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ARTIKELEN

De invloed van startmotieven op de financiële
situatie en arbeidstevredenheid van zzp’ers*

Wieteke Conen & Joop Schippers**

In dit artikel onderzoeken we in hoeverre Nederlandse mannen en vrouwen verschillen
in hun motieven om zzp’er te worden en hoe diverse typen startmotieven een rol
spelen in het verklaren van financiële en niet-financiële opbrengsten van zzp-schap.
We analyseren daartoe surveygegevens verzameld onder 781 zzp’ers in Nederland.
Uit de resultaten blijkt dat voor de meerderheid van de Nederlandse zzp’ers zoge-
naamde pull-factoren (zoals behoefte aan een nieuwe uitdaging of autonomie) een
belangrijke rol spelen, terwijl voor ongeveer een kwart geldt dat push-factoren (zoals
het niet kunnen vinden van een baan in loondienst) een belangrijke rol spelen. Vrou-
welijke zzp’ers geven relatief vaak aan dat het combineren van werk en gezin een rol
speelt. Voor mannen lijken push-factoren relatief vaak een rol te spelen. Uit de analyses
blijkt dat zzp’ers die starten vanuit push-factoren, minder succesvol zijn in hun
onderneming, vaker deel uitmaken van een huishouden met financiële tekorten en een
lagere arbeidstevredenheid hebben. We concluderen dat de in dit artikel onderzochte
samenhang tussen startmotieven en ervaren baten van zzp-schap nadere aandacht
verdient van beleidsmakers in het sociaaleconomische domein – zeker indien push- en
pull-krachten richting zzp-schap verder toenemen.

Inleiding

Nadat het aantal en aandeel zzp’ers binnen de beroepsbevolking sinds het begin
van de twintigste eeuw eerst een sterke daling heeft doorgemaakt, heeft zich in
verschillende westerse landen de afgelopen decennia een zogenaamde ‘renaissance’
voorgedaan (OECD, 2000; Arum & Müller, 2009). In Nederland is zelfs sprake
van een bijzonder sterke toename (CBS, 2016; Conen et al., 2016). Daarbij is
ook de samenstelling van de groep zzp’ers substantieel veranderd: waar zelfstandig
ondernemerschap voorheen vooral geassocieerd werd met beroepen in de land-
bouw (zoals boeren) en handel (bijvoorbeeld winkeliers), is een groeiend aandeel
van de ‘nieuwe zelfstandigen’ actief in sectoren zoals de bouw en de dienstensec-
tor. Het gaat daarbij vaak om zzp’ers die actief zijn in beroepen waar weinig
(financieel) startkapitaal voor nodig is; met beperkte hulpmiddelen en het eigen
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menselijk kapitaal komt men al een heel eind. De toename in zzp-schap wordt
veelal toegeschreven aan een mix van onderliggende factoren, waaronder veran-
deringen in de institutionele omgeving, op de arbeidsmarkt en in de productie-
structuur. Zo bieden de opkomst van de dienstensector en flexibilisering van de
arbeidsmarkt beide meer ruimte voor zzp-schap. Ook technologische ontwikke-
lingen zoals de opkomst van ICT-diensten maken het zzp’ers gemakkelijker om
van huis uit hun arbeid of producten te leveren (OECD, 2000; Arum & Müller,
2009; Van Es & Van Vuuren, 2011; Rijksoverheid, 2015; Schippers et al., 2015).
In de literatuur worden zelfstandigen van oudsher gezien als ‘insiders’ op de
arbeidsmarkt: prima in staat om hun eigen boontjes te doppen. Er wordt dan
aangenomen dat individuen ondernemers zijn die vrijwillig de overstap maken
naar het zzp-schap om op deze wijze een hoger ‘nut’ te behalen. Uit deze tak
van literatuur is onder andere bekend dat individuen aangetrokken worden tot
een baan als zelfstandige vanwege zaken als een hoger verwacht inkomen, meer
autonomie en flexibiliteit (Rees & Shah, 1986; Hamilton, 2000; Dawson et al.,
2009; Sociaal-Economische Raad, 2010). Echter, de groep wordt in toenemende
mate geassocieerd met wat ook wel wordt aangeduid als ‘onvrijwillig’, ‘afhankelijk’
en zelfs ‘kwetsbaar’ zelfstandig ondernemerschap (Schulze Buschoff & Schmidt,
2009; Kautonen et al., 2010; Westerveld, 2012; Kremer et al., 2017). In tegen-
stelling tot de traditionele benadering waarbij de zelfstandige wordt afgeschilderd
als onafhankelijk ondernemer, benadrukt deze tak van literatuur de heterogeniteit
onder zelfstandigen, vaak met een bijzondere focus op zogenaamde push-factoren
die personen tegen wil en dank het zelfstandig ondernemerschap in drijven,
alsmede de precaire bestaanssituatie van sommige subgroepen.
Wat betreft de situatie van zzp’ers in Nederland weten we dat het armoederisico
voor zelfstandigen substantieel groter is dan voor werknemers: van alle zelfstan-
digen was in 2014 12% arm, van alle werknemers was dat 3%. Bovendien was
tussen 2007 en 2014 de stijging van het aandeel armen bij zelfstandigen sterker
dan bij werkenden in loondienst (Hoff et al., 2016). Conen et al. (2016) tonen
voorts dat (ook) in Nederland een substantieel deel van de zzp’ers zich in een
kwetsbare situatie bevindt. Hoewel er vooralsnog weinig empirisch onderzoek
is over waarom de opkomende groep zzp’ers nu eigenlijk zelfstandige wordt en
hoe het deze ‘nieuwe zelfstandigen’ vergaat, wordt zelfstandig ondernemerschap
nog steeds door veel Europese overheden gepromoot (Europese Commissie, 2010,
2013). In dit artikel zullen we nagaan welke motieven een rol spelen om zelf-
standige te worden, en of deze verschillende typen motieven een rol spelen in
het verklaren van opbrengsten uit zzp-schap.
Daarbij besteden we expliciet aandacht aan genderverschillen. Vrouwen maken
in de regel minder vaak de overstap naar zelfstandig ondernemerschap dan
mannen (Blanchflower, 2000; Verheul et al., 2012). In Nederland lijkt het aandeel
vrouwelijke zelfstandigen te fluctueren rond de 40% (Eurostat, 2016). Vrouwelijke
zelfstandigen doen daarbij doorgaans andersoortig werk dan mannelijke zelfstan-
digen (Georgellis & Wall, 2005; Bosch et al., 2012). Verschillen lijken onder
andere te ontstaan doordat vrouwen en mannen werkzaam zijn in verschillende
sectoren (bijv. Wharton, 1989; Van Es & Van Vuuren, 2011), vrouwen andere
preferenties en een hogere risico-aversie hebben (bijv. Verheul et al., 2012) en
een andere houding ten opzichte van de afstemming tussen gezins- en
beroepsleven (bijv. Boden, 1999; Wellington, 2006; Gurley-Calvez et al., 2009).
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Als het gaat om motieven om zelfstandige te worden, komt uit onderzoek naar
voren dat mannen vaker de overstap maken vanwege motieven als ‘meer onaf-
hankelijkheid’ en ‘hogere verwachte financiële opbrengsten’, en dat vrouwen
vaker aangeven dat het hun de mogelijkheid biedt om ‘vanuit huis te werken’
en ze vaker ‘gezinsverplichtingen’ als motivatie opgeven (Boden, 1999; OECD,
2000; Dawson et al., 2009).
In dit artikel beantwoorden we de volgende twee hoofdvragen:

• In hoeverre verschillen Nederlandse mannen en vrouwen in hun motieven
om zzp’er te worden?

