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Woord vooraf 

De zzp’er heeft zich in de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld tot een vaste waarde in het Neder-
landse arbeidsbestel. Zzp’ers dragen in sterke mate bij aan de gewenste ‘flexibele schil’ van be-
drijven. Ze zorgen er voor dat de cultuur op de werkvloer in Nederland meer ondernemend 
wordt. Deze medaille heeft echter ook een achterkant. Naarmate er meer zzp’ers actief zijn, wor-
den de gevolgen duidelijker van het feit dat ze (al dan niet gedwongen) niet participeren in de ge-
bruikelijke collectieve voorzieningen op de arbeidsmarkt, zoals pensioenopbouw en voorzienin-
gen voor arbeidsongeschiktheid, en de maatschappelijke kosten die dat met zich meebrengt.  

In dit rapport worden de plussen en minnen van het zzp-schap tegen elkaar afgewogen en van 
cijfers voorzien, in de vorm van een kosten-batenanalyse. Uiteindelijk is het saldo positief, maar 
er is ruimte voor een nog positiever saldo.  

De analyse is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van het ministerie van 
Economische Zaken. Namens het ministerie toonden Monique Aerts en Bram van Dijk zich des-
kundige en aanstekelijke begeleiders. De leden van de klankbordgroep, Rik Dillingh (ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Frank van Es (Centraal Planbureau), Leendert Klokken-
burg (ministerie van Economische Zaken), Mathilde Streefkerk (Ministerie van Financiën) en Jo-
chem van der Veen (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) droegen met constructie-
ve opmerkingen bij aan de voortgang van het onderzoek en de totstandkoming van het eindrap-
port. De dank van de onderzoekers gaat echter vooral uit naar de diverse sectordeskundigen, die 
ervoor zorgden dat de academische analyse stevig geworteld kon worden in de echte economie. 

 

Amsterdam, januari 2010 

Peter Risseeuw 





MARKT EN HIERARCHIE iii 

  SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Samenvatting 

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) brengen flexibiliteit in de economie. Ze nemen het risi-
co van overcapaciteit over van werkgevers, en incasseren daarvoor een beloning. Omdat ze voor 
eigen rekening werken, zijn ze –bij veronderstelling– flexibeler in hun opstelling dan gewone 
werknemers, en productiever. Ondernemerschap en innovatie gaan hand in hand; het is denkbaar 
dat zzp’ers ook positief bijdragen aan het innovatief vermogen van de sectoren waar ze actief 
zijn. Tegenover de zegeningen van flexibiliteit en productiviteit staat het probleem dat zzp’ers 
niet goed passen in de instituties van de arbeidsmarkt, die zijn ingericht op de tweedeling werkge-
ver−werknemer. Zzp’ers participeren niet in sectorale kennis- en opleidingsinstituten. Tegenover 
een hogere productiviteit staat zodoende een langzamere disseminatie van kennis. Zzp’ers lopen 
niet in mee collectieve regelingen zoals pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
en bouwen als zelfstandige geen recht op WW op. Individueel af te sluiten inkomensverzekerin-
gen zijn duur. Lang niet alle zzp’ers voorzien zich van dergelijke verzekeringen. De voordelen 
van flexibiliteit en productiviteit worden daarmee voor een deel weer ongedaan gemaakt.  
 
Dit rapport beoogt de baten en de kosten van het zzp-schap zo kwantitatief mogelijk tegen elkaar 
af te wegen, om zodoende de vraag te beantwoorden wat de meerwaarde is van het bestaan van 
zzp’ers voor de Nederlandse economie. Aan de hand van een kosten-batenanalyse wordt in vijf 
sectoren (ICT, architectuur, bouw, hoveniersbedrijf, thuiszorg) nagegaan welke verschuivingen in 
geldstromen en waardecreatie zich zouden voltrekken, als het fenomeen zzp-schap zou worden 
afgeschaft. Het resulterend verlies kan worden geïnterpreteerd als de waarde van het zzp-schap.  
 
In het onderzoek wordt een strikte definitie van het fenomeen zzp’er gehanteerd. Zzp’ers  

• hebben geen werknemers in dienst; 
• werken voor één of enkele opdrachtgevers; 
• hebben geen of een zeer beperkte eigen bedrijfsruimte; 
• verrichten werk dat normaliter overwegend onder een arbeidsovereenkomst wordt verricht; 
• verrichten de werkzaamheden niet op eigen initiatief, maar alleen na opdrachtverstrekking; 
• dragen verantwoording voor de eigen werkzaamheden; 
• krijgen per opdracht betaald; 
• beperken zich veelal tot het inbrengen van kennis en vaardigheden op het eigen vakgebied; 
• houden zich niet of nauwelijks bezig met klantenwerving en investeringen rond gebouwen, 

grond, kapitaalgoederen en dergelijke.  

Hierbij is vooral het vierde punt belangrijk: zzp’ers verrichten werk dat normaliter overwegend 
onder een arbeidsovereenkomst wordt verricht – met andere woorden, ze hebben de keuze om 
hun werkzaamheden als zzp’er of in loondienst te verrichten. Hiermee vallen grote groepen zelf-
standigen zonder personeel af, zoals ‘klassieke zelfstandigen’ (de uitbater van een kleine kroeg) en 
‘institutioneel zelfstandigen’ (zoals veel kunstenaars). Onder de strikte benadering bedraagt het 
aantal zzp’ers in Nederland ongeveer 350.000.  
 
De uitkomsten van de kosten-batenanalyses lopen per sector uiteen. Omdat de onderzochte sec-
toren verschillen in omvang en in aantal zzp’ers, is het zinvoller om een en ander gemiddeld per 
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zzp'er te beschouwen, dan naar het totaalbedrag per sector te kijken. Tabel 1 toont de resultaten 
van de kosten-batenanalyses, gemiddeld per zzp’er. In vier van de vijf sectoren pakt de totaalsco-
re van het afschaffen van het zzp-schap negatief uit. Dat wil zeggen dat zzp’ers positief bijdragen 
aan de welvaart in Nederland, met een bedrag per zzp'er dat varieert van € 1.300 in de bouw tot 
de € 9.500 in de thuiszorg. De architectensector wijkt af, wat vooral komt doordat het aantal  
zzp'ers klein is, en dat ze niet representatief zijn voor de doorsnee werknemer in de sector. 

Tabel 1: Financieel effect (gemiddeld per zzp’er) van het afschaffen van het zzp-schap 
bedragen in euro’s ZZP-A: 

zzp’ers die 
werkgever 

worden 

ZZP-B: 
zzp’ers die 

in loondienst 
treden 

ZZP-C:
zzp’ers die 
ophouden 

met werken 

bedrijven overige  
maat-

schappij 

totaal 

totaal effect per zzp’er zzp-B’er zzp-C’er zzp’er zzp’er zzp’er 
ICT 45.800 7.500 -38.800 -14.300 0 -3.600 
architecten n.v.t. -14.300 n.v.t. 14.600 7.000 15.300 

bouw -500 -8.400 n.v.t. 800 3.200 -1.300 

hoveniers 1.400 -7.600 n.v.t. -4.300 3.900 -5.000 

thuiszorg n.v.t. 2.100 -16.200 -9.000 1.100 -9.500 

 
De sectorstudies geven aan dat zzp’ers slechts in beperkte mate productiever zijn dan werkne-
mers, en dat ze niet merkbaar bijdragen aan de innovativiteit van sectoren. Vanuit de bedrijven 
gezien, zit de waarde van zzp’ers in de flexibiliteit die ze bieden, en het ondernemingsrisico dat ze 
overnemen van de bedrijven. Voor de zzp’ers is het gevoel van zelfstandigheid het belangrijkst. 
Het risico van inkomensonzekerheid zit deels in hun beloning verdisconteerd, en wordt deels ge-
compenseerd door arbeidsvreugde en geluk. Flexibiliteit en geluk zijn helaas factoren die moeilijk 
in geld uit te drukken zijn. In de analyse is voor de bedrijven en de zzp’ers een conservatieve be-
nadering van de prijs van het overgedragen risico gehanteerd. Voor bedrijven is de waarde van de 
‘flexibele schil’ gezet op het verschil in beloning voor de zzp’ers, en wat er betaald zou worden 
als de zzp’ers in loondienst waren. Voor de zzp’ers is gerekend met een te reserveren bedrag om 
een slecht jaar op te kunnen vangen.  
 
De tegenhanger van de waarde van de flexibiliteit is het verschil tussen dure individuele oude-
dagsvoorzieningen en AOV-verzekeringen (waar niet alle zzp’ers aan meedoen) en betaalbare col-
lectieve voorzieningen. In een aantal sectoren zorgen deze verschillen er zelfs voor dat zzp'ers 
gemiddeld uiteindelijk minder te besteden hebben, dan ze zouden hebben als werknemer. Dit na-
deel kan alleen maar gecompenseerd worden door de vreugden van het bestaan als zelfstandige.  
 
De bevindingen uit het onderzoek mogen niet zomaar doorgetrokken worden naar de hele Ne-
derlandse economie. De sectoren zijn daarvoor te divers, en de getalsmatige verschillen tussen de 
sectoren zijn te groot. In dit onderzoek is ten behoeve van de eenduidigheid zo strikt mogelijk 
gewerkt met zzp’ers zonder eigen bedrijfsvoering. In werkelijkheid is er sprake van allerlei meng-
vormen van zzp’ers, traditionele ondernemers en netwerken van zzp’ers die samen klanten be-
dienen. Als algemene conclusie kan niettemin worden getrokken dat zzp’ers positief bijdragen 
aan de welvaart in Nederland, en dat die bijdrage vooral zit in de geboden flexibiliteit. Om het 
saldo van de bijdrage te vergroten is het zaak om de kostenbepalende factoren aan te pakken. Dat 
betekent dat het gebouw van sectorale en collectieve voorzieningen op zo’n manier aangepast 
dient te worden, dat de zzp’er zich er volledig in thuis kan voelen 
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1 Inleiding 

Zzp’ers representeren ‘het nieuwe werken’. Ze staan voor flexibiliteit en een ondernemende houding. Dat de zzp’ers 
‘here to stay’ zijn, staat buiten kijf. Nu is het tijd om de vraag te beantwoorden of en zo ja, in hoeverre, we daar 
blij mee moeten zijn.  

1.1 Aanleiding 
Nobelprijswinnaar Coase bespreekt in zijn klassieke artikel The nature of the firm (1937) de vraag 
waarom de productie in de vorm van bedrijven georganiseerd is, en niet in de vorm van ad hoc-
allianties van zelfstandigen. Hij legt uit dat de afweging tussen een bestaand bedrijf (hiërarchie) en 
ad hoc-transacties (markt) een kostenafweging is. Het in stand houden van een bedrijf leidt tot 
vaste kosten, het steeds opnieuw zoeken van samenwerkingspartners en het maken van afspraken 
komt met transactiekosten. De mate waarin er in vaste of losse verhoudingen gewerkt wordt, 
hangt samen met de verhouding tussen de kosten van transacties in de markt en de kosten van de 
hiërarchie.  
 
Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) bieden een compromis tussen markt en hiërarchie. Ze 
zijn economisch onafhankelijk, maar werken onder coördinatie (zij het zonder directe gezagsver-
houdingen) van de bedrijven door welke ze ingehuurd worden. Het aantal Nederlanders dat zijn 
arbeid niet in loondienst maar als zzp’er aanbiedt, is de laatste jaren sterk toegenomen. De ver-
wachting is dat dit aantal de komende jaren eerder zal toe- dan afnemen.  
 
In hoeverre dragen deze zzp’ers bij aan de welvaart van Nederland? Functioneren ze beter dan 
wanneer ze nog ‘gewoon’ in loondienst zouden zijn geweest, zijn ze productiever en innovatiever 
– en zijn ze gelukkiger, of maakt het eigenlijk niet uit? Zijn de baten van flexibilisering van de ar-
beidsmarkt eigenlijk wel groter dan de administratieve lasten die veel dynamiek met zich mee-
brengt? Het ministerie van Economische Zaken heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd te 
onderzoeken wat de economische betekenis is van zzp’ers voor Nederland. Dit rapport brengt de 
kosten en baten in kaart die voortkomen uit verschillen tussen de huidige Nederlandse economie 
met zzp’ers en diezelfde economie wanneer er als gevolg van een niet nader gespecificeerde be-
leidsmaatregel geen zzp’er meer zouden bestaan.  

1.2 Onderzoeksaanpak 
Om de economische betekenis van zzp’ers voor Nederland te bepalen is uitgegaan van een maat-
schappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). In de analyse zijn de kosten en baten uiteengezet die 
veroorzaakt worden door verschillen tussen de huidige Nederlandse economie met zzp’ers en 
diezelfde economie wanneer als gevolg van een beleidsmaatregel er geen zzp’ers meer bestaan.1  

                                                        
1  De gehanteerde kosten-batenanalyse is gebaseerd op de OEI-leidraad (Eijgenraam e.a., 2000), die door het 

Centraal Planbureau is ontwikkeld om er voor te zorgen dat in Nederland verrichte kosten-batenanalyses 
goed worden uitgevoerd, en onderling vergelijkbaar zijn. 
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De welvaartseffecten van een wereld zonder zzp’ers kunnen worden bekeken vanuit verschillen-
de perspectieven: op micro-, meso- en macroniveau. Zo zijn op microniveau de effecten bekeken 
vanuit de personen die zich voorheen als zzp’er aanboden en vanuit het perspectief van de 
voormalige opdrachtgevers van zzp’ers. Omdat het zzp-schap zich in verschillende sectoren op 
verschillende manifesteert, waardoor kosten en baten per sector kunnen afwijken, is de analyse 
op sectoraal niveau uitgevoerd.  
 
Gekozen is voor een beperkte kosten-batenanalyse, op basis van de gegevens van één ‘zichtjaar’. 
Eventuele dynamiek in de stromen tussen werknemers, zzp’ers en ondernemers is daarmee geïn-
corporeerd, voor zover deze stromen elkaar in evenwicht houden. Langetermijneffecten, bijvoor-
beeld de gevolgen van een beperkte deelname van zzp'ers aan oudedagsvoorzieningen en AOV-
verzekeringen zijn niet in de analyse meegenomen. 
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2 Zzp’ers in de Nederlandse economie  

Niet iedere zelfstandige zonder personeel is ook zzp’er. In dit rapport gaat het om de economische effecten van ‘het 
nieuwe werken’: mensen die er voor kiezen om hun arbeid niet in loondienst voor een vast salaris aan te bieden, 
maar voor eigen rekening en risico, als ondernemer – maar dan zonder een onderneming in traditionele zin op te 
bouwen.  
 
Tabel 2: Afbakening zzp’ers 
werkzame beroepsbevolking CBS UWV/

Belastingdienst 
EIM SEO 

personeel in loondienst ○ ○ ○ ○ 
ondernemers met personeel ○ ○ ○ ○ 
ondernemers zonder personeel     
• institutioneel zelfstandigen ● ○/● ○ ○ 
• nieuwe zelfstandigen ● ○/● ● ● 
• klassieke zelfstandigen ● ● ○ ○ 
aantal     
2006 585.000  300.000  

2008 610.000  - 
340.000 - 
364.000 

2.1 Afbakening 
De term zzp’er is eind vorige eeuw ontstaan, toen steeds meer werknemers er voor kozen om 
hun beroep niet meer in loondienst uit te oefenen, maar als eigen baas − in de zin dat er diensten 
worden verleend aan opdrachtgevers, zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst en 
een gezagsverhouding (Aerts, 2007). Ze werken vaak voor hun voormalige werkgever, of voor 
een kleine groep opdrachtgevers. Ze bieden hun arbeidsdiensten op uur- of dagbasis aan, of op 
lump sum-basis, waarin de prestatie is vastgelegd, en de beloning gecalculeerd is op basis van tarief 
en geschatte tijdsbesteding. De archetypische zzp’er is een loodgieter of een stukadoor, die gewa-
pend met een beperkte set eigen gereedschap, op projectbasis werkt voor een aannemers- of in-
stallatiebedrijf. Hij biedt zijn diensten primair aan bedrijven aan, incidenteel mogelijk ook aan 
particulieren, maar voert geen eigen onderneming.2  
 
De ‘nieuwe zelfstandigen’ verrichten hun werkzaamheden onder vergelijkbare omstandigheden 
als werknemers, en zouden dat ook in loondienst, of als ondernemer met eigen personeel kunnen 
doen. De nieuwe zelfstandigen willen echter geen werknemer zijn en hebben ook niet de intentie 
om personeel aan te nemen. De opzet van hun activiteiten is anders die van een ‘traditionele on-
derneming’. Ze hebben geen substantiële vaste activa in de zin van een winkel of een werkplaats 
en geen −of een zeer beperkt− eigen marktprofiel, zich uitend in een eigen website en dergelijke. 
Ze zijn wel zelfstandig, maar ze zijn geen ondernemer. 

