van mijn werk onaantrekkelijk - 

Het ging slecht met het bedrijf waar ik werkte (of het bedrijf ging failliet) - 

Ik kon geen geschikte baan vinden - 

Ik dreigde werkloos te worden - 

Voor mijn werkgever was het aantrekkelijker om mij in te huren in plaats 

van in dienst te houden/nemen 

- 

Het was de enige mogelijkheid om nog voor mijn voormalige werkgever te 

blijven werken 

- 

Vanuit hobby gegroeid (kans) + 

Door de aard van het werk/ beroepsgerelateerd 0 

Vanwege pensionering 0 

Begonnen als bijverdienste + 

Uit onvrede/ conflict - 

Om fiscaal juridische reden 0 

Om gezondheidsredenen (geen alternatief) - 

Anders, te weten 0 

Weet niet/wil niet zeggen 0 

 + = positief startmotief. 

 - = negatief startmotief. 

 0 = neutraal (onbekend). 

 Bron: EIM: zzp-panel 2011. 
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De resultaten van het Programma MKB en Ondernemerschap worden in twee 

reeksen gepubliceerd, te weten: Research Reports en Publieksrapportages. De 

meest recente rapporten staan (downloadable) op: www.ondernemerschap.nl. 
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