• Spelen verschillende typen motieven een rol in het verklaren van financiële
en niet-financiële opbrengsten van zzp-schap?

Aan de hand van data verzameld via een survey onder 781 zzp’ers in Nederland
gaan we na of Nederlandse mannen en vrouwen (ook) verschillen in hun
motieven om zzp’er te worden en in hoeverre verschillende soorten push- en
pull-factoren samenhangen met financiële opbrengsten en arbeidstevredenheid
met zzp-schap. Alvorens stil te staan bij de opzet en uitkomsten van het empi-
risch onderzoek onder zzp’ers besteden we kort aandacht aan enkele inzichten
uit met name de economische literatuur rond de relatie tussen motieven en
financieel en niet-financieel ‘succes’.

Theoretisch kader

Motieven voor zzp-schap
De belangrijkste verschillen tussen een baan als werknemer en een positie als
zzp’er lijken gelegen in de trade-off tussen zekerheid en vrijheid. Een baan als
werknemer biedt over het algemeen meer zekerheid over het maandelijkse
inkomen (al zijn er allerlei varianten waarin je werknemer bent en toch een
variabel inkomen hebt). Veelal staat daar tegenover dat je ook ‘een baas’ hebt
die vertelt hoe je bepaalde werkzaamheden moet inrichten of aan wie je op zijn
minst periodiek verantwoording moet afleggen (ook op dat punt bestaan grote
verschillen tussen enerzijds organisaties waarin alle werkzaamheden top-down
georganiseerd zijn en strikte protocollen bestaan voor de uitvoering van het
werk, en anderzijds organisaties waarin werknemers als ware ‘intrapreneurs’ zelf
in belangrijke mate hun eigen boontjes doppen en daarbij grote vrijheid genieten
zolang ze maar bijdragen aan het overkoepelende organisatiebelang). Voor zzp’ers
is de inkomenszekerheid veelal beperkter, maar staat daar tegenover een
gemiddeld grote vrijheid om de werkzaamheden naar eigen inzicht en op zelf
gekozen momenten en locaties uit te voeren. Ook hier bestaat rondom het
gemiddelde een aanzienlijke spreiding.
Een enkeling begint zijn/haar loopbaan als zzp’er, maar vaker volgt de overstap
naar een positie als zzp’er op een dienstverband als werknemer of – zoals we
de laatste jaren steeds vaker zien – op een periode van werkloosheid. In dat
geval spelen niet alleen initiële preferenties voor (on)zekerheid en (beperkte)
vrijheid een rol, maar ook de ervaringen (in economisch-theoretische termen:
restricties) gedurende eerdere loopbaanfasen. Wie bijvoorbeeld binnen een
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organisatie niet hogerop komt vanwege het glazen plafond of omdat de top
vergrijsd is, zich niet (langer) met de doelstellingen van de organisatie kan ver-
enigen of denkt dat hij/zij de eigen kennis en ervaring beter te gelde kan maken
als zelfstandige dan via een voortgezet dienstverband als werknemer, kiest vrij-
willig voor een overstap naar een wereld waarin je meer op jezelf en je netwerk
bent aangewezen, met alle daaraan verbonden lasten en lusten. Wie eenmaal
werkloos geworden is, of onder dreiging van werkloosheid merkt (of vreest) niet
op een andere manier opnieuw aan de slag te kunnen komen, kiest wellicht in
arren moede en bij gebrek aan beter voor een positie als zzp’er.
Behalve financiële overwegingen en overwegingen gerelateerd aan ontplooiings-
mogelijkheden kunnen ook (ervaren) problemen met het tijdbudget een rol
spelen bij de keuze voor een bestaan als zzp’er. Hoewel steeds meer werk in
loondienst ook enige mogelijkheid biedt om tijd- en/of plaats-onafhankelijk te
werken (SCP, 2016), geldt voor veel zzp’ers dat zij nog aanmerkelijk meer
mogelijkheden hebben om te werken op tijden en plaatsen dat het past bij andere
taken en activiteiten. Dat kan bijvoorbeeld een overweging zijn voor mensen
met rooster-gebonden zorgtaken (regulier voor kinderen of mantelzorg) om een
positie als zzp’er te verkiezen boven een baan in loondienst. Anderzijds zijn
zzp’ers die als dagvoorzitter congressen leiden, als fotograaf bruiloftsreportages
verzorgen, in de thuiszorg werken of voor hun voormalige baas als vrachtwagen-
chauffeur optreden qua werk juist heel erg aan een specifieke tijd en plaats
gebonden. In principe moeten zij bovendien het werk zelf doen, zonder de
mogelijkheid deze keer een collega namens de organisatie op pad te sturen. Het
antwoord op de vraag of juist mensen met zorgtaken een voorkeur zullen hebben
voor een bestaan als zzp’er, lijkt dus ook af te hangen van de specifieke aard
van het werk.
Zo kunnen dus zowel pull- als pushfactoren een rol spelen bij het besluit om
als zzp’er aan de slag te gaan. Pullfactoren zijn aan de orde als iemand op basis
van intrinsieke voordelen – van financiële of niet-financiële aard – voor het zzp-
schap kiest. Belangrijke pushfactoren zijn een gebrek aan mogelijkheden in het
loondienstsegment van de arbeidsmarkt of een gebrek aan mogelijkheden om
werk in loondienst met andere taken te combineren. Voor een deel zullen deze
verschillende typen factoren ook sector-afhankelijk zijn en zorgen voor een
selectieve toename van zzp-schap in specifieke (m/v-)sectoren of beroepen.