                                                        
2  Ten behoeve van het leesgemak wordt in dit rapport de zzp’er met een eenduidige geslachtelijke kwalifi-

catie aangeduid. Op basis van statistische verhoudingen (zie Figuur 2.1) is dat de mannelijke variant. 
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Aangezien het begrip zzp’er geen strikte juridische invulling kent, zijn er vele betekenissen en in-
terpretaties. In de breedste zin gaat het simpel om iedereen die op enigerlei wijze zelfstandig 
werkzaam is, en geen personeel in dienst heeft. Het CBS hanteert in een recente publicatie (Kös-
ters, 2009) een zeer ruime definitie, namelijk iedereen die bij het handelsregister staat ingeschre-
ven, en geen personeel in dienst heeft. Bij het toekennen van fiscale faciliteiten aan ondernemers 
worden strengere eisen gesteld, en is er dus sprake van een veel kleinere groep.  
 
De Belastingdienst en het UWV gebruiken een andere manier om binnen de gehele groep zelf-
standigen een verdere afbakening te maken. De Belastingdienst doet dit voor de inkomstenbelas-
ting en de btw. Het UWV oordeelt of iemand zich als werknemer kwalificeert voor werknemers-
verzekeringen. Om de methode van de Belastingdienst en het UWV op een lijn te krijgen is de 
Verklaring Arbeidsrelatie, de VAR, ontwikkeld. De VAR moet, naast afstemming tussen de Belas-
tingdienst en het UWV, zorgen voor meer duidelijkheid over loonheffingen bij de opdrachtgever 
(Hessels & Vroonhof, 2003). De Belastingdienst geeft de VAR af. De verklaring wordt door zo-
wel de Belastingdienst als het UWV aangehouden. Dit geeft duidelijkheid over hoe de vergoeding 
voor de zelfstandige fiscaal behandeld dient te worden − bijvoorbeeld of de opdrachtgever loon-
heffingen moet inhouden. Er zijn vier verschillende VAR’s: VAR-wuo (winst uit onderneming), 
VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden), VAR-loon (loon uit dienstbetrekking) en VAR-
dga (inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico vennootschap). Bij afgifte van een 
VAR-wuo wordt de persoon als volledig zelfstandig ondernemer gezien. In dit geval hoeft de op-
drachtgever over de inkomsten van de zzp’er geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te 
houden. Aan de VAR-loon en VAR-row kunnen geen rechten worden ontleend. In beide geval-
len moet de opdrachtgever nog steeds zelf beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking op 
basis waarvan loonheffing ingehouden en afgedragen dient te worden. Onder de VAR-row kan 
geen aanspraak gemaakt worden op zelfstandigenaftrek en andere ondernemersregelingen. De 
VAR-dga geldt voor een eigenaar van een BV. De verklaring heeft geen betrekking op het loon 
dat de dga van het bedrijf zelf ontvangt. Over dit loon dienen loonheffingen ingehouden en afge-
dragen te worden.  
 
Voor zzp’ers is vooral de VAR-wuo van belang. De VAR-wuo erkent het volledige zelfstandige 
ondernemerschap. Om zich te kwalificeren voor en VAR-wuo moet de zzp’er aan verschillende 
voorwaarden voldoen. Allereerst wordt gekeken naar de gezagsverhouding en onafhankelijkheid van de 
opdrachtgever. Een zzp’er dient in principe per jaar drie of meer opdrachtgevers te bedienen, 
maar dat is geen verplichting. Het dragen van veel ondernemersrisico geldt als een uitzonderings-
beding, waaronder kan worden volstaan met minder opdrachtgevers. Verder dient de zzp’er onaf-
hankelijk te zijn van de opdrachtgever. Dit betekent dat de zzp’er zijn onderneming kan inrichten 
naar eigen inzicht en niet volgens de eisen van een opdrachtgever. Een lastig te kwantificeren 
norm is de presentatie als zelfstandige. Hiermee wordt bedoeld dat de zzp’er een eigen gezicht dient 
te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van eigen briefpapier of een website. Verder is het aantal uren 
dat wordt gewerkt van belang: hoe meer uren, des te sneller wordt een VAR-wuo gegeven. De 
laatste norm heeft betrekking op winst, aansprakelijkheid en risico. Als de zzp’er op termijn winstge-
vend, aansprakelijk en zelf verantwoordelijk is en daarnaast risico in de vorm van ondernemersri-
sico of kapitaalrisico, loopt kan hij aanspraak maken op een VAR-wuo. De Belastingdienst en het 
UWV rekenen a priori alle personen met een VAR-wuo tot de zelfstandigen. Achteraf kunnen ze 
ook zelfstandigen met een andere VAR als zelfstandige bestempelen.  
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In dit rapport gaat het om het bepalen van de welvaartseffecten veroorzaakt door het ‘nieuwe 
werken’. Crux van de analyse is het onderscheid tussen een economie mèt, en een economie zon-
der het nieuwe werken. Het is essentieel om scherp te bepalen wie er in die context wel, en wie 
niet als zzp’er gekwalificeerd wordt. Dat vergt een functionele benadering van het zzp-schap, die 
mag afwijken van de juridische benadering van de fiscus en het UWV, en de statistische benade-
ring van het CBS. Voor de afbakening gelden de volgende eisen: 
 
1. kwantificeerbaar  Het is wezenlijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaand statistisch ma-

teriaal, zoals van CBS en Handelsregister, en publicaties van bijvoorbeeld het EIM. 
 

2. functioneel  Het gaat om de analyse van een relatief nieuw fenomeen, waarbij verwante ar-
beidsconfiguraties (zoals traditionele ondernemers zonder personeel en uitzendkrachten) zo-
veel mogelijk buiten beeld blijven. 
 
‘Klassieke zelfstandigen’ zijn er altijd geweest. Uitbaters van kleine horecaondernemingen, kleine 
winkeliers of solo-aannemers voeren, ook als ze het zonder personeel doen, een zichtbare 
onderneming, vanuit hun café, winkel of werkplaats. Als het goed gaat met het bedrijf nemen 
ze personeel aan. Ze veranderen dan ter plekke in zelfstandigen met personeel, maar voor 
het overige verandert er niet zoveel. Dit is niet de groep die bedoeld wordt als er wordt ge-
sproken over het nieuwe werken.  
 
Uitzendkrachten hebben wel de flexibiliteit van zzp’ers, maar werken niet zelfstandig, voor ei-
gen rekening en risico, en wel in een hiërarchische structuur. Ook zij tellen dus niet mee als 
het gaat om het bepalen van de impact van het zzp-schap. 
 

3. aansluiten bij de gekozen methodologie  In de kosten-batenanalyse (zie hoofdstuk 3) gaat het om de 
vergelijking van een wereld met zzp’ers met een wereld zonder zzp’ers. Dat heeft alleen maar 
zin als er een reële keuze bestaat tussen het werken in loondienst en het werken voor eigen 
rekening en risico.  
 
Naast ‘klassieke zelfstandigen’ zijn er ‘institutioneel zelfstandigen’, die zelfstandig zijn omdat hun be-
roep de opzet van een eigen onderneming feitelijk noodzakelijk maakt − bijvoorbeeld omdat 
er geen aanstelling in loondienst denkbaar is. Veel kunstenaars zijn institutioneel zelfstandige, 
net als veel vrijeberoepsbeoefenaars. Ook deze groep valt buiten de scope van dit onderzoek.3 
Immers, als het alternatief van loondienst er niet is, heeft het ook geen zin om de kosten en 
de baten van het werken als zelfstandige af te wegen. Het gaat niet om de kosten en de baten 
van het ondernemerschap, maar om de kosten en de baten van het zzp-schap, als specifiek 
fenomeen op de arbeidsmarkt. 
 

4. draagvlak  Voor de acceptatie en de bruikbaarheid van de bevindingen is het goed om zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij wet- en regelgeving. 

                                                        
3  De nieuwe Handelsregisterwet (per 1 juli 2008) verplicht alle ondernemingen en rechtspersonen in Neder-

land om zich in het Handelsregister in te schrijven. Daarmee zijn ook zelfstandigen in de vrije beroepen, 
die dat voordien niet waren, inschrijfplichtig. De groei van het aantal zzp’ers in recente statistieken is 
daarmee deels een administratieve kwestie – het betreft vooral een aanwas van ‘institutionele zelfstandi-
gen’, die tot voor kort buiten beeld bleven. 
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Vroonhof e.a. (2008) gebruiken een in deze context nuttige afbakening. Zzp’ers hebben volgens 
de auteurs de volgende kenmerken. Ze 
 
• hebben geen werknemers in dienst; 
• werken voor één of enkele opdrachtgevers; 
• hebben geen of een zeer beperkte eigen bedrijfsruimte; 
• verrichten werk dat normaliter overwegend onder een arbeidsovereenkomst wordt verricht; 
• verrichten de werkzaamheden niet op eigen initiatief, maar alleen na opdrachtverstrekking; 
• dragen verantwoording voor de eigen werkzaamheden; 
• krijgen per opdracht betaald (dus geen vast dienstverband of salaris); 
• beperken zich veelal tot het inbrengen van kennis en vaardigheden op het eigen vakgebied; 
• houden zich niet of nauwelijks bezig met klantenwerving en investeringen rond gebouwen, 

grond, kapitaalgoederen en dergelijke.  
 
Deze afbakening strookt met het fenomeen zzp’er dat in dit rapport aan de orde komt. Essentieel 
is de vierde bullet: het werk wordt normaliter overwegend onder een dienstverband verricht. Dat 
wil zeggen: het alternatief van werken in loondienst is reëel. Zzp’ers hebben in principe de moge-
lijkheid om hun werkzaamheden in dienstverband te verrichten – of om een traditionele onder-
neming te starten, waarbij ze zelf personeel in loondienst kunnen nemen.  

2.2 Aantal zzp’ers 
Het onderscheid tussen klassieke zelfstandigen, institutioneel zelfstandigen, vrije beroepers en 
zzp’ers is niet altijd scherp. Het tellen van deze groepen is navenant lastig. Het CBS (Kösters, 
2009), gebaseerd op het Handelsregister, gaat uit van de criteria ‘werken als zelfstandige’ en ‘geen 
personeel in dienst hebbend’, en komt zodoende op een totaal (anno 2008) van 641.000 zzp’ers.  
 

Figuur 2.1: Beroepsbevolking naar type werk 2008  

 
 
Figuur 2.1 laat de opbouw van de bevolking van 15 tot 64 jaar zien. De werknemers vormen nog 
steeds verreweg de grootste groep, hoewel het zzp-schap een steeds belangrijkere plaats inneemt. 
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Figuur 2.1: Werkzame beroepsbevolking 1996−2008  

 
bron: CBS 

Figuur 2.2: Zelfstandigen zonder personeel als percentage van de actieve beroepsbevolking 

 
bron: CBS 

 
Vroonhof e.a. (2008) schatten dat het aantal zelfstandigen zonder personeel in 2001 tussen de 
140.000 en 200.000 lag. Volgens dezelfde bron is dit aantal gestegen naar 300.000 zzp’ers over 
alle sectoren heen in 2006. In 2007 waren er volgens dezelfde bron 245.000 zzp’ers in de sectoren 
industrie, bouw, horeca, vervoer, opslag en communicatie, verhuur en zakelijke en overige 
dienstverlening. Op basis van de schatting van het EIM dat er in 2006 300.000 zelfstandigen 
zonder personeel waren die aan hun strenge definitie voldoen, kan een indicatie gegeven worden 
van het aantal zzp’ers in 2008. Als de groei van het aantal zzp’ers zich voorzet volgens de trend 
die van 2001 tot 2006 gold (van 100.000 tot 160.000), zijn er in 2008 340.000 à 364.000 zzp’ers. 
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In het licht van de recessie ligt het voor de hand dat het aantal zzp’ers op zeer korte termijn zal 
toenemen: mensen die hun baan verliezen proberen het op eigen kracht (CPB, 2009). In hoeverre 
dit ‘push’ zzp-schap duurzaam is, zal de toekomst leren. Directeur Teulings van het Centraal 
Planbureau veronderstelde recent (NRC Handelsblad, 2009) veel «verborgen leed» bij deze groep. 
Berichten van het CBS duiden voor het derde kwartaal van 2009 op een inkomensachteruitgang 
met twaalf procent bij zzp’ers, en op een afname met 20.000 van het aantal actieve zzp’ers.4  

2.3 Karakteristieken van zzp’ers 
Figuur 2.1 toont een aantal persoonskarakteristieken van de Nederlandse zelfstandigen zonder 
personeel.5 Vergeleken met werknemers bestaat de groep zzp’ers proportioneel uit meer mannen, 
uit meer ouderen (zeg vanaf 35 jaar en ouder) en uit meer hoger opgeleiden.  
 
Figuur 2.1: Persoonskenmerken zzp’ers en werknemers 

 

 

 

 
bron: CBS Statline 

                                                        
4  Persbericht CBS, januari 2010. 
5  NB Onder de CBS-definitie; kenmerken over persoonsgegevens van zzp’ers onder een strikte definitie, 

zoals in dit rapport gehanteerd, bestaan niet. 
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Vroonhof e.a. (2008) ramen de verhouding mannen:vrouwen in de groep zzp’ers op 3:1, dus aan-
zienlijk hoger dan het CBS berekent op basis van alle zelfstandigen zonder personeel. Het aan-
deel vrouwen binnen de groep zzp’ers is dus aanzienlijk groter dan onder alle ondernemers zon-
der personeel. Verder heeft de gemiddelde zzp’er ongeveer dezelfde leeftijd als de gemiddelde 
ondernemer, 48 jaar.  

2.4 Het verschil dat de zzp’er maakt 
In de sectorale analyses in dit rapport wordt een onderscheid gemaakt tussen vier relevante groe-
pen in de beroepsbevolking: zzp’ers, ondernemers, werknemers (inclusief uitzendkrachten) en 
niet-actieven. Ondernemers werken met een eigen bedrijfsvoering, beschikken over activa en 
kunnen personeel in loondienst hebben. Zzp’ers zijn gedefinieerd onder de strikte definitie van 
het EIM zoals omschreven in paragraaf 2.1. De groep niet-actieven omvat uitkeringsgerechtigden 
uit WW, WWB en WIA, niet werkende jongeren beneden de 27 jaar, niet werkende partners van 
iemand met een baan of een pensioen, etc. De belangrijkste verschillen tussen deze groepen be-
treffen zekerheid en onzekerheid over het inkomen (werknemers versus ondernemers en zzp’ers), 
het recht op winst uit de bedrijfsvoering (ondernemers), de fiscale behandeling van inkomen en 
winst (ondernemers en zzp’ers), en de zorg voor de oudedagsvoorziening en arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen (werknemers collectief, ondernemers en zzp’ers individueel).  
 
Inkomen en productie  

Van Praag en Versloot (2008) laten zien dat ondernemers gemiddeld een lager beschikbaar inko-
men hebben dan werknemers, en dat hun inkomen minder stabiel is.6 Hoewel het gemiddeld in-
komen van ondernemers lager is, liggen de pieken hoger. Als risicodragers zijn ondernemers resi-
dual claimants, en kunnen ze (een deel van) de winst uit onderneming als inkomen incasseren. Zo-
doende realiseren veel verdienende ondernemers dan ook een aanzienlijk hoger inkomen dan veel 
verdienende werknemers.  
 
De belangrijkste financiële stroom voor zzp’er is zijn omzet, die (in principe) bestaat uit het pro-
duct van een uurtarief en het aantal declarabele uren.7 Het inkomen dient voor consumptie en 
sparen, zoals bij reguliere werknemers, maar bevat daarnaast componenten voor oudedagsvoor-
ziening en verzekeringen die bij standaard bij het werknemerschap behoren, zoals voor werk-
loosheid en arbeidsongeschiktheid.8 Omdat de zzp’er te kampen heeft met inkomensonzekerheid, 
dient in zijn beloning ook een risico-opslag te zitten.  
  

                                                        
6  Het gemiddeld inkomen is een slechte indicator voor wat ondernemers verdienen. Kleine aantallen zeer 

goed presterende ondernemingen zorgen voor een opwaartse vertekening van het ondernemersinkomen. 
Deze vertekening speelt bij zzp’ers minder, omdat zij nu eenmaal alleen werken en daardoor niet de 
schaalvoordelen van ondernemers met personeel genieten. Hamilton (2000) laat zien dat in de VS zelf-
standigen een lager mediaan inkomen hebben dan werknemers in loondienst. 

7  Een zzp’er werkt voor meerdere opdrachtgevers en krijgt per opdracht betaald. Het contract dat een 
zzp’er aangaat met zijn opdrachtgevers kan gebaseerd zijn op een lump sum bedrag, gekoppeld aan een 
prestatieverplichting, of een overeengekomen uurtarief en een (gemaximeerd) aantal uren dat aan de op-
dracht gewerkt zal worden. Beide afspraken leiden tot een totale beloning voor de opdracht. 

8  Zzp’er zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
(WIA) en de werkloosheidswet (WW). Veel zzp’er zijn niet privaat verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. 
Zzp’er vallen inherent ook niet onder een CAO (Poel e.a. 2008, Groot e.a. 2003). 



10 HOOFDSTUK 2 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Arbeidskosten, superbruto, bruto en netto salaris 

In een evenwichtssituatie komt de waarde van de productie door een individu overeen met de 
beloning voor zijn arbeid– ongeacht onder welk arrangement die beloning tot stand is gekomen. 
Om tot een volledige vergelijking te komen van de relevante geldstroom voor opdrachtgevers en 
werkgevers wordt er gekeken naar de totale kosten voor de werkgever c.q. opdrachtgever, en de 
bruto en netto beloning voor de werknemer c.q. zzp’er. In dat traject vindt op verschillende 
plaatsen uitwisseling met de overheid (of de collectieve sector in een andere hoedanigheid) plaats.  
 
Voor werkgevers bestaan de arbeidskosten van een werknemer uit de som van bruto salarissen en 
het werkgeversaandeel in de premies voor verschillende soorten werknemers- en volksverzeke-
ringen, en de kosten voor andere secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals reiskosten voor woon-
werkverkeer. Een en ander kan per sector en per cao sterk uiteenlopen. Dit bedrag aan arbeids-
kosten correspondeert met hetgeen de zzp’ers aan zijn opdrachtgever in rekening brengt. De 
zzp’er is vervolgens zelf verantwoordelijk voor de afdracht van diverse premies en belastingen, 
het opbouwen van een oudedagsvoorziening, etc.  
 

Tabel 3: Rekenschema van arbeidskosten naar besteedbaar inkomen voor werkge-
vers/opdrachtgevers en werknemers/ zzp’ers 

 werknemers zzp’ers
arbeidskosten superbruto loon omzet -/- bedrijfskosten 
wig werkgever -/- secundaire arbeidsvoorwaarden  

-/- werkgeversdeel pensioenpremie 
-/- werkgeversdeel premies werkne-

mersverzekeringen 
-/- werkgeversdeel inkomensafhanke-

lijke Zvw bijdrage 

 
-/- verzekeringspremies 
-/- pensioenpremies 
 
fiscale verrekening professionele 

kosten 
-/- kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
-/- fiscale oudedagsreserve (FOR) 
-/- ondernemersaftrek (zelfstandigen- 

en startersaftrek) 
-/- MKB-winstvrijstelling 
-/- inkomensafhankelijke Zvw bijdrage 

 = brutoloon 
wig werknemer -/- werknemersdeel pensioenpremie  

-/- werknemersdeel premies werkne-
mersverzekeringen 

-/- werknemersdeel inkomensafhan-
kelijke Zvw bijdrage 

inkomen   
fiscale verre-
kening IB 

-/- reiskosten 
-/- niet vergoede beroepskosten 
-/- hypotheekrente 

-/- hypotheekrente 

belastbaar inkomen
 -/- IB & premies volksverzekeringen -/- IB & premies volksverzekeringen 
besteedbaar inkomen 
 

De gang van bruto beloning naar beschikbaar inkomen voor individuen loopt vooral via fiscale 
aftrekbare aftrekposten. Er zijn verschillende fiscale aftrekposten speciaal bedoeld voor onder-
nemers, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de toevoeging aan de oudedagsreserve, de 
ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Tabel 3 toont voor beide configuraties (werkge-
ver – werknemer, opdrachtgever – zzp’er) de gang van arbeidskosten voor het bedrijf naar be-
schikbaar inkomen van het individu. 
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Arbeidsmarktflexibiliteit 

Voor bedrijven betekent het inschakelen van zzp’ers een substitutie van vaste kosten (personeel 
in loondienst) naar variabel kosten (personeel op projectbasis). Het risico van leegloop/overcapa-
citeit wordt zodoende verschoven van de werkgever naar de zzp’ers. Als compensatie voor dit 
risico liggen de kosten per uur voor de werkgever bij zzp’ers hoger dan bij vergelijkbare werkne-
mers.  
 
Deze vorm van flexibiliteit heeft twee economische effecten. Ten eerste draagt het er aan bij dat er projecten worden 
uitgevoerd, en daar mee waarde wordt gecreëerd, en daarmee banen worden gerealiseerd of behouden, die anders niet 
zouden bestaan, omdat werkgevers het risico van iemand in dienst nemen als te hoog taxeren. Ten tweede geldt het 
als een veiligheidmarge voor bedrijven in sectoren met sterk fluctuerende omzetten. Dankzij de flexibele schil in het 
personeel lopen ze minder kans om failliet te gaan. Het verschil in marge tussen zzp’er en werknemer kan gezien 
worden als een benadering van de prijs van de flexibiliteit. 
 
Teamsamenstelling 

Ondernemingen die met personeel werken, gaan in hun planning uit van de bestaande krachten, 
en zetten deze op basis van competenties en beschikbaarheid in op projecten. Dat betekent altijd 
een gerestricteerde keuze. Bedrijven die met zzp’ers werken, of conglomeraten van zzp’ers, kun-
nen teams meer gericht samenstellen. Uitgaand van een rationeel selectieproces zullen dergelijke 
teams beter geëquipeerd zijn voor de klus. Daarnaast zijn zzp’ers in de regel minder gehouden 
aan vaste werkuren: ze zijn bereid langere dagen te maken, of zonder extra beloning buiten de 
reguliere uren te werken. 
 
Het belangrijkste economisch effect van deze vorm van flexibiliteit is een hogere productiviteit in teams met of be-
staande uit zzp’ers. 

 
Werk en privé  

Een derde vorm van flexibiliteit ligt in de agenda van de zzp’er. De zelfstandigheid (of de illusie 
van zelfstandigheid) van het ondernemerschap draagt bij aan de levensvreugde. Daarnaast speelt 
het participatie-effect: mensen met een zorgtaak thuis kunnen deze taak beter combineren met 
het zzp-schap dan met een baan in loondienst. 
 
Het belangrijkst economisch effect van deze vorm van flexibiliteit is een hogere participatie op de arbeidsmarkt.  
 

Regionale dimensie 

Blanchflower (2000) laat zien dat zelfstandigen minder bereid zijn om te verhuizen uit buurt, stad 
of regio dan werknemers. De verklaring is gelegen in klantrelaties: bestaande klanten/opdracht-
gevers zijn essentieel. Het is voor de mkb-er/zelfstandige niet verstandig om fysiek afstand te 
nemen van deze klanten. Ook het feit dat zelfstandigen op basis van inkomensonzekerheid zich 
lastiger kwalificeren voor een hypotheek (en ook voor de Nationale Hypotheek Garantie) dan 
werknemers, kan bijdragen aan een lagere mobiliteit op de woningmarkt, naarmate er meer 
zzp’ers zijn. Het ligt echter niet in de lijn der verwachting dat dit effect merkbaar bijdraagt aan de 
bestaande rigiditeiten op de woningmarkt.  
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Transactiekosten 

Coase (1937) draagt transactiekosten aan als verklaring voor het fenomeen dat bedrijven werk-
nemers in dienst nemen, in plaats van zelfstandigen op projectbasis in te huren. Het afsluiten van 
contracten gaat gepaard met transactiekosten: er moeten wederzijdse inspanningen worden ge-
pleegd om contractpartners te vinden, om de contracten op te stellen en om de naleving van het 
contract te inspecteren en waar nodig af te dwingen. Coase stelt dat vanwege deze transactiekos-
ten het prijsmechanisme binnen het bedrijf als coördinerend mechanisme is vervangen door een 
hiërarchische relatie. Wanneer een bedrijf contracten afsluit met zelfstandigen, moeten per con-
tract de prijs en de te leveren prestaties worden afgesproken. Een bedrijf huurt de zelfstandige in, 
die de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Volgens Coase kiest een bedrijf voor een hiërarchi-
sche relatie met werknemers, als de transactiekosten in de markt te hoog zijn.  
 
De transactiekosten van Coase (met sinds 2009 collega-Nobelprijswinnaar Williamson in zijn 
voetspoor) uiten zich in zoekkosten, contractkosten, motiveringskosten en monitoringkosten. De 
sterk verminderde transactiekosten die voortkomen uit de ICT-revolutie hebben geleid tot een 
herstructurering van veel sectoren. Bedrijven en individuen kunnen goedkoop en zonder tijdver-
lies informatie uitwisselen, waardoor overleg en aansturing op afstand binnen bereik is gekomen. 
Voor veel bedrijven heeft dat geleid tot het afstoten en/of uitbesteden van allerlei (ondersteu-
nende maar ook primaire) processen. Dit mechanisme speelt ook op microniveau. Dankzij het 
internet is het samenbrengen van vraag naar en aanbod van diensten en vaardigheden zeer een-
voudig geworden. Dankzij email en gsm kunnen partijen direct en zonder tijdverlies tot elkaar 
komen, zowel voor contractonderhandelingen als voor de afstemming van werkzaamheden. De 
grote opleving van het zzp-schap is mede te danken aan de aldus gereduceerde transactiekosten, 
waardoor de afweging tussen de kosten van marktcontracten en van het in stand houden van hië-
rarchisch geordende bedrijven in veel gevallen anders uitgevallen is. De aldus ontstane kostenre-
ductie dient uiteindelijk te leiden tot lagere marktprijzen voor producten en diensten, en dus tot 
een hogere welvaart voor de consument. 
 
Zoeken 

Voor opdrachtgevers en bedrijven gaat het in de nulsituatie om de kosten die gepaard gaan met 
het samenstellen van teams en het vinden van de geschikte en beschikbare zzp’ers. Voor de 
zzp’ers zijn het kosten van het vinden en binnenhalen van opdrachten. 
 

Contracteren 

Contractonderhandelingen tussen werkgevers en werknemers zijn, behoudens carrièrestappen 
binnen het bedrijf, eenmalig. Bedrijven met werknemers maken gebruik van standaardcontracten, 
waarin ze (indien van toepassing) een cao volgen. De inzet van zzp’ers wordt per project onder-
handeld en in een contract vastgelegd. Dat leidt per project tot onderhandelings- en administra-
tieve kosten. Daar staat tegenover dat bij werknemers de kosten van het ontbinden van een con-
tract hoog zijn. 
 
Om in aanmerking te komen voor fiscale eigenschappen moet de zzp’er aan een aantal eisen vol-
doen (zie paragraaf 2.1 in de passage over de VAR). Zowel de opdrachtgever als de zzp’ers zelf 
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kan −ook met terugwerkende kracht− financiële schade lijden als de betrokken zzp’er niet de 
juiste verklaring heeft. Het controleren en corrigeren van gegevens wordt als complex ervaren. 
Daarom kiezen zzp’ers er soms voor de administratieve zaken uit te besteden aan payroll-bedrij-
ven. De kosten die ze daarvoor maken zijn ook transactiekosten. 
 

Motiveren & monitoren 

Op grond van hun ondernemerschap hebben zzp’ers een sterke prikkel om goed en doelmatig 
werk te leveren. Op basis van de theorie kan daarom verwacht worden dat de motiveringskosten 
in dat geval lager zijn dan die voor werknemers. Hoewel zzp’ers onder aansturing van een op-
drachtgever werken, hebben ze toch ook meer ruimte voor een eigen invulling. Het monitoren 
van de voortgang en de samenhang van de werkzaamheden van zzp’ers vergt daarom meer in-
spanning dan van werknemers die aangestuurd worden in een hiërarchisch verband. Dat geldt a 
fortiori voor conglomeraten van zzp’ers. Dit leidt tot de overweging dat het inzetten van zzp’ers 
leidt tot hogere kosten van monitoring. Dit wordt verzacht door de sterke prikkel van de zzp’ers 
om doelmatig te werken –zeker als ze op basis van lump sum gehonoreerd worden− en door het 
feit dat voor bedrijven een strategie van zelfsturende teams en het leggen van verantwoordelijk-
heid op de werkvloer gemeengoed is geworden. Per saldo zullen er geen (grote) verschillen tussen 
werknemers en zzp’er bestaan. 
 

Productiviteit, innovatie en kennis 

In het functioneren van de zzp’er zitten vooral mechanismes ingebakken die er op duiden dat ze 
in reguliere situaties productiever zijn dan werknemers. Immers, ze werken voor eigen rekening 
en risico, moeten zich voortdurend bewijzen en zijn niet of slecht verzekerd voor inkomensuit-
val. Daarom werken ze harder, verzuimen minder voor ziekte en hebben ze een flexibeler opstel-
ling. In een wereld met zzp’ers zou de reële groei hoger moeten zijn dan in een wereld zonder 
zzp’ers. Deze aanname is echter niet onomstreden. Shane (2009) toont zich, op basis van een uit-
gebreide literatuuronderzoek, sceptisch. Zzp’ers (self employed) kiezen volgens hem niet voor secto-
ren waar potentie ligt, maar voor sectoren met lage toetredingsdrempels – en navenant lage uit-
tredingsdrempels. Een en ander wil niet zeggen dat de totale impact van de zzp’ers negatief zal 
zijn, maar wel dat het saldo van kosten en baten wellicht minder positief is dan de laatste jaren 
voetstoots is aangenomen. 
 

Innovatie 

Andere mechanismen die de gemiddelde productiviteit beïnvloeden zijn innovatie en kennis. 
Sinds Schumpeter zijn innovatie en ondernemerschap onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een 
economie met relatief veel ondernemers zou dus innovatiever moeten zijn. De vraag is in hoever-
re dit ook geldt voor de zzp’ers. De toetredingsdrempels voor het zzp-schap zijn laag. De Belas-
tingdienst komt de (startende) zzp’er tegemoet met fiscale regelingen, zoals de starterskorting en 
de zelfstandigenaftrek. De vraag is of aan de nieuwe zelfstandige zonder personeel dezelfde ken-
merken toegeschreven kunnen worden zoals dat van oudsher bij ondernemers wordt gedaan.  
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Het meten van innovatie is inherent lastig. Onderzoek is gericht op of de outputzijde, waar inno-
vaties zich uiten in patenten en marktintroducties van nieuwe producten en diensten, of de input-
zijde, waar innovatie wordt benaderd door de middelen (tijd en geld) besteed aan onderzoeks- en 
ontwikkelingsinspanningen te meten. Voor beide benaderingen geldt dat ze gericht zijn op 
(zichtbare) productinnovaties, die minder geassocieerd worden met het innovatief gedrag van 
kleine ondernemingen en van innovaties op de werkvloer.9 Daar gaat het veelal om procesinno-
vaties, of het creatief kopiëren van andermans innovaties.10  
 
Zzp’ers zijn per definitie meer stand alone dan werknemers, dus ook als ze ingeschakeld worden 
door grote bedrijven profiteren ze minder van de schaalvoordelen (kennis, middelen, netwerk) 
van grote bedrijven. Op basis van motivatie en een prikkel tot doelmatigheid ligt het in de lijn dat 
ze scherper op vernieuwing zijn dan werknemers, maar het is logisch om ze vooral te associëren 
met kleinere, zeg procesachtige innovaties – die moeilijk meetbaar zijn. Het belangrijkste effect 
van degelijke innovaties komt terug in een hogere productiviteit, in eerste instantie van de be-
trokken zzp’ers zelf, mogelijk doorsijpelend naar hun opdrachtgevers en op langere termijn naar 
de hele sector.  
 
Kennis 

Voor bedrijven is het up-to-date houden van de kennis van hun werknemers essentieel; kosten 
voor scholing worden vaak door de werkgever vergoed. In veel sectoren zijn er (door werkgevers 
en werknemers gezamenlijk aangestuurde) scholingsfondsen en -instellingen, die collectieve op-
leidingsarrangementen voor de sector verzorgen, en ook maatwerk aan bedrijven aanbieden. De-
ze instellingen kunnen ook een brugfunctie hebben naar instellingen als SenterNovem.  
 