Determinanten van succes
Sommige zzp’ers zijn succesvoller dan anderen, waarbij je ‘succes’ op verschillende
manieren kunt definiëren. Enerzijds is er financieel succes, dat zich laat uitdruk-
ken in termen van inkomen, winst of omzet. Anderzijds beoordelen sommige
zzp’ers zichzelf vooral als succesvol als zij leuk werk doen of hun opdrachten
tot tevredenheid van klanten afronden. Een hoge financiële beloning is daarbij
niet altijd noodzakelijk. Ook kan een geslaagde combinatie van werk als zzp’er
met activiteiten in andere domeinen van het leven als een succes worden
bestempeld. Het lijkt er daarbij dus op dat het motief dat een rol speelde bij
het besluit om zzp’er te worden van invloed kan zijn op het financiële dan wel
niet-financiële succes van zzp-schap. Motieven kunnen daarbij zowel in positieve
als in negatieve zin een rol spelen. Iemand die vooral zzp’er werd vanwege de
vrijheid om zijn/haar eigen koers te varen, zal het zzp-schap zodanig vormgeven
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dat juist dat punt van vrijheid tot volle wasdom komt, hetgeen dan met name
tot uitdrukking komt in het ‘niet-financiële succes’. Misschien gaat dit samen
met financieel succes, maar wellicht vergt die vrijheid ook weleens de keuze de
lucratieve opdracht van een al te dirigistische opdrachtgever te laten schieten.
Daarnaast kan de hypothese worden geformuleerd dat wie niet zozeer vanuit
de eigen wens maar door werkloosheid gedwongen een bestaan als zzp’er
opbouwt, mogelijk minder succesvol is dan wie door pull-factoren wordt gedreven.
Iemand die vooral zzp’er werd vanuit noodzaak, zal het zzp-schap zo goed
mogelijk proberen vorm te geven, maar werkt mogelijk minder vanuit de ‘eigen
kracht’, mogelijk in een beroep waar veel aanbod heerst en weinig vraag is,
beschikt wellicht minder over het benodigde karakter, of heeft minder tijd gehad
om het zelfstandig ondernemerschap goed voor te bereiden.
Motieven om zzp’er te worden kunnen dus een rol spelen in het verklaren van
financiële en niet-financiële opbrengsten van zzp-schap. Daarnaast spelen
mogelijk ook andere factoren als huishoudenkenmerken, kennis van ondernemer-
schap, concurrentie en intergenerationele overdrachten een rol als determinanten
van succes. In de eerste plaats wordt de kans op een succesvol bestaan als zelf-
standige waarschijnlijk vergroot als het individu een partner heeft die het huis-
houden een solide financiële basis biedt en/of een buffer in termen van tijd.
Daarnaast is het aannemelijk dat competenties in termen van ‘ondernemerschap’
een belangrijke rol spelen. De keerzijde van het voordeel dat je als zzp’er niet
aan de leiband van een organisatie en al haar regels hoeft te lopen, is dat je
‘alles’ zelf moet regelen. Dat begint met inschrijving bij de Kamer van Koophan-
del, omvat het werven van potentiële klanten en het opstellen van offertes en
eindigt met het sturen van een factuur, controleren of deze ook daadwerkelijk
wordt betaald en het afdragen van de berekende btw. Weliswaar kun je op dit
vlak veel – al doende – leren en lenen sommige taken zich voor uitbesteding
(aan weer andere zzp’ers: boekhouders, webdesigners, financiële adviseurs, etc.).
Wie volstrekt geen talent heeft voor of een enorme hekel aan dit type regelklus-
sen of wie financieel volkomen ongeletterd is, is mogelijk minder succesvol als
zzp’er dan wie het bestaan als zelfstandige en het daarvoor benodigde talent
van huis uit heeft meegekregen en financieel voldoende onderlegd is. Daarbij
wordt wel verondersteld dat het voorbeeld van ouders en intergenerationele
overdrachten via ouders die ook als zelfstandige werkzaam waren, van invloed
kan zijn op het succes als zzp’er (Barnir & McLaughlin, 2011). De vraag is wel
hoe die lijn dan precies loopt. Enerzijds is de zzp’er van nu toch vaak heel iemand
anders dan de zelfstandige van vroeger. Anderzijds schept het voorbeeld van
zelfstandige ouders die ook ’s avonds of in het weekend nog druk in de weer
waren met hun bedrijfsmatige activiteiten, op een aantal punten wel een realis-
tischer beeld van wat het inhoudt zzp’er te zijn en voorkomt het daarmee wellicht
ook teleurstellingen.
Ook het werk zelf en de marktomstandigheden kunnen aan het succes af- of
toedoen. Zware concurrentie, lage tarieven en de daaruit voortvloeiende noodzaak
dag en nacht klaar te staan en elke opdracht te accepteren, kunnen zowel een
negatieve invloed hebben op het financiële resultaat als op het succes in termen
van tevredenheid met het werk als zzp’er. Werken voor meerdere klanten kan
bijdragen aan de financiële onafhankelijkheid, alsmede aan variatie in het werk.
Daar staat tegenover dat meerdere, parallelle klanten ook tot allerlei problemen
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kunnen leiden in termen van planning, loyaliteit en de wens iedere klant het
volle pond te geven.

Methode

Enquête onder zzp’ers
Voor het onderzoek is een vragenlijst geconstrueerd die in juni 2014 is ingevuld
door 793 zzp’ers in Nederland (zie ook Conen et al., 2016).1 De vragenlijst heeft
bevindingen uit eerder onderzoek en vraagstellingen uit eerdere enquêtes uit
binnen- en buitenland meegenomen; ook de reeks bevraagde motieven is uitge-
werkt op basis van eerder onderzoek (zoals Vossen & Bouwmeester, 2002;
D’Amours & Crespo, 2004; Van den Berg et al., 2009; Ybema et al., 2013). De
respons bedroeg 40%. Dit is lager dan de gemiddelde respons bij onderzoek
onder individuen, maar hoger dan onderzoek onder bedrijven (vgl. Luiten, 2009;
Conen, 2013) en overeenkomstig het responspercentage dat veelal bereikt wordt
in onderzoek onder zzp’ers (Vossen & Bouwmeester, 2002; Zandvliet et al., 2013;
Janssen et al., 2015). De non-respons op afzonderlijke items gebruikt in dit
artikel is lager dan 3%. Ten opzichte van de totale populatie zzp’ers in Nederland
bevat de steekproef relatief weinig zzp’ers die niet in Nederland geboren zijn.
We beschouwen de bevindingen uit dit onderzoek daarom met name als repre-
sentatief voor zzp’ers die in Nederland geboren zijn. Daarnaast zijn de zzp’ers
in onze steekproef gemiddeld ouder en hoger opgeleid (zie ook Conen et al.,
2016). De resultaten tonen ongewogen bevindingen.2