In de vergelijking tussen werknemers en zzp’ers spelen twee elkaar tegenwerkende effecten. 
Zzp’ers dienen hun kennisniveau zelf te bewaken – en draaien zelf op voor kosten van bijscho-
ling. Marktwerking zorgt er voor dat opdrachtgevers alleen contracten aangaan met zzp’ers die 
een goede kwaliteit/prijs verhouding leveren. Onder kwaliteit vallen ook kennis en vaardigheden. 
Marktwerking onder zzp’ers zorgt daardoor voor een betere allocatie van kennis en vaardigheden 
dan in een bedrijf met werknemers het geval is. 
 
Van den Berg, Mevissen & Tijmans (2009) concluderen –overigens op basis van een kleine steek-
proef− dat zzp’ers zich in meerderheid wel laten bijscholen, maar kritisch zijn waar het gaat om 
kosten en tijdsbesteding. Er wordt meer in vakinhoudelijke kennis dan in ondernemersvaardighe-
den geïnvesteerd. Redenen om niet te scholen zijn gebrek aan tijd en aan interesse. Er is volgens 
de onderzoekers ook sprake van onbekendheid met de fiscale mogelijkheden van scholingsaftrek. 
 
Een versterkend effect is dat zzp’ers meer wisselende contacten hebben dan werknemers: ze wer-
ken voor verschillende opdrachtgevers, in wisselende teams. Vroonhof e.a. (2008) stellen dat het 
percentage zzp’ers met meer dan 25 opdrachtgevers in de grootste sectoren hoog is: 44 procent. 

                                                        
9  Kleine en jonge bedrijven creëren minder radicale innovaties dan grote bedrijven. Wel innoveren ze effi-

ciënter en zijn hun innovaties van een kwalitatief hoog niveau. Kleine en jonge bedrijven vermarkten in-
novaties vaker dan grote bedrijven (Van Praag & Versloot, 2008).  

10  De term creative imitation is gemunt door Peter Drucker (1985). 
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Daardoor lopen ze meer kans in aanraking te komen met nieuwe technische mogelijkheden, 
waardoor in sectoren met veel zzp’ers nieuwe kennis zich sneller verspreidt.  
 
Anderzijds onttrekken zzp’ers zich aan de collectieve voorzieningen zoals sectorale scholings-
fondsen. Dat kan de zzp’ers zelf (geleidelijk) op een achterstand zetten, waardoor het gemiddeld 
kennisniveau is de sector gestaag achteruit kan gaan. Bovendien holt een lagere participatie de 
slagkracht van de scholingsfondsen uit, wat op langere termijn kan leiden tot een verschraling van 
het aanbod van opleidingen. 
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3 Methodologisch kader 

De analyse beoogt zo kwantitatief mogelijk op de vraag in te gaan of we met z’n allen beter worden van het feno-
meen zzp-schap of niet. Daartoe worden de voor- en nadelen zo zorgvuldig mogelijk tegen elkaar afgewogen. Een 
kosten-batenanalyse is het meest geëigende instrument.  

3.1 Kosten-batenanalyse 
Een kosten-batenanalyse (KBA) brengt op een systematische en samenhangende manier alle door 
een (investerings)project veroorzaakte effecten in kaart. Het instrument KBA wordt niet alleen 
ingezet om investeringsprojecten te evalueren, maar ook steeds meer om het effect van overwo-
gen beleidsmaatregelen in kaart te brengen.11 De betrokken maatregel wordt dan gedefinieerd als 
project. In een KBA gaat het niet alleen om financiële kosten en baten. Alle effecten die veroor-
zaakt worden door het project lopen in de analyse mee, waarbij er zoveel mogelijk naar wordt ge-
streefd om de effecten in monetaire waarde uit te drukken. In een KBA wordt een projectsituatie 
afgezet tegen de situatie zonder dat project: het nulalternatief. 
 
Een essentiële vraag in een KBA luidt of het betrokken project de totale welvaart vergroot of 
verkleint (dan is er sprake van welvaartseffecten), of alleen de wijze waarop de baten en lasten ver-
deeld worden over groepen en individuen verandert (dan is er sprake van herverdelingseffecten). Her-
verdelingeffecten hebben geen invloed op de totale welvaart. Immers, wat de baten van de een 
zijn, zijn de kosten van de ander. Herverdelingseffecten zijn wel relevant bij de analyse van welke 
groepen er op vooruit of achteruit gaan bij het doorgaan van een project. Daarom is het belang-
rijk om in een KBA de relevante groepen (actoren) te onderscheiden, waarbij er standaard een 
groep ‘overige maatschappij’ als sluitpost fungeert. Normaliter is dat de NV Nederland, als scha-
kelpunt voor financiële transfers tussen groepen: de overheid heeft die rol voor belastingen, uit-
keringen en subsidies, maar ook andere collectieve partijen spelen een rol: uitvoerders van de so-
ciale zekerheid, toezichthouders, pensioenfondsen, verzekeraars, etc. 
 
In een kosten-batenanalyse dienen financiële effecten verdisconteerd te worden over de looptijd 
van de investering. In het onderhavige geval zou dat betekenen dat de verdiencapaciteit van indi-
viduen, die al dan niet kiezen voor het zzp-schap (mogelijk voor een beperkt deel van hun carriè-
re), bepaald zou moeten worden. Het contant maken van dergelijke inkomensstromen vergt het 
opstellen van een levensfasenmodel met zeer veel vrijheidsgraden, voor zeer veel individuen. Dat 
gaat de onderzoeksvraag te boven, en is ook niet noodzakelijk voor de het beantwoorden van de 
vraag wat het zzp-schap (ten positieve of negatieve) bijdraagt aan de Nederlandse economie als 
geheel. Daarom is gekozen voor een aanpak op basis van een ‘representatief jaar’, waarin de stand 
van het aantal zzp’ers overeenkomt met een langjarig gemiddelde – ongeacht de vraag welke aan-
tallen werknemers instromen in het zzp-schap of andersom. Omdat het cijfermateriaal waarop de 
analyse gebaseerd goeddeels betrekking heeft op de periode 2003−2007, gelden deze jaren als de 

                                                        
11  Kosten-batenanalyses zijn in Nederland onderworpen aan de spelregels van de OEI-leidraad (Eijgenraam 

e.a., 2000), die door het CPB is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat deze analyses goed worden uitge-
voerd, en onderling vergelijkbaar zijn. 
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representatieve periode. De bevindingen zijn daardoor enigszins gekleurd door economische 
groei en toenemende krapte op de arbeidsmarkt – waardoor werknemers en zzp’ers een stevige 
onderhandelingspositie hadden. 

3.2 Project- en nulalternatief 
Bij het opstellen van een kosten-batenanalyse is het definiëren van nulalternatief en projectalter-
natief zeer belangrijk. Immers, in die afweging worden de kosten en baten geanalyseerd. Bij kos-
ten-batenanalyses van infrastructuurprojecten is het nulalternatief de bestaande situatie, waarin 
het project (nog) niet is uitgevoerd.  
 
In dit rapport is de bestaande situatie, dus met zzp’ers, de nulsituatie. Het te evalueren ‘project’ is 
een fictieve beleidsmaatregel, die leidt tot een economie zonder zzp’ers. Het projectalternatief is 
dezelfde Nederlandse economie, maar dan met een regime waar, als gevolg van een bepaalde be-
leidsmaatregel, niemand meer als zzp’er actief is – maar waarin de totale vraag naar producten en 
diensten wel op peil blijft. Deze aanpak onderschrijft het belang van de afbakening, zoals ge-
schetst in paragraaf 2.1. Traditioneel zelfstandigen en institutioneel zelfstandigen blijven in deze 
virtuele operatie buiten schot, ook als ze geen personeel in dienst hebben. 
 
Het vergt nogal wat verbeelding om een draconische maatregel te bedenken, die alle zzp’ers in 
één klap wegvaagt: een generiek verbod, of een prohibitief belastingtarief op inkomsten uit zzp-
schap. De aard van een dergelijke maatregel is in een KBA niet triviaal: immers, maatregelen ko-
men met materiële effecten, die meegerekend moeten worden. Ten eerste zijn dat de uitvoerings-
kosten. Daarnaast zijn er effecten van een incompleet bereik: geen maatregel is perfect, er zouden 
groepen zzp’ers onterecht buiten bereik blijven, en andere groepen ondernemers zouden juist 
onterecht getroffen kunnen worden. De uitkomst van een kosten-batenanalyse is zodoende sterk 
afhankelijk van de aard van de te evalueren beleidsmaatregel. Omdat er in dit geval geen maatre-
gel (voorstelbaar) is, is er geen sprake van een kosten-batenanalyse in de strikte zin van de OEI-
leidraad.  
 
Figuur 3.1: Het (fictieve) einde van de zzp’er 
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Nadat de maatregel is ingevoerd die tot gevolg heeft dat niemand zich meer als zzp’er aanbiedt, 
bestaat de beroepsbevolking nog slechts uit ondernemers, personeel in loondienst en niet-
actieven. De zzp’ers uit de nulsituatie zijn gespreid over de drie overgebleven groepen. Zzp-A is 
de groep die kiest voor het ondernemerschap, zzp-B is de groep die een betrekking in loondienst 
zal zoeken, zzp-C is de groep die zich terugtrekt uit de werkzame beroepsbevolking. In de analyse 
wordt onderscheid gemaakt tussen ondernemers oude stijl, nieuwe ondernemers (zzp-A), werk-
nemers oude stijl, nieuwe werknemers (zzp-B) en niet-actieven (zzp-C).  
 
In het gehanteerde model blijven in de nulsituatie niet-actieven buiten beschouwing. Zij zouden 
in de projectsituatie weliswaar kunnen toetreden tot de actieve beroepsbevolking, maar hadden 
dat in de nulsituatie ook al kunnen doen. Er is geen reden om te veronderstellen dat ze in een we-
reld waarin het aantal keuzemogelijkheden voor werkenden in principe kleiner wordt, een andere 
opstelling zouden kiezen. 
 
Andere spelers 
 
Het zzp-schap regardeert niet alleen de beroepsbevolking. Andere groepen die (financiële) conse-
quenties ondervinden van het al dan niet bestaan van zzp’ers, zijn bedrijven, in hun hoedanigheid 
als werkgevers c.q. (voorheen) opdrachtgevers van zzp’ers, de opdrachtgevers (klanten) van deze 
bedrijven, de overheid, en de aanbieders van relevante collectieve en individuele financiële dien-
sten (pensioenfondsen, AOV-verzekeraars, aanbieders van spaarproducten). Omdat zowel de 
overheid als deze financiële aanbieders in een KBA dezelfde functie hebben als herverdelers van 
financiële middelen, worden ze samengenomen onder het kopje ‘overige maatschappij’. 
 
Voor bedrijven als werkgevers verandert de wereld onder het projectalternatief. Het ligt voor de 
hand dat de effecten voor bedrijven die in de nulsituatie gebruik maken van zzp’ers groter zijn 
dan voor bedrijven die dat niet doen. Dit omdat eerstgenoemden in de projectsituatie intern meer 
rigiditeit zullen ondervinden wat betreft inzet van personeel ten opzichte van de nulsituatie. Dat 
beïnvloedt hun concurrentiepositie en innovatiekracht. Bedrijven die in de nulsituatie geen con-
tracten afsloten met zzp’ers zullen hierdoor indirect geraakt worden.  

3.3 Rekenschema 
Tabel 4 geeft het financiële rekenschema weer dat ten grondslag ligt aan de kosten-batenanalyse. 
Een en ander is gebaseerd op strikt gedefinieerde zzp’ers, die alleen worden ingeschakeld door 
bedrijven, en die niet zelf rechtstreeks aan eindafnemers leveren. De omzet die de bedrijven reali-
seren, wordt in de vorm van loon en dividend herverdeeld onder de werkenden en aandeelhou-
ders (ondernemers, werknemers, zzp’ers), en deels doorgesluisd naar de overheid en diverse fi-
nanciële dienstverleners (pensioen-, leven- en AOV-verzekeraars). Daarnaast zijn er transactie-
kosten: kosten die bedrijven moeten maken om personeel respectievelijk zzp’ers aan zich te bin-
den. Een deel van deze transactiekosten is weer omzet van derden (bemiddelaars, payrollers). 

Het is in het rekenschema belangrijk om onderscheid te maken tussen ondernemers (zelfstandi-
gen) en werknemers, omdat de financiële stromen van deze partijen anders lopen. Werknemers 
leven van hun beloning, ondernemers van een beloning ten laste van het bedrijf aangevuld met 
een winstonttrekking. Voor zzp’ers liggen omzet, beloning en winst in elkaars verlengde. Werk-
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nemers participeren in collectieve verzekeringen, zelfstandigen zijn op individuele basis verant-
woordelijk voor het zorgen van deze zekerheid. Daar staan allerlei fiscale faciliteiten tegenover. 
Als in een KBA een grote groep ‘van kleur verschiet’ dan wijzigen ook deze financiële stromen.  

Onder het kopje welvaartseffecten staan verschillende surplussen geboekt: geen financiële stromen, 
maar de voordelen die partijen genieten omdat ze in staat zijn om transacties af te sluiten tegen 
een lagere prijs dan hun reserveringsprijs. In paragraaf 3.4 wordt uitgelegd hoe de diverse sur-
plussen bepaald zijn.  

De productiviteit is belangrijk in dit rapport, als drager van verschillende eigenschappen van het 
zzp-schap (harder werken, flexibeler inzet, kennis en innovatie), maar is in dit rekenschema geen 
zelfstandige factor. Productiviteit loopt mee als de gemiddelde ratio van toegevoegde waarde en 
aantal werkenden.  

Tabel 4: Relevante financiële gegevens in de nulsituatie 
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Inkomensgebonden stromen        
arbeidsloon werknemers -  +     
secundaire arbeidsvoorwaarden werknemers -  +     
(fiscaal) arbeidsloon ondernemers - +      
dividenduitkering ondernemers - +      
declaraties zzp’ers -   +    
uitkeringen niet-actieven     p.m. p.m.  
inkomstenbelasting + premies volksverzekeringen  - - -  +  
dividendbelasting  -    +  
werknemersdeel pensioenpremies   -   +  
werkgeversdeel pensioenpremies -     +  
werkgeversdeel werknemersverzekeringen -     +  
inkomensafhankelijke zvw premie  - - -  +  

Voorzieningen zelfstandigen        
risico verlies inkomsten   -  -  + ?  
pensioenstortingen   -  -    
AOV premies   -  -    

Exploitatie bedrijven        
exploitatiekosten bedrijven & zzp’ers -     +  
Vpb -     +  

Transactiekosten        
contractkosten werknemers -       
ontbindingskosten werknemers -  +   +  
contractkosten zzp'ers -     +  

Surplussen        
opdrachtgeverssurplus      +  
werkgevers/werknemers-surplus +  +     
opdrachtnemers-/zzp’ers-surplus +   +    
winst bedrijven +       
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De verschillen in geldstromen tussen de nul- en de projectsituatie vormen het financiële gedeelte 
van de kosten-batenanalyse. Deze worden aangevuld met niet direct in geld uit te drukken zaken 
zoals geluk en arbeidsvreugde. 
 
In de projectsituatie verdwijnt de kolom met zzp’ers. Afhankelijk van de sector komen deze terug 
in de kolommen ondernemers, werknemers en niet-actieven. Daarmee veranderen de financiële 
stromen en de surplussen in het model. In de projectsituatie worden uitkeringen aan niet-actieven 
(in Tabel 4 nog een p.m.-post) aan het model toegevoegd.  

3.4 Surplussen in de KBA 
Hoe belangrijk de inkomensstroom ook is voor de zzp’er, ze speelt in een KBA een relatief be-
perkte rol. Immers, uitgaande van een evenwichtsituatie geldt dat productie en arbeidskosten 
(komt overeen met super brutoloon) met elkaar in overeenstemming zijn. Dit betekent dat het in 
de KBA uitmaakt of het totale inkomen toeneemt (dat betekent een hogere productie en dat is 
een welvaartseffect), maar dat het voor het totaalsaldo van de KBA niet uitmaakt hoe dit inko-
men verdeeld wordt.  
 
In een arbeidsmarkt zonder belasting- en premieheffing ontstaat door het proces van vraag en 
aanbod een evenwicht met werkgelegenheid Q* en loon P* (zie figuur 3.2). In een wereld zonder 
belastingen en premies is het loon P* dus gelijk aan de arbeidskosten voor de opdrachtgever of 
werkgever. 
 

Figuur 3.2: Evenwicht tussen vraag en aanbod van arbeid 

  
Loonbelasting en het werknemersdeel van de werknemersverzekering premies brengt werkne-
mers ertoe een hoger loon te vragen, waardoor de aanbodcurve evenwijdig naar boven schuift. 
Het werkgeversdeel van de werknemersverzekering premies brengt werkgevers ertoe een lager 
loon te bieden, waardoor de vraagcurve evenwijdig naar beneden schuift. 
 
In de figuren hier onder worden het arbeidsaanbod van werknemers en de vraag naar arbeid van 
werkgevers uitgebeeld. De situatie bij aanbod van zzp’ers versus vraag van opdrachtgevers is 
vrijwel gelijk, maar in tegenstelling tot de vraaglijn van werkgevers vindt er geen evenwijdige ver-
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plaatsing van de vraaglijn naar beneden plaats bij opdrachtgevers van zzp’ers. Een opdrachtgever 
betaalt namelijk geen werkgeversdeel werknemerspremies voor het inhuren van zzp’ers. Een 
zzp’er betaalt net als een werknemer wel loonheffing, waardoor de evenwijdige verplaatsing van 
de aanbodlijn naar boven ook in de zzp-situatie gehandhaafd blijft. De nieuwe aanbod en vraag-
curve zijn in evenwicht in een punt met een werkgelegenheid gelijk aan Q, die lager is dan Q*. In 
dit evenwicht betaalt de opdracht/werkgever een superbruto bedrag dat hoger ligt dan P* en 
ontvangt de arbeidskracht een netto bedrag dat lager ligt dan P*. 
 

Figuur 3.3: Verschil in loonkosten werkgever en netto inkomsten werknemer 

 
Productie 

Voor het bepalen van het productie effect is niet alleen het verschil tussen het superbrutoloon 
van de werknemer en de superbruto inkomsten van de zzp’er van belang. Ook het consumenten- 
en producentensurplus speelt een belangrijke rol. Wie heeft de macht in het tot stand brengen 
van het evenwicht, de arbeidskracht of de opdracht-/werkgever? De opdracht/werkgever neemt 
een dienst af van de arbeidskracht en is daarmee consument. Het consumentensurplus is een 
monetaire afspiegeling van de hoeveelheid macht die een opdracht-/werkgever heeft in het tot 
stand komen van een contract. Het producentensurplus is de monetaire afspiegeling van deze 
macht die ligt bij arbeidskrachten.  
 
De werknemer moet het surplus delen met zowel de werkgever als de opdrachtgever, terwijl de 
zzp’er alleen een surplus hoeft te delen met de opdrachtgever. Vanwege concurrentie op de 
markt is het reëel te veronderstellen dat de opdrachtgever zowel in de zzp-situatie als de situatie 
waarin een dienst via een werkgever wordt afgenomen eenzelfde surplus behaalt. Dit houdt in dat 
het surplus van de werknemer lager zal zijn dan het surplus van de zzp’er. 
 
In de kosten-batenanalyse gelden de volgende –in KBA’s gebruikelijke− aannames:  
 
• bedrijf – zzp’er (producentensurplus): 10% van netto inkomsten maal werkgelegenheid Q; 
• bedrijf – werknemer (producentensurplus): 9% van nettoloon maal werkgelegenheid Q; 
• zzp’er – opdrachtgever (consumentensurplus): 10% van superbruto maal werkgelegenheid Q; 
werknemer – werkgever (consumentensurplus): (10% van superbrutoloon + 1% van nettoloon) 
maal werkgelegenheid Q  
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Figuur 3.4: Consumenten- en producentensurplus 

 
Het productie-effect voor zzp-B is gelijk aan het aantal zzp-B’ers vermenigvuldigd met:  
 
• het superbrutoloon van de gemiddelde werknemer minus de super bruto inkomsten van de 

gemiddelde zzp’er; en 
• het producentensurplus van de gemiddelde werknemer minus het producentensurplus van de 

gemiddelde zzp’er. 
 
Voor zzp-C geldt dat het productie-effect gelijk is aan de negatieve waarde van de grootte van de 
groep zzp-C vermenigvuldigd met de optelling van het super bruto inkomen en het producenten-
surplus van de gemiddelde zzp’er.  
 

Figuur 3.5: Negatief effect van belastingen op welvaart 

 
 
Gedragseffecten van belastingen en premies 

Belastingen en premies verlagen de werkgelegenheid (Q versus Q*). De schade hiervan voor de 
totale maatschappij bedraagt ongeveer een kwart van de hoogte van de belastingen en premies bij 
elkaar, vermenigvuldigd met de werkgelegenheid (Koopmans & De Nooij, 2009). Het gedragsef-
fect van belastingen en premies zoals vermeld in de KBA toont dus het verlies aan werkgelegen-
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heid door belastingen en premies wanneer arbeidskrachten in loondienst zijn versus wanneer de-
ze arbeidskrachten zich als zzp’er aanbieden. 

3.5 Immateriële effecten 
Niet alle aspecten van het aantreden van de zzp’ers zijn (eenvoudig) in geld uit te drukken. Dat 
wil niet zeggen dat ze in een kosten-batenanalyse veronachtzaamd mogen worden. Gelukseffec-
ten valleen uiteen in onder meer ontplooiing en autonomie, (afwezigheid van) stress en levensstijl. 
Ontplooiing en autonomie zijn kernelementen bij het begrip ondernemerschap. Ze gelden ook als 
belangrijke motivatiefactoren voor het zzp-schap.  
 
In deze analyse werken de immateriële factoren eenduidig. Immers, bij de strikte definitie van 
zzp’ers die in dit rapport gehanteerd wordt, hoort een reële keuze tussen werken in loondienst en 
werken als zzp’er.12 Door het wegvallen van het zzp-schap valt in de projectsituatie een keuze 
weg. Dat impliceert dat zzp’ers er in de projectsituatie per definitie op achteruit gaan. Immers, 
deze groep prefereert het zzp-schap aantoonbaar boven andere keuzes. In vergelijking met de 
nulsituatie gaat deze groep in de projectsituatie over op the next best thing; een keuze die –ongeacht 
de aard van de beslissing− inferieur is aan het zzp-schap.  
 
In de KBA-tabellen in hoofdstuk 4 is als p.m. een regel met het kopje ‘geluk’ opgenomen, met 
een minteken in de kolom van de zzp’ers. De bijbehorende achteruitgang in geluk kan mede ver-
klaren waarom mensen kiezen voor het zzp-schap, zelfs al zouden ze er als werknemer (of on-
dernemer/werkgever) financieel op vooruitgaan. Het berekende financiële verschil kan gezien 
worden als de prijs van de zelfstandigheid. Als er zich situaties voordoen, waarin oude zzp’ers er 
financieel op achteruitgaan (dat is het geval bij de zzp-C’ers, die niet terugkeren in loondienst), 
dan versterkt de achteruitgang in geluk het financiële aspect. 
 
 
 
 
 

                                                        
12  Die keuze zal niet voor iedereen voor honderd procent vrij zijn: dreigende werkloosheid, de (voormalige) 

werkgever en persoonlijke omstandigheden kunnen iemand richting zzp-schap forceren. We gaan er niet-
temin van uit dat de keuze in een grote meerderheid van de gevallen vrij is. 
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4 Sectorale analyses 

De economische impact van het zzp-schap is sterk sectorafhankelijk. Dat maakt dat een economiebrede analyse 
van de baten en lasten ondoenlijk is. In dit hoofdstuk komen vijf sectoren aan de orde. Voor alle vijf wordt een 
schets van het zzp-schap in de sector gepresenteerd en een invulling van een kosten-batenanalyse van het zzp-schap 
in de betrokken sector. 
 
De gegevens per sector zijn achterhaald uit de bestudering van bestaand statistisch materiaal van 
het CBS sectorale instituten. Om zicht te krijgen op de gevolgen van overgang van nul- naar pro-
jectalternatief, zijn per sector rondetafelgesprekken (aangevuld met bilaterale interviews) gevoerd 
met sectorale deskundigen uit kringen van brancheorganisaties, vakbonden en adviseurs. In de 
gesprekken kwamen onderwerpen aan de orde kwamen als het aantal ‘zuivere’ zzp’ers in de sec-
tor (waar het in deze studie om draait), hun verdiensten, hun verzekeringsgedrag, de mate waarin 
ze productiever en/of innovatiever zijn dan traditionele werknemers en de wijze waarop deze 
zzp’ers zich zouden opstellen als het zzp-schap afgeschaft zou worden. 

4.1 Algemene uitgangspunten 
Uitgangspunt is steeds de vraag: wat verandert er als de sector over zou gaan van een situatie met 
zzp’ers (de nulsituatie) naar een situatie zonder zzp’ers (het projectalternatief)? Een en ander kan 
per sector verschillen, op basis van geconstateerde mechanismes of andersoortige beschikbare 
gegevens. De analyse is gebaseerd op gemiddelde actoren (bedrijven, ondernemers, werknemers, 
zzp’ers, niet-actieven), waarbij de sector (c.q. het relevante deel van de sector) als meeteenheid 
geldt. Sectorale gemiddelden zijn gebaseerd op algemene (CBS, Handelsregister) of sectorspeci-
fieke bronnen. Aan deze bronnen zijn gegevens ontleend over het aantal bedrijven, het aantal 
werkenden, de gemiddelde loonvoet, etc. Door de gemiddelden te vermenigvuldigen met het aan-
tal betrokken actoren zijn sectortotalen bepaald. Tabel 5 tot en met Tabel 11 in paragraaf 4.2 ge-
ven de cijfermatige weerslag van deze inzichten weer. 
 
Actoren 

Zzp’ers in de analyse zijn zuivere zzp’ers, zoals besproken in paragraaf 2.1. Ze worden volledig inge-
schakeld door bedrijven in hun eigen sector, en werken niet rechtstreeks voor eindafnemers. 
 
Ondernemers zijn in het onderzoek behandeld als waren zij allen directeur-grootaandeelhouder van 
hun bv. Dat wil zeggen, dat de winst van de bedrijven onder een vpb-regime valt, en het inkomen 
van de ondernemers bestaat uit een ib-belast (box 1) dga-salaris en een in box 2 belaste dividend-
uitkering. De fiscus eist een marktconform dga-salaris, met een minimum van € 40.000.  
 
Werknemers worden verondersteld volledig aan collectieve regelingen deel te nemen. Voor de be-
staande werknemers verandert er in de KBA niets. In het projectalternatief daalt (in de meeste 
sectoren) de arbeidsproductiviteit licht. Dit effect is verrekend in de bedrijfswinsten, niet in een 
(op korte termijn) aanpassing van de beloning van de werknemers.  
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Bedrijven zijn bedrijven in dezelfde sector als de zzp’ers, die de zzp’ers inhuren en als werkgever 
zouden optreden, als de zzp’ers in loondienst waren. De bedrijven zijn opdrachtnemers in de re-
latie met opdrachtgevers. 
 
Overige maatschappij is de verzameling van enerzijds financiële herverdelers op macroniveau: de 
overheid (voor belastingen en uitkeringen), pensioenfondsen en verzekeraars (voor individuele 
pensioenregelingen en AOV-producten) en anderzijds de leveranciers en afnemers van bedrijven 
in de onderzochte sectoren, waartoe ook de bemiddelings- en payroll-ondernemingen voor zzp’ers 
behoren.  
 
Productie & marge 

De productie van bedrijven is berekend als de som van het aantal actoren vermenigvuldigd met 
hun gemiddelde productiviteit. Per sector wordt een marge in de orde van grootte van tien pro-
cent verondersteld. De productie in de projectsituatie is gelijk aan de productie in de nulsituatie. 
 
Arbeidskosten & inkomen 

Het gemiddeld dga-salaris is gesteld op een sectoraal afhankelijk gesteld veelvoud van de gemid-
delde loonsom van werknemers. Bij veronderstelling onttrekken de ondernemers 33 procent van 
de bedrijfswinst als dividend aan hun ondernemingen. 

Voor zzp’ers is uitgegaan van een situatie zonder bv of persoonlijke holding. In de echte wereld 
liggen de zaken subtieler, maar en gedifferentieerde aanpak voort zelfstandigen in eenmanszaak, 
vof, cv of bv vergt extra aannames en maakt het model complexer, zonder additionele informatie 
te leveren in de huidige probleemstelling.  

Werknemers hebben secundaire arbeidsvoorwaarden, in de vorm bovenwettelijke regelingen, te-
gemoetkomingen in kosten (woon-werkverkeer, kinderopvang, scholing), etc. De Hay Group 
raamt dat twintig à dertig procent van de arbeidskosten van werknemers voortkomen uit secun-
daire arbeidsvoorwaarden.  
 
Collectieve verzekeringen 

De premies voor diverse collectieve verzekeringen (volks- en werknemersverzekeringen) zijn 
deels inkomensafhankelijk, en worden –afhankelijk per sector− afgedragen door werkgevers, 
werknemers of via de fiscus door huishoudens. De bedragen zijn bepaald op het niveau van de 
gemiddelde actor in de sector. 
 
Individuele verzekeringen 

Zelfstandigen (ondernemers en zzp’ers) bepalen zelf of en hoe ze een oudedagsvoorziening op-
bouwen en zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Per sector is een dekkingsgraad voor 
ondernemers en zzp’ers gehanteerd (het aandeel zelfstandigen dat een dergelijk pakket heeft), en 
de kosten van de betrokken voorziening. 
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Inkomensonzekerheid 

Zelfstandigen hebben, in tegenstelling tot werknemers, ook op korte termijn inkomensonzeker-
heid. Dat is een inherent gegeven, en daarom hoort in hun beloning (inkomen of recht op winst) 
een risicopremie opgenomen te zijn. Omdat deze vorm van onzekerheid niet verzekerbaar is, zijn 
de kosten geïncorporeerd als een jaarlijks te reserveren bedrag, in de vorm van een percentage 
van het besteedbaar inkomen. 
 
Transactiekosten 

De kosten voor het invullen van een vacature door een bedrijf zijn geïncorporeerd als een per-
centage van de gemiddelde jaarlijkse loonsom. Vermenigvuldiging met de jaarlijkse mutatiegraad 
geeft de totale som voor de kosten van werving en selectie.  
 
Tegenover werving en selectie staat onvrijwillige ontbinding van arbeidscontracten. De kosten 
zijn gesteld op de helft van de gemiddelde jaarlijkse loonsom. Vermenigvuldiging met de jaarlijkse 
incidentiegraad geeft de totale som aan ontbindingskosten. Bij veronderstelling vloeit driekwart 
van dit bedrag naar de ontslagen werknemers.  
 
In de regel geldt dat er sprake is van relatief kleinschalige netwerken van bedrijven en zzp’ers, die 
elkaar kennen en elkaar ook eenvoudig weten te vinden. Daar waar individuele zoekkosten te 
hoog worden, bestaat er een markt voor bemiddelaars en payrollers, die in de regel betaald worden 
in de vorm van een percentage van de loonsom. De zoek- en wervingskosten voor zzp’ers zijn, 
op basis van de bevindingen uit de deskundigenpanels, gesteld op een sectoraal verschillend per-
centage van de totale beloning voor zzp’ers.  
 
Flexibiliteit  

Zzp’ers bieden bedrijven flexibiliteit, en (arbeids)kosten die ten dele mee-ademen met de omzet 
(zie paragraaf 2.4). Deze vorm van flexibiliteit dempt eventuele verliezen in slechte tijden, en ver-
laagt de kans op faillissement. Het verschil in de gemiddelde marge (productiviteit -/- arbeidskos-
ten, inclusief werving en selectie), dus het bedrag dat bedrijven bereid zijn om extra te betalen 
voor zzp’ers, is gehanteerd als een benadering voor de waarde van de flexibiliteit. Deze waarde 
verliezen bedrijven in het projectalternatief. Opgemerkt dient te worden dat dit verschil in out-of-
pocket kosten een conservatieve schatting is van de waarde van de flexibele schil. In werkelijkheid 
zal de waarde groter zijn. Een deel ervan is in het surplus tussen opdrachtgever en zzp'er (het be-
drag dat de opdrachtgever bereid zou zijn te betalen voor de inspanningen van de zzp’er) ver-
werkt. 
 