Voor de selectie van respondenten is gebruikgemaakt van een online panel van
zakelijke beslissers van TNS Nipo. Uit dit panel is een aselecte steekproef
getrokken onder als zzp’er geregistreerde panelleden. Aan het begin van de vra-
genlijst zijn controlevragen gesteld om na te gaan of respondenten nog steeds
zzp’er waren. In dit onderzoek is een zzp’er iemand die aangeeft als zelfstandige
werkzaam te zijn en geen personeel in dienst heeft in zijn/haar beroep of functie
als zelfstandige. Binnen de doelgroep valt iedereen die werkzaam is als zelfstan-
dige zonder personeel; ook als zij daarnaast een baan in loondienst hebben. De
dataverzameling is uitgevoerd door TNS Nipo door middel van computer-assisted
web interviewing.
Sprekend over de steekproef is het van belang te wijzen op het feit dat we in
dit survey met een selectieve groep te maken hebben. Immers, degenen die nu
als zzp’er werkzaam zijn, vormen slechts een deel van degenen die ooit het pad
naar zelfstandig ondernemerschap zijn ingeslagen. Een deel heeft het financieel
niet kunnen bolwerken. Anderen vonden het alles zelf regelen of de financiële
onzekerheid uiteindelijk toch minder aantrekkelijk. En van degenen die eerder
bij gebrek aan beter voor het zzp-schap kozen, zijn sommigen wellicht toch om
zich heen blijven kijken om daarna alsnog (opnieuw) een baan in loondienst te
vinden. We hebben, kortom, met de ‘overlevenden’ te maken van een oorspron-
kelijk grotere groep.

Operationalisering
Motieven om zzp’er te worden zijn geoperationaliseerd door respondenten de
vraag voor te leggen: in hoeverre speelden de volgende redenen een rol om zzp’er
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te worden? (antwoordcategorieën: ‘1’ geen rol, ‘2’ in geringe mate, ‘3’ in enige
mate, ‘4’ in hoge mate). Motieven die bevraagd zijn, betroffen onder andere het
zoeken naar een nieuwe uitdaging, meer kunnen verdienen als zzp’er, zzp-schap
was de enige mogelijkheid om een inkomen te verwerven en het beter willen
kunnen combineren van werk en familieleven. Op basis van deze lijst motieven
zijn aan de hand van een principale-componentenanalyse met varimax-rotatie
vier samenhangende factoren geconstrueerd die als volgt gelabeld zijn: financiële
pull-overwegingen, niet-financiële pull-overwegingen, push-factoren en overwe-
gingen in de sfeer van het combineren van werk en familie (zie ook bijlage 1).
Studies met betrekking tot motieven om als zelfstandige te beginnen, maken
vaak gebruik van een dichotomie: men is ófwel zzp’er geworden uit noodzaak,
ófwel heeft uit ‘kans-gedreven’ overwegingen de overstap gemaakt. Uit meerdere
studies komt echter naar voren dat hoewel sommige zelfstandigen duidelijk tot
de ene of de andere groep behoren, voor velen de reden niet zo zwart-wit is.
Vaak spelen er meerdere motieven tegelijkertijd een rol, gaat er een ‘traject’ aan
vooraf waarbij het onduidelijk is wat de hoofdreden is en daarnaast kunnen
mechanismen als cognitieve dissonantie een rol spelen. En tot welke groep
behoren individuen die de overstap maken om werk en familie beter te kunnen
combineren? In de enquête hebben we gepoogd verschillende vormen van ‘verte-
kening’ tot een minimum te beperken door motieven afzonderlijk te bevragen,
in plaats van te vragen naar bijvoorbeeld de belangrijkste reden, of de vraag
naar motieven als meerkeuzevraag te stellen.
Om de tweede hoofdvraag te beantwoorden (zijn zzp’ers die starten vanuit
verschillende motieven nu even ‘succesvol’, zowel in financiële als niet-financiële
zin), maken we gebruik van zelf-gerapporteerde evaluaties van (1) de financiële
situatie van het bedrijf, (2) de financiële situatie van het huishouden, en (3) de
arbeidstevredenheid. De financiële situatie is geoperationaliseerd door
respondenten de vragen voor te leggen: hoe is op dit moment de financiële
situatie van uw bedrijf? (antwoordcategorieën: ‘1’ zeer goed, ‘2’ goed, ‘3’ redelijk,
‘4’ slecht, ‘31’ ‘weet niet/wil niet zeggen’) en hoe is op dit moment de financiële
situatie van uw huishouden?(antwoordcategorieën: ‘1’ wordt veel geld
overgehouden, ‘2’ wordt een beetje geld overgehouden, ‘3’ komt precies rond,
‘4’ komt een beetje geld tekort, ‘5’ komt veel geld tekort). Respondenten die op
de vraag naar de financiële situatie van het bedrijf ‘weet niet/wil niet zeggen’
hebben geantwoord, zijn voor analyses uit de steekproef verwijderd; resulterend
in een netto-steekproef van 781 respondenten. In de analyses zijn de vragen
over de financiële situatie gehercodeerd zodat een hogere waarde samenhangt
met een betere financiële situatie. Om niet-financiële opbrengsten van zzp-schap
te meten hebben we de vraag gesteld: hoe tevreden of ontevreden bent u over
het algemeen met uw werk als zzp’er? (schaal van 1 tot 10, waarbij ‘1’ = zeer
ontevreden en ‘10’ = zeer tevreden).
Let wel dat deze studie dus gebaseerd is op zelfgerapporteerde opbrengsten,
waarbij het mogelijk is dat respondenten een inaccurate schatting maken of
sociaal wenselijke antwoorden geven. Toekomstig onderzoek zou mogelijk zelfge-
rapporteerde financiële opbrengsten met objectievere inkomensmaten kunnen
combineren. Daarnaast zou bedrijfsduur/continuïteit op zichzelf een interessante
indicator van ‘succes’ kunnen zijn (zie bijv. Schippers & Van der Lippe, 2007).
Binnen de huidige onderzoeksopzet is het weinig zinvol om hier dieper op in te
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gaan omdat we – zoals reeds aangegeven – voor een belangrijk deel met ‘overle-
venden’ uit een onbekende groep te maken hebben. Hadden we voor een
onderzoeksopzet gekozen waarbij een startcohort meerdere jaren zou worden
gevolgd in de tijd, dan zou dit wel tot betekenisvolle resultaten hebben kunnen
leiden, omdat dan ook niet-overlevenden in het onderzoek gezeten zouden
hebben. In de analyses hebben we overigens wel gecontroleerd voor het aantal
jaren in zzp-schap, omdat het denkbaar is dat individuen die langer als zzp’er
werkzaam zijn tevredener zijn en het beter doen in financieel opzicht. In de
analyses is verder gecontroleerd voor kennis van ondernemerschap, (andere)
kenmerken van het werk, individuele kenmerken en kenmerken van het huishou-
den.