In hoofdstuk 2 werd gestipuleerd dat een positief effect van de flexibiliteit van de zzp’er is gele-
gen in het benutten van de ondernemende attitude van de zzp’er: er komen projecten tot stand 
die in een minder risicotolerante situatie niet tot stand zouden komen. Dit effect is niet bevestigd 
in het onderzoek. De zzp’er wordt vooral als een flexibel inzetbare kracht gezien, die op afroep 
beschikbaar is, en zelf eerder reactief dan proactief is ten aanzien van ontwikkelingen. Het onder-
nemend karakter van de zzp’er zit in het risico dragen, niet in het zelf entameren van projecten.  
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Productiviteit, innovativiteit, kennis 

Het verschil dat zzp’ers maken zit onder meer in de bereidheid langere werkweken te maken, een 
flexibeler opstelling, een hogere of lagere snelheid waarmee kennis zich in de sector verspreidt en 
een hogere of lagere innovatiegraad. Deze elementen komen terug in de arbeidsproductiviteit van 
de zzp’ers, en daarmee in het gemiddeld productiviteitsniveau in de sector.  
 
Als in het projectscenario de zzp’ers wegvallen, valt ook hun productiviteitsimpuls weg, niet al-
leen bij henzelf, maar ook bij de ‘gewone’ werknemers, met wie ze direct samenwerken, en die 
worden beïnvloed door het tempo van de zzp’ers. Het productiviteitsverlies wordt benaderd door 
de combinatie van de extra productiviteit van de zzp’ers en het gemiddeld aantal werknemers met 
wie ze direct samenwerken. 
 
Uitkering niet-actieven 

Zzp’ers die zich in de projectsituatie terugtrekken uit de sector (zzp-C) kunnen een recht op WW 
hebben opgebouwd. Voor het bepalen van het uitkeringsniveau is gerekend met een quotum van 
vijf procent van deze groep die recht op WW heeft (opgebouwd met eerdere rechten), en een met 
de sector variërend deel dat recht heeft op bijstand.13 
  

                                                        
13  Het recht op bijstand is afhankelijk van vermogen en het inkomen van de partner. Het CBS meldt dat van 

20.000 zzp’ers die er in het derde kwartaal van 2009 mee zijn gestopt, er 8.000 (veertig procent) geen uit-
kering hebben aangevraagd. 
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4.2 Parameters per sector 
 
Onderstaande tabellen geven per sector de (belangrijkste) inputparameters weer, waarmee in de 
KBA’s is gerekend.  
 

Tabel 5: Aantallen actoren 

 ict architecten bouw hoveniers thuiszorg
bedrijven 25.200 2.475 81.700 4.300 5.000
ondernemers 28.000 2.750 40.000 4.800 0
werknemers 210.000 12.100 224.000 13.500 395.000
zzp’ers** 22.000 250 50.000 1.000 5.000
% zzp-A 5% 0% 15% 10% 0%
% zzp-B 90% 100% 85% 90% 80%
% zzp-C 5% 0% 0% 0% 20%
*  In de ICT wordt onderscheid gemaakt tussen hoogwaardige (70%) en laagwaardige (30%) 

zzp’ers. De hier gepresenteerde gegevens vormen een gewogen gemiddelde van deze twee 
groepen. 

**  In de KBA’s is gerekend met zzp’ers in de strikte betekenis, zie de discussie in de paragrafen 
2.1 en 4.1. 

 
 
Tabel 6: Omzet zzp’ers 

 ict architecten bouw hoveniers thuiszorg
weken per jaar 45 45 46 46 45
uren per week 35 30 40 28 32
uurtarief € 72 90 37,50 35 22,50
projecten per jaar 10 10 10 5 20
omzet per jaar 113.400 121.500 69.000 45.080 32.400
% bedrijfskosten (excl. 
premies) 

15% 10% 10% 10% 10%

 
 
Tabel 7: Arbeidskosten & productiviteit 

 ict architecten bouw hoveniers thuiszorg
bruto loonsom ondernemers  124.700 90.000 52.800 43.200 −
bruto loonsom werknemers 62.300 45.000 33.000 24.000 25.000
secundaire arbeidsvoor-
waarden (% bruto loon) 

20% 25% 24% 15% 20%

productiviteit ondernemers  226.800 133.600 75.900 54.100 −
productiviteit werknemers 108.700 81.700 57.000 41.800 47.000
bedrijfskosten (% productie) 15% 15% 15% 20% 15%
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Tabel 8: Dekkingsgraad pensioen- en AOV-verzekeringen 

 ict architecten bouw hoveniers thuiszorg
ondernemers pensioen 90% 90% 80% 80% −
ondernemers AOV 60% 60% 90% 90% −
zzp’ers pensioen 50% 75% 60% 20% 64%
zzp’ers AOV 50% 30% 50% 70% 44%
 
Tabel 9: Kosten pensioen, AOV en reservering inkomensonzekerheid (als % bruto inkomen) 

 ict architecten bouw hoveniers thuiszorg
ondernemers pensioen 8% 8% 12% 12% −
ondernemers AOV 2,5% 5% 10% 9% −
ondernemers reservering 
inkomensonzekerheid  

5% 5% 2% 2% −

zzp’ers pensioen 8% 8% 12% 12% 8%
zzp’ers AOV 2,5% 5% 10% 9% 6%
zzp’ers reservering inko-
mensonzekerheid  

5% 5% 1% 1% 0%

 
Tabel 10: Transactiekosten 

 ict architecten bouw hoveniers thuiszorg
wervingskosten werknemer 
(% loonsom) 

10% 10% 10% 7% 7%

turnover werknemers 10% 10% 13% 13% 10%
ontbindingskosten werkne-
mer (% loonsom) 

50% 50% 50% 50% 50%

incidentie onvrijwillige ont-
bindingen 

2% 2% 2% 2% 2%

wervingskosten zzp’er (% 
beloning) 

20% 5% 1% 1,5% 10%

 
 
Tabel 11: Productiviteitseffecten zzp’ers 

 ict architecten bouw hoveniers thuiszorg
harder werken 2% 0% 3% 1% 2%
flexibiliteit 1% 1% 2% 2% 0%
kennis  1% 0% 0% 0% 1%
innovaties 1% 0% 0% 0% 1%
totaal 105% 101% 105% 103% 104%
aantal betrokken werkne-
mers per zzp’er* 

2 1 1 0,5 0

*  Werknemers die direct met de zzp’ers samenwerk(t)en, en in de projectsituatie niet meer de 
aanjagende werking van de zzp’ers ervaren (zie de toelichting op blz. 26). 

  



SECTORALE ANALYSES 31 

  SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

4.3 Uitwerking KBA’s 
Hieronder worden de resultaten van de KBA-berekeningen per sector weergegeven. De opzet van deze KBA-
tabellen komt overeen met Tabel 4, waarin de geldstromen in de nulsituatie zijn weergegeven. In de kolommen zijn 
de verschillende actoren onderscheiden, in de rijen de effecten. De KBA meet het verschil tussen de nul- en de pro-
jectsituatie. De definitie van nul- en projectsituatie impliceert dat een positieve waarde een positief effect van het af-
schaffen van het zzp-schap (voor de betrokken groep of voor het totaal) betekent. De voordelen van het zzp-schap 
moeten derhalve gezocht worden in de effecten met een negatief teken.  
 
Tabel 12 geeft een voorbeeld hoe de tabellen gelezen moeten worden. Bedrijven ondervinden een 
negatief effect ter waarde van 100 miljoen euro van het afschaffen van het zzp-schap, doordat ze 
meer pensioenpremies voor werknemers moeten afdragen. Dit bedrag komt terecht bij de pensi-
oenfondsen, die onder ‘overige maatschappij’ vallen, een kolom die daarom een positieve waarde 
krijgt. Per saldo is het effect nul. Bedrijven zijn 700 miljoen minder kwijt aan de beloning van 
werkenden: de zzp’ers die ondernemer/werkgever worden (zzp-A) gaan er gezamenlijk 50 mil-
joen op vooruit, de zzp’ers die in loondienst treden (zzp-B) gaan er gezamenlijk 600 miljoen op 
achteruit, de zzp’ers die ophouden met werken (zzp-C) leveren gezamenlijk 150 miljoen euro in. 
Per saldo is het effect nul. Het derde effect is een welvaartseffect: de regel ‘risico verlies inkom-
sten’ is het bedrag dat zzp’ers (zouden moeten) reserveren om een slechte periode op te vangen. 
De zzp’ers die kiezen voor het ondernemer-/werkgeverschap zullen iets meer moeten reserveren, 
dus zij gaan er op achteruit (samen twee miljoen). Voor de zzp’ers die in loondienst treden of 
ophouden met werken vervalt dit risico, dus hoeven ze niet meer te reserveren: samen gaan ze er 
55 miljoen op vooruit. Het totale netto effect voor de drie groepen bedraagt +53 miljoen euro.  
 

Tabel 12: Voorbeeld van de KBA resultaten tabel 

bedragen x één miljoen bedrij-
ven 

onder-
nemers 

ZZP-A ZZP-B ZZP-C overige 
maat-

schappij 

totaal

aantal 25.000 20.000 1.000 10.000 1.000    
werkgeversdeel pensioenpremies -100      100 0
beloning werkenden 700  50 -600 -150   0
risico verlies inkomsten   -2 +50 +5  +53
 
In bijlage A zijn als voorbeeld van de berekeningswijze de onderliggende geldstromen in de nulsi-
tuatie en in de projectsituatie weergegeven. De bedragen in de kosten-batenanalyse vormen het 
verschil van de beide situaties. 
 
Onzekerheid in de parameters 

Een belangrijke conclusie naar aanleiding van de rekenkundige exercities met de vijf kosten-
batenanalyses luidt dat de modellen gevoelig zijn voor aannames aangaande de waardering van 
risico. Beloningen en fiscale verrekeningen werken betrekkelijk recht-toe-recht-aan door in de 
analyse. De impact van de risicoparameters (de prijs van de inkomensonzekerheid van de zzp'ers, 
de penetratiegraad van individuele verzekeringen, de waarde van de flexibele schil voor bedrijven) 
is groot, met name omdat dit zaken zijn die een belangrijk verschil uitmaken tussen nul- en pro-
jectsituatie. Hieronder worden middenschattingen gepresenteerd, uitgaande van de meest plausi-
bele parameters. Het aangeven van betrouwbaarheidsintervallen zou een simulatieanalyse vergen, 
die de scope van dit onderzoek ver te boven gaat. 
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4.4 ICT 
De meeste banen in de ICT sector lenen zich goed voor het zzp-schap. De sector was goed voor ongeveer 248.000 
banen in 2006 en is daarmee een belangrijke bron van werkgelegenheid in Nederland. Er zit een grote variatie in 
het soort zzp’ers en de rol die ze spelen binnen de sector. 

4.4.1 De sector 

De ICT (informatie- en communicatietechnologie) sector omvat een grote verscheidenheid aan 
bedrijven, die verschillende producten en diensten leveren. Een belangrijk onderscheid is dat tus-
sen ICT-industrie- en ICT-dienstbedrijven. Onder de industrie vallen de hardwarebedrijven, en 
onder de dienstenbedrijven de softwareontwikkelaars. Aangezien het in deze studie gaat om 
zzp’ers die geen vaste activa houden, of een zichtbare bedrijfsvoering hebben, blijven de indu-
striebedrijven buiten beschouwing. ICT-diensten kunnen worden afgenomen bij gespecialiseerde 
ICT-bedrijven, maar kunnen ook inhouse worden verzorgd. Het CBS beschrijft de gespecialiseerde 
ICT-bedrijven als computerservicebureaus, die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en in-
voeren van informatiesystemen, het geven van advies en het beheer en exploitatie van systemen. 
Slechts 37 procent van de werkzame ICT’ers was in 2006 werkzaam bij computerservicebureaus. 
De overheid is de volgende grootste werkgever waar tien procent van de ICT’ers werkzaam is, 
gevolgd door de industrie, financiële instellingen en de overige dienstverlening, elk met negen 
procent (CBS, 2009). 
 
Figuur 4.1: Grootste deel van computerservicebureaus zijn zelfstandige, 2006  

 
bron: CBS de digitale economie (2007) 

Het totaal aantal werkzame ICT’ers in Nederland is het afgelopen decennium sterk toegenomen. 
In 1997 waren er 176.000 werkzame ICT’ers terwijl dat er in 2006 al ongeveer 248.000 waren. 
Binnen de ICT-bedrijven zit de sterkste groei bij de computerservicebureaus, waar het aantal ba-
nen steeg van 73.000 in 1997 naar bijna 130.000 in 2006. Er vindt binnen de ICT-sector al lange 
tijd een verschuiving plaats van industrie naar dienstverlening. Tussen 2001 en 2005 daalde de 
productiewaarde van de ICT-industriebedrijven met bijna vijftien procent. Het aantal computer-
servicebureaus bedroeg in 2009 ruim 26.600, waarvan tweederde uit zelfstandigen bestaat (CBS, 
2006, 2007, 2009). 
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De diversiteit tussen bedrijven in de ICT sector vertaalt zich in een grote verscheidenheid aan 
soorten banen. Men spreekt bijvoorbeeld van beheerders, technici, software engineers, application engi-
neers, programmeurs, analisten, systeem analisten, consultants en projectleiders. Een duidelijke inde-
ling naar hoogwaardige en minder hoogwaardige banen is op basis van deze indeling echter niet 
te maken. Een enquête van de ICT-kring Delft laat zien dat het uurtarief van technici uiteenloopt 
van € 35 tot € 130 (Jansen, 2009). 
 
De overlap tussen de functies, en de grote spreiding in toegevoegde waarde per functie maken 
een consistente indeling lastig. Het CBS geeft een zeer geaggregeerd beeld, waaruit de systeem-
analisten met 56 procent als grootste groep naar voren komen. In de kosten-batenanalyse onder-
scheiden we twee groepen van ICT’ers. De eerste groep bestaat uit relatief laagwaardige banen, 
hieronder vallen bijvoorbeeld beheerders en de meeste technici. De andere groep bestaat uit 
hoogwaardigere banen zoals analisten, consultants en projectleiders. 
 
Figuur 4.2: Slechts eenderde ICT’ers werkt bij computerservicebureaus 

 
bron: CBS Statline 2009 

Tabel 13: Systeemanalisten grootste groep onder de ICT’ers 

beroepsgroep percentage totaal aantal ICT’ers
systeemanalisten 56 
programmeurs 31 
informatici 10 
technisch systeemanalisten 3 

bron: CBS, De digitale economie, 2007 

 

4.4.2 Zzp’ers in de ICT-sector 

De verschillende diensten van ICT’ers zijn over het algemeen eenvoudig op uurbasis te verkopen. 
Vaak gaat het om inhuur op projectbasis. Dit geldt voor zowel de veel betaalde projectmanagers 
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als de minder verdienende programmeurs. Het verschijnsel zzp’er krijgt daardoor binnen de ICT 
een steeds belangrijkere rol. Het aandeel zzp’ers is van vijf procent in 1998 toegenomen tot negen 
procent in 2006. Het totaal aantal zzp’ers ligt daarmee rond de 22.000 (CBS, 2007). 
 
Voor bedrijven is de inzet van zzp'ers een belangrijke mogelijkheid om een flexibele schil aan te 
houden. In tijden van economische achteruitgang kan er zo snel gekort worden op het perso-
neelsbestand. Gedwongen ontslagen, om mensen vervolgens terug te laten komen als zzp’er, ko-
men eveneens voor. Ook het kunnen samenstellen van een goed team speelt een belangrijke rol, 
omdat het vaak om specifieke projecten gaat die moeten worden uitgevoerd. Een kleine groep 
ICT-bedrijven ondervindt nadeel van het fenomeen zzp’er. Werknemers met specialistische ken-
nis nemen ontslag, en bieden zich als zzp’er weer aan, maar dan voor een hogere beloning. Door 
de schaarste van dergelijk geschoold personeel is het bedrijf gedwongen om met deze zzp’ers in 
zee te gaan. De mate waarin dit gebeurt, hangt af van de stand van de conjunctuur. 
 
Opvallend binnen de ICT sector is de rol van bemiddelingsbureaus. Daarbij moet direct het on-
derscheid gemaakt worden tussen detacheringbureaus en bureaus die alleen een matching-functie 
hebben. Mensen in dienst via een detacheringbureau staan daar op de loonlijst, en vallen dus niet 
onder de in deze studie gehanteerde definitie van zzp’er. Ongeveer 15.000 banen in de ICT ko-
men tot stand via een detacheringbureau. De belangrijke rol van de bemiddelingsbureaus komt 
mede tot stand doordat grote bedrijven alleen zaken willen doen met zzp’ers via een bureau. De 
voornaamste reden hiervoor is een vermindering van de administratieve lasten voor bedrijven: er 
hoeft niet met iedere zzp’er apart onderhandeld te worden over het contract. 
 
De aanwezigheid van bemiddelingsbureaus maakt het ook makkelijker voor mensen om als zzp’er 
in de ICT aan de slag te gaan. De rol van het persoonlijke netwerk met contacten naar opdracht-
gevers wordt daardoor steeds minder belangrijk. Met name bij de minder betalende functies 
wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van persoonlijke contacten. 
 

4.4.3 KBA ICT 

Tabel 14 toont de verschuivingen in de ICT-sector als van de 22.000 zuivere zzp’ers er 19.800 in 
loondienst zouden gaan, 1.100 een ‘echt’ bedrijf zouden opstarten en 1.100 het bijltje er bij neer 
zouden leggen. In deze opstelling bedraagt het totale welvaartsverlies bij het afschaffen van het 
zzp-schap 79,2 miljoen euro, afgezien van de verloren levensvreugde van de voormalige zzp'ers. 
Met andere woorden: de waarde van het zzp-schap in termen van totale welvaart bedraagt 79,2 
miljoen – binnen een sector waarvan de omzet ruim 30 miljard bedraagt. 
 
Partijen die er in het projectalternatief op achteruitgaan, zijn de ICT-bedrijven als werkgevers. 
Weliswaar gaan de winsten omhoog, doordat relatief dure zzp’ers worden ingewisseld voor goed-
kopere werknemers, en een toename van het eigen vermogen van de bedrijven een belangrijke 
financiële post voor de sector. Daar krijgen de bedrijven risico voor terug. Het belangrijkste nega-
tieve effect is het verdwijnen van de flexibele schil. De waarde daarvan (berekend als het verschil 
in de kosten voor het inschakelen van zzp’ers in plaats van werknemers) komt in de nulsituatie 
toe aan de bedrijven, en verdwijnt in de projectsituatie. 
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Tabel 14: Kosten-batenanalyse ICT 

bedragen x één miljoen bedrij-
ven 

onder-
nemers 

ZZP-A ZZP-B ZZP-C maatschappij 
overig 

totaal 

aantal 25.200 28.000 1.100 19.800 1.100   
bedrijf - zzp surplus -224,5   -6,4 -115,6 -6,4   -353,0
bedrijf – werknemerssurplus 151,2     88,8     240,0
vpb -118,2         118,8 0,0
dividendbelasting box 2  -25,7 -1,0   26,7 0,0
ib + premies volksverzekeringen   -47,3 -11,6 128,7 29,8 -99,6 0,0
uitkeringen         9,3 -9,3 0,0
kosten uitkeringen           -0,6 -0,6
werkgeversdeel pensioenpremies -126,5         126,5 0,0
wg-deel werknemersverzekeringen -154,4         154,4 0,0
werknemersdeel pensioenpremies       -95,4   95,4 0,0
pensioenpremies individuen     -5,6 76,3 4,2 -74,9 0,0
AOV premies individuen     -0,7 23,9 1,3 -24,5 0,0
risico verlies inkomsten     -1,4 85,4 4,7   88,8
inkomensafhankelijke Zvw premie     0,0 7,8 1,7 -9,5 0,0
gedragseffect belastingen en premies           -7,6 -7,6
beloning werkenden 749,2  31,1 -674,2 -106,0   0,0
secundaire arbeidsvoorwaarden -277,7   277,7     0,0
dividenduitkering ondernemers -178,2 150,9 27,3       0,0
toevoeging eigen vermogen 243,0           243,0
waarde flexibele schil -371,0      -371,0
bedrijfskosten -355,5   18,7 336,8 18,7 -18,7 0,0
contractkosten werknemers -12,3         -12,3
ontbindingskosten -12,3     9,3  3,1 0,0
contractkosten zzp'ers 374,2         -280,7 93,6
totaal financieel -313,8 77,8 50,4 149,4 -42,7 -0,3 -79.2
geluk   − − −  −
 
 

Dankzij de stijgende bedrijfswinsten gaan de zittende ondernemers, en de voormalige zzp’ers die 
een bedrijf oprichten er op vooruit. Opmerkelijk is dat ook de zzp-B’ers, die in loondienst treden, 
er per saldo op vooruitgaan, ondanks een stevige terugloop van hun inkomen. De verklaring is er 
enerzijds in gelegen dat ze niet meer zelf opdraaien voor bedrijfskosten, en anderzijds de waarde 
van secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen incasseren. De zzp-C’ers, die (op de korte termijn 
dan toch) hun werkzame activiteiten staken, gaan er logischerwijs flink op achteruit.  
 
Het saldo van de kolom ‘maatschappij overig’ is neutraal, met dien verstande dat de uitvoerders 
van sociale wetten en collectieve oudedagsvoorzieningen een sterke toename van de inkomende 
geldstoom zien, en marktpartijen (de aanbieders van individuele oudedags- en AOV-verzekerin-
gen) er collectief op inleveren. Immers, onder het projectalternatief worden grote aantallen 
zzp’ers onder collectieve regelingen gebracht. In het geval van de ICT wordt het negatieve saldo 
van de ‘maatschappij overig’ mede bepaald door het wegvallen van de bemiddelingsmarkt voor 
zzp’ers, waardoor bemiddelingsbedrijven (die onder ‘maatschappij overig’ vallen), een groot be-
drag aan omzet derven. 
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4.5 Architecten 
De architectenbranche is voor dit onderzoek uitgekozen als voorbeeld van een creatieve sector. Hoewel het zzp-schap 
volgens velen in de creatieve sectoren een hoge vlucht neemt, is er ook veel sprake van institutioneel ondernemerschap 
– dat wil zeggen dat er voor veel zelfstandigen in de creatieve sectoren geen alternatief bestaat om de bestaande 
werkzaamheden in loondienst te verrichten.  

4.5.1 De sector  

De titel architect is beschermd; er zijn architecten met WO- en architecten met een HBO-
achtergrond. Er zijn in Nederland ongeveer 10.000 geregistreerde architecten (SBA, 2008). 
Slechts 6.000 daarvan werken daadwerkelijk als architect, in een van de circa 2.400 architectenbu-
reaus. In totaal werken bij deze bureaus meer dan 17.000 personen die samen ruim 15.000 banen 
vullen. Naast architecten zijn tekenaars met 5.400 fte’s de belangrijkste groep specialisten binnen 
de architectenbureaus (Teunissen, 2009). 
 
Architectenbureaus zijn op verschillende manieren betrokken bij het ontwerp van gebouwen. De 
meest zichtbare taken zijn het artistiek en technisch ontwerp, dat wordt vastgelegd in impressies, 
ontwerptekeningen en bestekken. Daarnaast worden architecten ingeschakeld bij het doorreke-
nen van constructies, adviezen of het daadwerkelijk regievoeren bij en leiding geven aan projec-
ten. Ten behoeve van de eenduidigheid is de analyse beperkt tot de kerntaken van de architecten: 
ontwerpen en tekenen.  

Figuur 4.2: Omvangsverdeling architectenbu-
reaus 

 Figuur 4.3: Opdrachtgevers architectenbureaus 

bron: BNA (2008), bewerking SEO bron: BNA (2008) 

 
De branche bestaat overwegend uit kleine ondernemingen, ruim tweederde van de bureaus telt 
minder dan vijf werkzame personen (SBA, 2005), slechts één procent komt boven de vijftig 
werknemers. Onderzoek van brancheorganisatie BNA geeft aan dat ongeveer 40 procent van de 
bedrijven uit één werkzaam persoon bestaat (NRC, 2006). De particuliere markt is goed voor on-
geveer een kwart van de omzet van de architecten. De corporate markt, die bestaat uit eindgebrui-
kers van gebouwen, projectontwikkelaars, woningcorporaties en aannemers, staat voor 60 pro-
cent van de omzet. 
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Flexibele schil 
 
Een van de kenmerken van de bedrijfsvoering in de architectenbranche is het principe van hol-
len- of stilstaan. De werkzaamheden van architecten komen in projectvorm, waaraan zowel in de 
acquisitiefase als in de uitvoeringsfase grote onzekerheden kleven, onzekerheden die betrekking 
hebben op de inhoud en de omvang van het werk, maar ook op de timing.14 Architectenbureaus 
zijn nauwelijks in staat om de pieken en dalen in het werk die voortvloeien uit deze onzekerheden 
glad te strijken. Een gevolg is dat bureaus zeer flexibel moeten zijn in hun planning, en ook in de 
inzetbaarheid van menskracht. Grotere bureaus hanteren als vuistregel dat ze moeten kunnen be-
schikken over een flexibele schil van circa vijfentwintig procent rond hun normale bezetting. Die 
schil wordt mede gevormd door de inzet van (jonge) architecten op het wat minder gekwalifi-
ceerde tekenwerk in plaats van op ontwerpen, door de inzet van oproep- en uitzendkrachten, lo-
kale pools van tekenaars en opzichters, etc. Kleine bureaus vangen de flexibiliteit op in het aantal 
uren dat de architect-ondernemer draait, en met het onderling uitbesteden van werk bij pieken.  

4.5.2 Zzp’ers in de architectenbranche 

Gegeven de pieken en dalen in de sector zou de architectenbranche een biotoop voor een uitge-
breid en succesvol zzp-schap moeten zijn. Dat blijkt bij nader inzien slechts ten dele het geval. 
De praktijk leert namelijk dat het voor markttoegang wezenlijk is, om een ‘echt’ bureau te heb-
ben, in de vorm van een kantoor(ruimte) en een bureau- of persoonsnaam die zichtbaar en vind-
baar zijn in het publiek domein. Een zichtbare onderneming straalt de betrouwbaarheid uit die 
(potentiële) klanten behoeven. Dat geldt ook voor éénpitters. Voor professionele opdrachtgevers, 
die ook grotere gebouwen willen neerzetten of aanpassen, zijn continuïteit en track record van het 
in te schakelen architectenbureau essentiële voorwaarden. Dit vergt in principe grotere bureaus, 
die een full service pakket aan diensten kunnen leveren.  
 
Voor de meeste architecten weegt ‘artistieke loyaliteit’ aan het vak (de wens om in de vorm van 
daadwerkelijk gebouwde gebouwen een signatuur neer te zetten) zwaarder dan affiniteit met het 
ondernemerschap of het leiding geven aan een organisatie. Om klanten te werven is een zichtbaar 
bureau essentieel. Het concept van de zuivere zzp’er, zonder eigen bedrijfsvoering, past daar niet 
goed in. Architecten die hun signatuur in de zakelijke markt willen neerzetten kunnen dat alleen 
maar doen in de context van een relatief groot bureau. Om de droom van de eigen signatuur waar 
te maken, kiezen veel jonge architecten er daarom voor, om de carrière te beginnen bij een groot 
bureau, waar ze het metier leren, sociaal kapitaal opbouwen en werken aan een eigen stijl. Vanuit 
die positie hopen ze later de sprong te maken naar een eigen (toonaangevend) bureau. Een ander 
gebruikelijk traject is het snel na het afstuderen beginnen met een eigen bureau, uiteraard zonder 
personeel, om vanuit opdrachten uit de particuliere markt een naam op te bouwen. De ambitie 
kan zijn om in dat segment een klein bureau op te bouwen, of door te groeien naar de zakelijke 
markt. Onder beide scenario’s geldt het belang van de individueel herkenbare bijdrage, en de 
zichtbaarheid op de markt. Dat spoort niet met het concept van de zuivere zzp’er in dit onder-
zoek. 
 

                                                        
14  De gebeurtenissen om de verbouwing van het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum in Amsterdam 

spreken wat dat betreft boekdelen.  
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Dat wil niet zeggen dat zzp-schap onder architecten niet voorkomt, maar wel dat het slechts in 
zeer beperkte mate bestaat. De betrokken opdrachtgevers zijn in de regel grotere architectenbu-
reaus, die ook de inzet van architecten zelf in de flexibele schil opnemen. Daarnaast is het denk-
baar dat MKB-bedrijven in de bouwkolom, zoals aannemers, architecten op ad hoc-basis inhu-
ren. Het gaat hierbij om zeer beperkte aantallen.  
 
Een stapje lager in de hiërarchie van het architectenbureau, bij de tekenaars, komt de inzet van 
zzp’ers vaker voor. Dat betreft dan deels gekwalificeerde architecten, die afhankelijk van de pie-
ken en dalen zich op ontwerpen of tekenen richten, of technisch tekenaars, die als zzp’ers in zui-
vere zin opereren. Naast het vullen van een flexibele schil huren architectenbureaus ook zzp’ers 
in om bepaalde kennis in huis te halen die op het bureau ontbreekt. Als nadeel van zzp’ers wordt 
echter genoemd dat ze geen binding hebben met het bureau, en de visie en werkwijze van het bu-
reau niet kennen. (Eikenboom e.a., 2009) 

4.5.3 KBA architecten 

Tabel 15 toont de verschuivingen in de sector als de 250 zuivere architect-zzp’ers in loondienst 
zouden treden.  
 
Tabel 15: Kosten-batenanalyse zzp'ers in de architectenbranche 
bedragen x één miljoen bedrijven onder-

nemers 
ZZP-B maatschappij 

overig 
totaal 

aantal 2.475 2.750 250    
bedrijf - zzp surplus -2,7   -1,6   -4,3 
bedrijf - werknemerssurplus 1,4   0,9   2,3 
vpb -2,9     2,4 0,0 
ib + premies volksverzekeringen   -1,3 4,5 -3,3 0,0 
dividendbelasting box 2  -0,6  0.6  
werkgeversdeel pensioenpremies -1,2     1,2 0,0 
wg-deel werknemersverzekeringen -1,4     1,4 0,0 
werknemersdeel pensioenpremies     -1,0 1,0 0,0 
pensioenpremies individuen     1,6 -1,6 0,0 
AOV premies individuen     0,4 -0,4 0,0 
risico verlies inkomsten    0,0 1,2   1,2 
inkomensafhankelijke Zvw premie     0,2 -0,2 0,0 
gedragseffect belastingen en premies       0,6 0,6 
beloning werkenden 16,1 0,0 -16,1   0,0 
secundaire arbeidsvoorwaarden -3,2 0,0 3,2   0,0 
dividenduitkering ondernemers -3,8 3,8     0,0 
toevoeging eigen vermogen 5,3       5,3 
waarde flexibele schil -2,7    -2,7 
bedrijfskosten -3,0   3,0 0,0 0,0 
contractkosten werknemers -0,1   0,0   -0,1 
ontbindingskosten -0,1   0,1 0,0 0,0 
contractkosten zzp'ers 1,5     0,0 1,5 
totaal financieel 3,7 2,0 -3,6 1,7 3,8 
geluk −  − 
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Het totaalsaldo van het projectalternatief komt positief uit: er is sprake van een welvaartswinst als 
de zzp’ers uit de markt zouden verdwijnen. De verklaring van dit contra-intuïtieve resultaat zit in 
het extreem hoge verschil tussen de honorering van de zzp’ers in de sector, en de beloningsvoet 
voor het reguliere personeel. Dure zzp’ers worden in het projectalternatief ingeruild tegen (rela-
tief) goedkope werknemers, waardoor het inkomen van de betrokken zzp’ers minder wordt, 
evenals het risico dat ze dragen.  
 
Een en ander komt terug in hogere bedrijfswinsten. Het verlies aan de waarde van de flexibele 
schil weegt daar niet tegen op. De effecten van de inkomensreductie van de zzp’ers op de be-
drijfswinsten en op collectieve geldstromen als de zzp’ers die in loondienst treden, zijn dermate 
groot, dat het saldo altijd positief moet zijn.  
 
Alle partijen gaan er collectief op vooruit, behalve de zzp-B’ers, de groep die vanuit het zzp-
schap terugkeert in loondienst. De verklaring zit in een aanzienlijke inkomensreductie. Met ande-
re woorden: in deze sector komt in deze opstelling het zzp-schap vooral ten goede aan de zzp’ers 
zelf. De beloning die zij weten te bedingen vergeleken met reguliere werknemers, geeft het belang 
van de flexibele schil voor bedrijven aan.  
 
Het grote verschil in beloning tussen zzp’ers en werknemers, in combinatie met het kleine aantal zzp’ers, doet ver-
moeden dat de zzp’ers waarmee gerekend is, niet representatief zijn voor de sector. De uitruil van dure en goedkope 
krachten waarvan sprake is, is daarom niet geheel realistisch te noemen. De uitkomst van deze sectorale KBA 
moet daarom met de nodige voorzichtigheid beschouwd worden. 
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4.6 Bouw 
De bouw is de bakermat van het zzp-schap in Nederland. Stukadoors en loodgieters waren de eersten die in grote 
aantallen kozen voor het zzp-schap, en zodoende de bestaande aannemingsbedrijven (al dan niet contre coeur) van 
flexibiliteit voorzagen. In dit licht bezien kan de bouw als een zeer moderne bedrijfstak beschouwd worden. 