Resultaten

Motieven (m/v)
Wat zijn in Nederland belangrijke motieven om zzp’er te worden? Figuur 1 geeft
aan voor hoeveel procent van de zzp’ers de verschillende motieven in ‘enige of
hoge mate’, ‘geringe mate’ of ‘geen’ rol speelden. Zoals ook uit de literatuur naar
voren komt, blijkt uit deze resultaten dat zogenaamde pull-factoren voor het
merendeel van de zzp’ers een belangrijke rol spelen (zie figuur 1). Een meerder-
heid van de respondenten noemt zaken als autonomie, een nieuwe uitdaging en
een kans in de markt als belangrijke reden om zzp’er te worden. Opvallend is
ook dat een derde van de respondenten ‘meer verdienen’ als reden aangeeft. In
de literatuur wordt wel gezegd dat zelfstandigen ‘niet voor het geld’ zzp’er
worden (Koelinger et al., 2015), maar dat lijkt op zijn best slechts gedeeltelijk
waar. De figuur laat ook interessante bevindingen zien ten opzichte van items
als ‘werken als zzp’er was nog de enige mogelijkheid om een inkomen te verwer-
ven’ en ‘ik kon geen geschikte baan vinden als werknemer (in loondienst)’: voor
ongeveer een kwart van de ondervraagden geldt dat dergelijke redenen in ‘enige
of hoge mate’ een rol speelden. Dit percentage is beduidend hoger dan het per-
centage ‘noodzaak-gedrevenen’ dat in de regel in onderzoek gevonden wordt
(Conen et al., 2016), hetgeen er mogelijk op wijst dat wanneer alle motieven
afzonderlijk bevraagd worden een hoger percentage zzp’ers toch op zijn minst
gedeeltelijk vanuit push-motieven blijkt te starten. Minder dan een kwart van de
respondenten geeft aan dat het inkomen uit zzp-activiteiten de functie heeft
van een ‘extra’ inkomen (bijvoorbeeld naast een baan in loondienst of naast dit
van de hoofdkostwinner) en met name vrouwen geven relatief vaak aan dat het
werk dat zij doen niet of nauwelijks in loondienst bestaat. Ten slotte geeft 4%
van de mannen en 2% van de vrouwen aan dat het in ‘hoge’ of ‘enige’ mate een
rol heeft gespeeld dat hun werkgever wilde dat zij als zzp’er gingen werken.
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Figuur 1 Motieven om zzp’er te worden in Nederland, naar geslacht

In hoeverre verschillen mannen en vrouwen in Nederland in hun motieven om
zzp’er te worden? In de eerste plaats is het opvallend dat de motieven van
mannen en vrouwen om zzp’er te worden voor de meeste items niet significant
verschillen. Waar uit de internationale literatuur bijvoorbeeld veelal naar voren
komt dat mannen vaker de overstap zouden maken vanuit motieven als ‘meer
autonomie’ en ‘meer kunnen verdienen als zelfstandige’, zien we dergelijke ver-
schillen niet terug tussen mannen en vrouwen in Nederland. Mannen geven wel
vaker aan dat zzp’er worden nog de enige mogelijkheid was om inkomen te
verwerven; vrouwen geven vaker aan dat het combineren van werk en familie
een rol speelde of dat het werk dat zij doen niet of nauwelijks bestaat in loon-
dienst.
Tabel 1 geeft de resultaten weer van een regressieanalyse om motieven ten
aanzien van zzp-schap in meer detail te bekijken. Op basis van de lijst motieven
zijn, zoals eerder beschreven in de vorige paragraaf, vier factoren geconstrueerd:
(1) financiële pull-overwegingen, (2) niet-financiële pull-overwegingen, (3) push-
factoren of (4) de wens tot het beter kunnen combineren van werk en familie.
In tabel 1 zijn coëfficiënten weergegeven met tussen haakjes de bijbehorende t-
waarden.
Hoe hangen verschillende demografische en sociaaleconomische kenmerken van
personen die zzp’er worden samen met de verschillende motieven om zzp’er te
worden? Degenen voor wie financiële pull-overwegingen een belangrijke rol
speelden om zzp’er te worden, zijn relatief vaak hoofdkostwinner. Ook spelen
financiële pull-overwegingen in relatief hoge mate een rol voor personen die de
dagelijkse zorg dragen voor kleine kinderen (0-6 jaar). Uit analyses van determi-
nanten naar gender (niet getoond) komt naar voren dat dit met name mannen
betreft.
Degenen voor wie niet-financiële overwegingen een belangrijke rol spelen, zijn
relatief vaak werkzaam in de sector ‘Kunst, amusement en recreatie’. Niet-
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financiële overwegingen spelen minder een rol voor ouderen en diegenen die in
de vorige arbeidsmarktsituatie tot de categorie ‘overig’ behoorden (dit zijn met
name mensen die alvorens zzp’er te worden ‘zelfstandige met personeel’ waren
of een training of opleiding volgden). Bij degenen voor wie push-factoren een
belangrijke rol spelen, gaat het relatief vaak om mannen, middelbaar opgeleiden,
personen werkzaam in de sector ‘Kunst, amusement en recreatie’ en mensen die
uit een werkloosheidssituatie komen. Voor ‘managers en professionals’ spelen
push-factoren minder een rol. Degenen voor wie overwegingen op het gebied
van werk-familie een rol spelen, betreffen met name vrouwen, personen van wie
de partner betaald werk heeft, zij die zorg dragen voor kinderen in de leeftijd
tussen 6 en 12 jaar, en personen die uit een ‘inactieve’ situatie komen. Werk/
familie-motieven spelen in mindere mate een rol onder mensen die uit een
werkloosheidssituatie komen.
Uit analyses van determinanten van verschillende motieven voor mannen en
vrouwen afzonderlijk (niet getoond) komen weinig verschillen naar voren – met
uitzondering van de genoemde observatie dat financiële overwegingen in relatief
hoge mate een rol spelen om zzp’er te worden voor mannen die de dagelijkse
zorg dragen voor kleine kinderen (0-6 jaar).

De invloed van motieven op de financiële situatie en arbeidstevredenheid
Tabel 2 geeft aan hoe zzp’ers de financiële situatie van hun bedrijf en hun
huishouden beoordelen en in hoeverre zij tevreden zijn met hun ‘baan’ als zzp’er.
Uit de resultaten blijkt dat in Nederland 41% van de zzp’ers de financiële situatie
van het eigen bedrijf als (zeer) goed beoordeelt en meer dan de helft van de
zzp’ers geeft aan dat het huishouden ‘een beetje’ of ‘veel’ geld overhoudt. Met
een gemiddelde arbeidstevredenheid van 7,9 lijken ook Nederlandse zzp’ers,
overeenkomstig met bevindingen uit andere landen (Blanchflower, 2000; Hundley,
2001; Benz & Frey, 2008), over het algemeen behoorlijk tevreden met hun werk.
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Tabel 1 Motieven voor zzp-schap: demografische en sociaaleconomische ken-
merken (N = 781) (regressieanalyse)

Regressiecoëfficiëntena

(t-waarden)

Combineren
werk/familie

Push-
factoren

Niet-financiële
pull-overwegingen

Financiële
pull-overwe-

gingen
Geslacht -000-0 ,51**,22**,11,06

(vrouwb) (-6(2(-1(-0 ,59),86),23),73)
Leeftijd -00-0-0 ,00,00,01**,01

(-0(0(-2(-1 ,93),10),87),44)
Hoogst voltooide opleidingsniveau (laagb)

Middel -0000 ,04,22*,08,06
(-0(2(0(0 ,33),02),64),47)

Hoog -0000 ,09,22,22,05
(-0(1(1(0 ,85),94),73),42)

Beroepsniveau (overigb)
Managers en professionals 0-000 ,03,24**,02,15

(0(-3(0(1 ,34),14),22),80)
Sector (publieke sectorb)

0-00-0Landbouw ,14,03,07,10, industrie en
bouwnijverheid

(1(-0(0(-0 ,05),23),46),68)
Handel en dienstverlening 000-0 ,12,04,10,04

(1(0(1(-0 ,47),51),06),44)
-000-0Kunst ,26,35*,39*,21, amusement en

recreatie
(-1(2(2(-1 ,69),29),27),27)

Vorige arbeidsmarktsituatie
(Werknemer in loondienstb)

Werkloos -0100 ,31*,14**,16,19
(-2(7(0(-1 ,02),56),96),12)

Inactief 00-0-0 ,53*,14,06,24
(2(0(-0(-1 ,60),70),27),07)

Overig 00-0-0 ,06,02,33**,07
(0(0(-3(-0 ,75),23),62),83)

Partner heeft betaald werk 0-0-00 ,22**,05,11,09
(partner zonder betaald werk/geen
partnerb)

(2(-0(-1(1 ,85),64),30),02)

RP is hoofdkostwinner -0-0-00 ,01,04,05,13**
(-0(-1(-1(4 ,41),57),62),22)

Zorg
Kinderen 0-6 jaar 0-0-00 ,25,20,19,30*

(1(-1(-1(2 ,88),50),28),02)
Kinderen 6-12 jaar 0-0-0-0 ,59**,09,18,05

(5(-0(-1(-0 ,62),85),52),42)
Ouders of grootouders 00-00 ,09,14,10,00

(0(1(-0(0 ,77),14),74),02)

Pseudo R2 0000 ,17,09,04,07

a * Significant bij p < 0,05; ** significant bij p < 0.01
b Referentiecategorie
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Bron: SSE, 2014

Tabel 2 Financiële situatie van bedrijf en huishouden en arbeidstevredenheid
van zzp’ers

%AntwoordcategorieënItem

18SlechtFinanciële situatie van het bedrijf
41Redelijk
32Goed
9Zeer goed

5Komt veel geld tekortFinanciële situatie van het huishouden
15Komt een beetje geld tekort
26Komt precies rond
43Wordt een beetje geld overgehouden
11Wordt veel geld overgehouden

7,9Schaal 1-10Arbeidstevredenheid

781N

Bron: SSE, 2014

Tabel 3 geeft de resultaten weer van een ordinale logistische regressie om evalu-
aties van de financiële situatie van het bedrijf en het huishouden en de
arbeidstevredenheid van zzp’ers in meer detail te bekijken. De centrale vraag in
deze analyse is: zijn zzp’ers die starten vanuit verschillende motieven even
‘succesvol’, zowel in financiële als niet-financiële zin? We hebben drie typen
opbrengsten onderzocht: (1) de financiële situatie van het bedrijf, (2) de financiële
situatie van het huishouden, en (3) de arbeidstevredenheid. We hebben getest
of verschillende typen motieven samenhangen met deze financiële en niet-
financiële opbrengsten. In het model hebben we de volgende nadere kenmerken
van zzp’ers opgenomen: kennis van ondernemerschap, kenmerken van het werk,
individuele kenmerken en kenmerken van het huishouden. Aangezien uit de li-
teratuur naar voren komt dat arbeidstevredenheid samenhangt met inkomen
uit de desbetreffende baan (zie bijv. Benz & Frey, 2008), is in de analyses rond
arbeidstevredenheid gecontroleerd voor de financiële situatie van het eigen bedrijf.
In tabel 3 zijn odds ratio’s weergegeven met tussen haakjes de bijbehorende z-
waardes. Wanneer een odds ratio significant groter is dan ‘1’, is er sprake van
een positieve samenhang tussen de desbetreffende factor en de kans om in een
goede financiële situatie van bedrijf/huishouden of arbeidstevredenheid te verke-
ren. Een odds ratio tussen ‘0’ en (significant) kleiner dan ‘1’ wijst op een nega-
tieve samenhang.
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Tabel 3 Financiële situatie van bedrijf en huishouden en arbeidstevredenheid
van zzp’ers (ordinale logistische regressie)

Odds ratio’sa
(z-waarden)

Arbeids-
tevredenheid

Financiële situatie
van het huishouden

Financiële situatie
van het bedrijf

Motieven
Financiële pull-overwegingen (21(21(21 ,30),23*,25),16*,39),17*
Niet-�nanciële pull-overwegingen (51(-00(-00 ,01),54**,90),94,62),96
Push-factoren (-30(-50(-40 ,32),75**,98),64**,63),69**
Combineren werk/familie (01(01(01 ,65),07,35),03,24),02

Kennis van ondernemerschap
Financiële kennis (gepercipieerd) (21(41(41 ,41),40*,68),64**,34),64**
Ouders waren zelfstandige(n) (-10(01(21 ,76),67,11),02,24),44*
Huiverig/benauwd jegens �nancieel adviseurs (-30(-40(-30 ,97),58**,41),63**,59),66**

Kenmerken van het werk
Ervaren mate van concurrentie (-20(-30(-80 ,33),80*,86),76**,54),50**
Ervaren controle over dagtarief/ uurtarief (51(01(31 ,10),57**,84),06,97),34**
Aantal verschillende klanten (11(01(31 ,76),10,21),01,39),17**

(opdrachtgevers/afnemers)
Beroepsniveau (overigb)

Managers en professionals (01(11(01 ,75),18,29),24,21),03
Sector (publieke sectorb)

Landbouw, industrie en bouwnijverheid (-00(-00(-10 ,56),82,82),80,38),66
Handel en dienstverlening (-10(-00(-00 ,25),74,59),9,04),99
Kunst, amusement en recreatie (-20(-10(-00 ,91),31**,68),58,27),91

Duur zzp-schap (21(01(-10 ,19),03*,43),00,22),99

Individuele kenmerken
Geslacht (-10(-00(-10 ,70),70,78),88,61),75

(vrouwb)
Leeftijd (-00(-20(-20 ,98),93,39),89*,93),85**
Leeftijd-kwadraat/1000 (12(23(24 ,26),35,44),26*,59),00**
Hoogst voltooide opleidingsniveau (laagb)

Middel (01(01(01 ,10),03,49),12,91),25
Hoog (01(01(11 ,19),06,68),17,09),32

Kenmerken van het huishouden
Partner heeft betaald werk (01(31(42 ,62),14,23),69**,46),18**

(partner zonder betaald werk/geen
partnerb)

RP is hoofdkostwinner (11(01(41 ,69),14,74),05,42),33**

––Financiële situatie van het bedrijf (62 ,90),69**

0,230,090,17Pseudo R2

781781781N

a * Signi�cant bij p < 0,05; ** signi�cant bij p < 0,01
b Referentiecategorie

Bron: SSE, 2014

Uit tabel 3 blijkt dat personen voor wie �nanciële overwegingen in hogere mate
een rol speelden om zzp’er te worden een grotere kans hebben op (1) een goede
�nanciële situatie van het bedrijf, (2) dat binnen het huishouden geld wordt
overgehouden, én (3) dat hun arbeidstevredenheid groter is (alle odds ratio’s
zijn signi�cant groter dan 1). Oftewel: personen die vanuit �nanciële overwegin-
gen zzp’er zijn geworden, hebben een signi�cant grotere kans op een goede
�nanciële situatie van bedrijf én huishouden en een hogere arbeidstevredenheid.
Personen voor wie niet-�nanciële overwegingen een belangrijke rol speelden om
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zzp’er te worden, doen het in financiële zin niet beter of slechter dan zzp’ers
voor wie dit geen rol speelde (odds ratio’s voor de financiële situatie van het
bedrijf en huishouden verschillen niet significant van 1), maar tonen wél een
hogere arbeidstevredenheid. Individuen die vanuit push-factoren zzp’er zijn
geworden, laten consistent een negatieve samenhang zien: zzp’ers die vanuit
push-motieven starten, zijn niet alleen minder succesvol in de onderneming,
maar leven ook vaker in een huishouden met financiële tekorten en hebben een
lagere arbeidstevredenheid – ook nadat gecontroleerd is voor de financiële situ-
atie van hun bedrijf. Zzp’ers die voor zzp-schap hebben gekozen om werk en
privé beter te kunnen combineren, hebben geen significant hogere of lagere
arbeidstevredenheid of financiële situatie. Verschillende typen motieven lijken
dus inderdaad een rol te spelen in het verklaren van financiële en niet-financiële
opbrengsten van zzp-schap.
Wat betreft kennis van ondernemerschap laten de resultaten zien dat zzp’ers
met een hoge (gepercipieerde) financiële kennis een grotere kans hebben om in
een goede financiële situatie van zowel bedrijf als huishouden te verkeren en
een hogere arbeidstevredenheid te hebben. Daarentegen is de kans op goede
financiële en niet-financiële opbrengsten uit zzp-schap kleiner voor zzp’ers die
een bepaalde ‘huiverigheid’ of ‘benauwdheid’ kennen als het gaat om financieel
adviseurs.3 In de literatuur wordt regelmatig een relatie gevonden tussen zelf-
standig ondernemerschap en het hebben van ouders die zelfstandige zijn/waren.
De bevindingen in tabel 3 geven aan dat het hebben van zelfstandigen als ouders
positief samenhangt met de financiële situatie van het bedrijf; mogelijk vanwege
intergenerationele transfers van algemeen en specifiek menselijk kapitaal en
rolmodel-werking (Hundley, 2006; Chlosta et al., 2010; Barnir & McLaughlin,
2011). Het hebben van ‘zelfstandige’ ouders lijkt echter niet samen te hangen
met een hogere arbeidstevredenheid of de financiële situatie van het huishouden.
Als we ten slotte kijken naar de mate van concurrentie dan komt uit tabel 3
naar voren dat de kans dat zzp’ers slechte financiële en niet-financiële
opbrengsten hebben groter is voor diegenen die een hogere concurrentie ervaren.

Conclusies en discussie

In dit artikel hebben we ons gericht op twee hoofdvragen, te weten: In hoeverre
verschillen mannen en vrouwen in hun motieven om zzp’er te worden? En spelen
verschillende typen motieven een rol in het verklaren van financiële en niet-
financiële opbrengsten van zzp-schap? Uit de resultaten blijkt dat pull-factoren
(zoals meer autonomie, een nieuwe uitdaging, het zien van een kans in de markt,
meer verdienen) voor het merendeel van de zzp’ers een belangrijke rol spelen
in hun keuze om zelfstandige te worden, en dat verschillen hierin tussen mannen
en vrouwen in Nederland beperkt zijn. Mannen en vrouwen verschillen wel
duidelijk in de mate waarin de combinatie van werk en privéleven een rol speelt
bij de afweging om zzp’er te worden; voor vrouwen is dit aanzienlijk vaker een
overweging. Push-factoren, zoals het geen geschikte baan kunnen vinden in
loondienst, spelen voor ongeveer een kwart van de respondenten een rol. Bij
degenen voor wie push-factoren in hogere mate een rol spelen gaat het relatief
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vaak om mannen, middelbaar opgeleiden, personen werkzaam in de sector ‘Kunst,
amusement en recreatie’ en mensen die uit een werkloosheidssituatie komen.
Uit de resultaten komt verder naar voren dat ongeveer een op de vijf zzp’ers
de financiële positie van het bedrijf ‘slecht’ noemt en als huishouden geld
tekortkomt. Bij de overigen is het niet altijd een vetpot, maar men kan ervan
rondkomen. Wie vanwege financiële kansen als zzp’er is begonnen, doet het op
dit punt beter. Personen die vanuit financiële overwegingen zzp’er zijn geworden,
rapporteren een significant betere financiële situatie van bedrijf én huishouden
en een hogere arbeidstevredenheid. Wie uit noodzaak voor het zzp-schap heeft
‘gekozen’, heeft meer moeite de eindjes aan elkaar te knopen (en dan hebben
we het nog niet over degenen die al eerder zijn omgevallen en dus buiten onze
analyses blijven). Individuen die vanuit push-factoren zzp’er zijn geworden, laten
eigenlijk een consistent negatief beeld zien: zzp’ers die vanuit push-motieven
starten, zijn niet alleen minder succesvol in de onderneming, maar leven ook
vaker in een huishouden met financiële tekorten en kennen een lagere arbeids-
tevredenheid – ook nadat gecontroleerd is voor de financiële situatie van het
bedrijf. Financiële geletterdheid helpt, net als een partner met betaald werk.
Sterke concurrentie verkleint de kans op een stevige financiële positie van bedrijf
en huishouden. Personen voor wie niet-financiële overwegingen een belangrijke
rol speelden om zzp’er te worden, doen het in financiële zin niet beter of
slechter dan zzp’ers voor wie dit geen rol speelde, maar het hangt wél samen
met een hogere arbeidstevredenheid.
De bevindingen van dit artikel raken aan en komen overeen met eerdere
bevindingen – hoewel schaars op dit terrein. Zo kwam uit eerder onderzoek naar
voren dat noodzaak-gedreven ondernemers (omschreven als ondernemers die
tot het beginnen van een bedrijf genoodzaakt waren omdat ze anders geen werk
hadden) lagere niveaus van ‘subjectief welbevinden’ vertoonden (Amorós &
Bosma, 2014). Een andere bevinding die hieraan raakt, is dat noodzaak-gedreven
ondernemers vaak relatief kort actief blijven als zelfstandige (Block & Sandner,
2009).
Hoe ziet de toekomst van het zzp-schap er nu uit in termen van ‘kansen’ en
‘noodzaak’? Zowel aan de push- als de pull-kant lijken krachten richting zzp-
schap toe te nemen: kapitaal wordt (onder invloed van de technologische ont-
wikkeling) steeds goedkoper, waardoor waarschijnlijk steeds meer productiepro-
cessen in zzp-vorm organiseerbaar zijn. Zo ontstaan meer kansen in steeds meer
branches. Aan de andere kant verdwijnen er ook banen door die technologische
ontwikkeling en is het zeer de vraag of er andere bedrijven/organisaties klaar
staan om de werkloos geworden mensen op te vangen, waardoor steeds meer
mensen op eigen initiatief aangewezen lijken te zijn. Los van de romantiek die
bij sommigen het beeld van het zelfstandig ondernemerschap bepaalt, zal aan
de push-kant daarnaast een rol spelen in hoeverre de modernisering van organi-
saties de stijging in het opleidings- en emancipatieniveau van de beroepsbevolking
kan en wil bijhouden. Steeds meer werkenden zijn niet langer gediend van top-
down-leiderschap en hebben de competenties om hun werk in belangrijke mate
zelf te regelen, ook qua tijd en plaats. Als organisaties hen op dit punt onvol-
doende te bieden hebben, vormt het zzp-schap een lonkend perspectief.
Het huidige onderzoek biedt relevante aanknopingspunten voor beleidsmakers.
Onze resultaten onderstrepen de relevantie van eerdere waarschuwingen dat we
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niet te makkelijk moeten denken over zzp-schap als alternatief voor een baan
in loondienst (Westerveld, 2012), zoals voor diegenen die eenmaal werkloos
geworden zijn of dreigen te worden. Wie noodgedwongen als zelfstandige aan
de slag gaat, maar niet over de juiste competenties en gesteldheid beschikt, raakt
mogelijk vooral van de regen in de drup. Van die competenties lijkt financiële
geletterdheid een belangrijke. Meer ondernemerschapsonderwijs kan voor een
deel in de bestaande lacune voorzien. Verder zagen we dat de kans op goede
financiële en niet-financiële opbrengsten uit zzp-schap kleiner is voor zzp’ers
die een bepaalde ‘huiverigheid’ of ‘benauwdheid’ kennen als het gaat om finan-
cieel adviseurs. Uit aanpalend kwalitatief onderzoek (zie ook Conen et al., 2016)
kwam in dit kader naar voren dat bijvoorbeeld zzp’ers in de creatieve sector
graag inhoudelijk met iemand zouden praten over hoe ze financieel een en ander
geregeld hebben, maar liever niet met adviseurs van een bank of andere financiële
instelling. Niet eens zozeer uit een vorm van wantrouwen of (zoals soms gesteld)
desinteresse in het onderwerp, maar ze vonden financieel adviseurs ‘gewoon
geen prettige mensen’. Liever hadden ze iemand zonder ‘pak en praatjes’ met
wie ze als het ware aan de keukentafel konden bespreken wat de huidige situatie
was en wat ze eventueel zouden kunnen doen om een en ander te verbeteren.
Ook ervoeren ze het als een obstakel dat adviseurs vaak geen idee hadden van
hun werk en situatie. Om dergelijke drempels te verlagen zou bijvoorbeeld
gedacht kunnen worden aan meer (aandacht voor) sectorspecifieke contactperso-
nen voor financieel advies of ‘slimme’ online tools. Onze bevindingen op het
punt van het effect van concurrentie roept ten slotte de vraag op of de regels
op het terrein van mededinging niet te streng zijn. Regels die ooit bedoeld waren
om kartels tussen (grote) ondernemingen te voorkomen, lijken nu het maken
van afspraken omtrent een redelijke prijs tussen zzp’ers in de weg te staan of
vormen een barrière voor efficiënte samenwerkingsverbanden. Net als op het
terrein van de sociale zekerheid lijken ook hier institutionele ontwikkelingen die
van de markt niet te kunnen bijhouden.
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Bijlage 1 Resultaten van  principale-componentenanalyse (varimax-rotatie)

Factorlading
(geroteerd)

Voorbeelditems%
verklaarde
variantie

Eigen-
waarde

0,83Ik wilde niet (meer) voor een baas werken23,21,9Factor 1
Niet-financiële
pull-overwegingen

0,80Ik wilde zelf kunnen bepalen hoeveel en
wanneer ik werk

0,91Ik kon geen geschikte baan vinden als
werknemer (in loondienst)

20,81,7Factor 2
Push-factoren

0,90Werken als zzp’er was nog de enige
mogelijkheid om een inkomen te
verwerven

0,84Ik zag een kans in de markt17,71,4Factor 3
Financiële pull-
overwegingen

0,78Ik kon meer verdienen als zelfstandige

0,96Ik wilde mijn werk en familieleven beter
kunnen combineren

13,11,1Factor 4
Combineren
werk/familie

Noten

1 Omdat het Nederlandse onderzoek deel uitmaakte van een breder, internationaal
vergelijkend onderzoek zijn tezelfdertijd in Duitsland vergelijkbare enquêtes afgenomen.
Zie Conen et al. (2016).

2 Het in dit artikel geschetste beeld verandert niet als er gewogen wordt naar geslacht,
leeftijd en opleiding.

3 Vertaling van ‘financial advisor anxiety’ (zie bijv. Gerrans & Hershey, 2013). Dit is
een schaal bestaande uit zes items, waarbij een hogere score overeenkomt met een
hoger niveau van ‘huiverigheid’. Voorbeelditems zijn: ‘Ik ben terughoudend in het
delen van mijn geldzaken met een financieel adviseur’ en ‘Ik vind het moeilijk om
aan een financieel adviseur te vragen om iets opnieuw uit te leggen, of om woorden
te gebruiken die ik begrijp’ (antwoordcategorieën: ‘1’ helemaal mee oneens tot ‘5’
helemaal mee eens).
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