4.6.1 De sector 

De bouwnijverheid omvat algemene en gespecialiseerde bouwkundige en civieltechnische wer-
ken, de bouwinstallatie en de afwerking van gebouwen. Zij omvat ook de nieuwbouw, reparatie, 
aan- en verbouwwerkzaamheden, het optrekken van geprefabriceerde gebouwen of constructies 
ter plaatse en van tijdelijke bouwwerken. Concrete voorbeelden zijn de bouw van woningen en 
kantoren, heien, loodgieterwerk en de afwerking van gebouwen zoals schilderwerk. In de sector 
bouwnijverheid worden twee subsectoren onderscheiden: burgerlijke en utiliteitsbouw en grond-, 
water- en wegenbouw. 
 
Figuur 4.4: Timmerlieden en schilders vormen de grootste groepen in de bouwnijverheid 

 

Bron: CBS Statline, Bouwnijverheid in 2006 

De bouwnijverheid kent een arbeidsbestand van 224.000 (Bouwend Nederland, 2008). Er wordt 
voornamelijk voltijds gewerkt, de gemiddelde werktijdfactor bedraagt 91,5 procent (CBS, 2006). 
In 2006 waren er bijna 82.000 bedrijven actief in de bouwnijverheid. Slechts 1% van deze bedrij-
ven telt vijftig of meer werkzame personen. Het overgrote deel betreft kleine bedrijven: bijna 84 
procent van de bedrijven heeft minder dan 5 werkzame personen (zie ook Figuur 4.5). 

4.6.2 Zzp’ers in de bouw 

Zelfstandigen vormen een belangrijke groep in de bouwnijverheid. Het grote aantal zelfstandigen 
in deze branche komt voornamelijk door de aard van het werk waardoor, nog meer dan in andere 
branches, taken makkelijk te omschrijven zijn en samenwerking op ad hoc basis wordt vereen-
voudigd. Volgens cijfers van het CBS en het EIM zijn er nu zo’n 53.000 zelfstandigen. Schattin-
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gen uit de branche voor 2006 liggen rond de 70.000 zelfstandigen. Het aantal zelfstandigen neemt 
echter nog steeds toe. De zelfstandigen vertegenwoordigden in de afgelopen 20 jaar 80 procent 
van de groei in het aantal banen. Schattingen voor het aantal zelfstandigen in 2010 komen uit op 
100.000.  
 
Figuur 4.5: Voornamelijk kleine bedrijven in de bouwnijverheid 

 

Bron: CBS Statline 

De rol van de zzp’er in de bouwnijverheid is substantieel aan het veranderen. De zzp’er had 
vroeger voornamelijk de rol van onderaannemer. Tegenwoordig is de zzp’er echter ook steeds 
vaker echt een zelfstandige en is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld materiaalkeuze. Zzp’er spe-
len meer en meer de rol van hoofdaannemer of regisseur, in plaats van onderaannemer. Wat dat 
betreft ontstaat een dichotomie onder de zzp’ers: een kleine groep (zeg vijftien procent) die in 
wezen een virtuele onderneming runt, en een grote groep (zeg 85 procent) die dicht tegen het 
personeel in loondienst aan blijft. In de analyse is de verhouding 15:85 ook aangehouden bij het 
schatten van de aantallen zzp-A’ers en zzp-B’ers.  
 

Figuur 4.6: Voornamelijk timmerlieden en schilders actief als zzp’er in de bouw 

 
Bron: Vroonhof e.a. (2008), zzp’er volgens CBS-definitie 

 
In de bouw is de arbowetgeving van groot belang. De Arbowet geeft de rechten en plichten aan 
op het gebied van arbeidsomstandigheden van werkgevers en werknemers − inclusief zzp’ers als 
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ze op een bouwplaats van een opdrachtgever werken.15 Het maximum te tillen gewicht dat voor 
werknemers geldt, geldt niet voor zzp’ers. Zij worden geacht hier zelf een inschatting voor te ma-
ken. Dit leidt er toe dat bepaalde zware klussen niet door werknemers gedaan worden, maar door 
zelfstandigen. Op korte termijn betekent dit dat zelfstandigen meer waarde kunnen toevoegen 
voor hun opdrachtgever dan werknemers kunnen. Dit draagt bij aan een hogere productiviteit 
van zzp’ers. Op langere termijn zijn de effecten echter nog niet bekend. Het zou kunnen zijn dat 
de zware belasting van zelfstandigen er toe leidt dat zzp’ers dan wel in eerste instantie een hogere 
productiviteit hebben, maar dat ze ook eerder opgebrand zijn. Hierdoor kan op langere termijn 
meer arbeidsongeschiktheid voorkomen – waarvoor veel zzp’ers niet of onvoldoende verzekerd 
zijn. Het zzp-schap heeft dan op langere termijn een negatief effect op de productiviteit. Of de 
totale productiviteit van zzp’ers hoger is dan van werknemers, valt zodoende niet te zeggen. 

4.6.3 KBA bouw 

Tabel 16 toont de verschuivingen in de bouw als de 50.000 zuivere zzp’ers terug in loondienst 
zouden treden (n=42.500) of een eigen bedrijf zouden beginnen (n=7.500). 
 
Tabel 16: kosten-batenanalyse zzp'ers in de bouw 
bedragen x één miljoen bedrijven onder-

nemers 
ZZP-A ZZP-B maatschappij 

overig 
totaal

aantal 81.690 40.000 7.500 42.500    
bedrijf - zzp surplus -310,5   -31,9 -181,0   -523,5
bedrijf - werknemerssurplus 173,5     109,9   283,4
vpb -138,4       138,4 0,0
ib + premies volksverzekeringen   -28,9 19,1 53,4 -36,5 0,0
dividendbelasting box 2  -36,0 -5,4  34,3 0.0
werkgeversdeel pensioenpremies -109,3       109,3 0,0
wg-deel werknemersverzekeringen -175,5       175,5 0,0
werknemersdeel pensioenpremies       -109,3 109,3 0,0
pensioenpremies individuen     -4,5 190,0 -185,5 0,0
AOV premies individuen     -12,4 132,0 -119,6 0,0
risico verlies inkomsten    -16,5 -2,5 20,6   1,6
inkomensafhankelijke Zvw premie     0,0 28,6 -28,6 0,0
gedragseffect belastingen en premies         -39,4 -39,4
beloning werkenden 1.306,5 0,0 -69,8 -1.236,8   0,0
kosten secundaire arbeidsvoorwaarden -332,3 0,0 0,0 332,3   0,0
dividenduitkering ondernemers -228,4 176,3 52,1     0,0
toevoeging eigen vermogen 325,3         325,3
waarde flexibele schil -127,4     -127,4
bedrijfskosten -345,0   51,8 293,3 0,0 0,0
contractkosten werknemers -17,7     0,0   -17,7
ontbindingskosten -14,0     10,5 3,5 0,0
contractkosten zzp'ers 34,5       0,0 34,5
totaal financieel 41,2 95,0 -3,6 -356,5 160,6 -63,2
geluk − −  

 
Het totale effect van het afschaffen van het zzp-schap in de bouw bedraagt 63,2 miljoen negatief. 
Per zzp’er is dat ongeveer € 1.300. De bedrijven gaan er collectief licht op vooruit, wat vooral 
komt doordat werknemers goedkoper zijn dan werknemers. Het extra risico, tot uiting komend in 

                                                        
15  www.arboportaal.net. 
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de waarde van de flexibele schil, compenseert dit goeddeels. Dankzij de resulterende hogere be-
drijfswinsten gaan de ondernemers er op vooruit.  

Dankzij het feit dat, net als in de ICT, grote aantallen zzp’ers teruggebracht worden in collectieve 
voorzieningen, is het saldo van ‘maatschappij overig’ positief, met ook hier een verschuiving van 
aanbieders van individuele producten naar de collectieve partijen (overheid en pensioenfondsen).  

De zzp’ers die in loondienst zouden vallen leveren collectief flink in, vooral door een lagere belo-
ning, en minder gunstige fiscale faciliteiten. De bouw weerspiegelt zodoende een situatie met een 
krappe arbeidsmarkt, waar de zzp’ers een sterke onderhandelingspositie hebben. Ze verdienen in 
de bestaande markt veel, en gaan er dus in de projectsituatie sterk op achteruit, wat deels ten goe-
de komt aan de bedrijven in de sector.  
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4.7 Hoveniers 
De hovenierssector vertoont grote gelijkenis met de basisbouw. Beide sectoren leveren een arbeidsintensieve en poten-
tieel kapitaalarme dienst. Beide sectoren lenen zich daardoor zeer goed voor zzp’ers. Dit blijkt dan ook uit de ma-
te waarin op kleine schaal wordt gewerkt in de groensector. Meer dan de helft van alle groenbedrijven is kleine par-
ticuliere hovenier of deeltijdhovenier.  

4.7.1 De sector 

In de groensector zijn zo’n 4.500 bedrijven actief. Deze bedrijven kunnen worden opgedeeld in 
verschillende deelmarkten. De hoveniers vormen verreweg de grootste groep, negentig procent 
van de bedrijven betreft hoveniers. De hovenierssector omvat aanleg en onderhoud van tuinen, 
plantsoenen, parken, bermen, groenvoorzieningen, sportvelden, en interieurbeplanting. De mees-
te omzet (38 procent) wordt behaald in de aanleg en het onderhoud van tuinen van particuliere 
huishoudens. Een derde van de omzet komt uit onderhoud en aanleg van openbaar groen. Ande-
re deelmarkten zijn tuinen van instellingen en bedrijven, en boomverzorging (SEO, 2007). Op-
merkelijke spelers in de groensector zijn SW-bedrijven, veelal belast met het onderhoud van ge-
meentelijk groen, in concurrentie met commerciële groenvoorzieners. 
 

Figuur 4.7: Hoveniers belangrijkste groep in groensector 

 
Bron: SEO: De groensector in 2007; Bedrijfsvergelijkend onderzoek VHG 

4.7.2 Zzp’ers in het hoveniersbedrijf 

Volgens cijfers van het CBS zijn er rond de 3.500 zelfstandigen zonder personeel. De branche 
zelf komt op een schatting van rond de 1.700 zelfstandigen zonder personeel in de hovenierssec-
tor. De aard van het werk maakt duidelijke omschrijving van taken en projecten mogelijk wat een 
positief effect heeft op het zelfstandig ondernemerschap. Van de 1.700 vallen naar schatting 
1.000 zelfstandigen in de categorie zzp’er. Dit zijn de zelfstandigen die in opzet geen onderne-
ming hebben met bijvoorbeeld kosten voor verkoop en reclame.  
 
Van den Berg e.a. (2007) laten zien dat het kleine bedrijven in de hovenierssector financieel over 
het algemeen niet erg voor de wind gaat. Gemiddeld realiseert de zelfstandige een beschikbaar 
inkomen van circa € 32.000. Gebrekkige kostprijscalculatie en stevige prijsconcurrentie zijn hier 
mede debet aan.  
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Figuur 4.8: Zelfstandigen zonder personeel grootste groep onder de particuliere hoveniers 

 
Bron: SEO: De groensector in 2007; Bedrijfsvergelijkend onderzoek VHG 

Flexibiliteit 

De sector is zeer afhankelijk van de weersomstandigheden, wat flexibiliteit in de bedrijfsvoering 
noodzakelijk maakt. Deze flexibiliteit hoeft echter niet alleen door zzp’ers te worden geleverd. De 
sector heeft ook binnen de normale werknemer/werkgeverrelatie oplossingen gevonden. In de 
cao is opgenomen dat iedereen twintig adv-dagen krijgt, bovenop de vijfentwintig vakantiedagen. 
Van de twintig adv-dagen zijn vijf vrij op te nemen, terwijl de andere vijftien aangewezen kunnen 
worden door de werkgever. Deze dagen kunnen gebruikt worden op dagen dat de weersomstan-
digheden zo zijn dat er niet gewerkt kan worden. De zzp’er kan uiteraard nog meer flexibiliteit 
leveren dan de flexibiliteit die is geregeld in de cao.  
 

Figuur 4.9: Zelfstandige zonder personeel haalt omzet voornamelijk uit kleinschalig groen 

 
Bron: SEO: De groensector in 2007; Bedrijfsvergelijkend onderzoek VHG 
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4.7.3 KBA hoveniers 

Tabel 17 toont de verschuivingen in het hoveniersbedrijf als de 1.000 zuivere zzp’ers terug in 
loondienst zouden treden (n=900) of een eigen bedrijf zouden beginnen (n=100). In het hove-
niersbedrijf komt het totaaleffect van het projectalternatief negatief uit. Met andere woorden: het 
zzp-schap heeft een welvaartsverhogend effect, met een waarde in de orde van grootte van vijf 
miljoen euro. Opmerkelijk is dat zowel de bedrijven in de sector, als opdrachtgevers van de 
zzp’ers, als de zzp’ers een min scoren: het zzp-schap komt dus in het totaal aan beide partijen ten 
goede. De bedrijven zouden zonder zzp’ers lagere arbeidskosten hebben, en navenant hogere 
winsten maken, maar het verlies van de flexibele schil weegt zwaar.  
 
De zzp’ers die terug in loondienst treden gaan er vooral op achteruit doordat ze (vergeleken met 
traditionele ondernemers en werknemers) een goed inkomen weten te verwerven, wat ze in het 
projectalternatief voor een deel inleveren. Het zzp-schap is een instrument waardoor bedrijven en 
zzp’ers kennelijk tot een goede uitruil tussen inkomen en risico van de zzp’ers en winst en risico 
van de bedrijven in de sector kunnen komen.  
 
De groep ‘maatschappij overig’ gaat er in de KBA op vooruit, net als in andere sectoren doordat 
een grote groep voormalige zzp’ers onder het bereik van collectieve voorzieningen komt. Dit po-
sitieve effect is niet groot genoeg om het welvaartsverlies van bedrijven en zzp’ers te compense-
ren.  
 
Tabel 17: Kosten-batenanalyse zzp'ers in het hoveniersbedrijf 
bedragen x één miljoen bedrijven onder-

nemers 
ZZP-A ZZP-B maatschappij 

overig 
totaal

aantal 4.300 4.800 100 900    
bedrijf - zzp surplus -4,1   -0,3 -2,9   -7,3 
bedrijf - werknemerssurplus 2,5     1,7   4,2 
vpb -1,5       1,5 0,0 
ib + premies volksverzekeringen   0,0 0,1 -1,7 1,6 0,0 
dividendbelasting box 2  -0,4 0,0  0,4 0,0 
werkgeversdeel pensioenpremies -1,4       1,4 0,0 
wg-deel werknemersverzekeringen -2,7       2,7 0,0 
werknemersdeel pensioenpremies       -0,3 0,3 0,0 
pensioenpremies individuen     -0,3 0,9 -0,6 0,0 
AOV premies individuen     -0,1 2,3 -2,2 0,0 
risico verlies inkomsten    0,0 0,0 0,3   0,3 
inkomensafhankelijke Zvw premie     0,0 0,3 -0,3 0,0 
gedragseffect belastingen en premies         -0,9 -0,9 
beloning werkenden 14,7 0,0 0,3 -14,9   0,0 
kosten secundaire arbeidsvoorwaarden -3,2 0,0 0,0 3,2   0,0 
dividenduitkering ondernemers -2,5 2,4 0,1     0,0 
toevoeging eigen vermogen 3,6         3,6 
waarde flexibele schil -5,4     -5,4 
bedrijfskosten -4,5   0,5 4,1 0,0 0,0 
contractkosten werknemers -0,2        -0,2 
ontbindingskosten -0,2     0,2 0,1 0,0 
contractkosten zzp'ers 0,7       0,0 0,7 
totaal financieel -4,3 2,0 0,1 -6,8 3,9 -5,0 
geluk   − −   
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4.8 Thuiszorg 
In de zorg komt flexibele arbeid vooral voor in de thuiszorg (Kok e.a., 2009). Het gaat om werk waarvoor de 
werkzaamheden eenvoudig kunnen worden vastgelegd in een contract. Voor de meeste werkzaamheden is een rela-
tief laag opleidingsniveau vereist en is er veel aanbod van arbeid. Wetgeving beperkt het aantal zzp’ers binnen de 
thuiszorg. Er wordt veel parttime gewerkt en de inkomsten zijn veelal een aanvulling op het hoofdinkomen dat 
door de partner verdiend wordt.  

4.8.1 De sector 

Onder de thuiszorg wordt de extramurale zorg verstaan: de zorg zonder verblijf. Thuiszorg is 
voor mensen die thuis verzorging, verpleging of hulp bij de huishouding nodig hebben. Onder 
thuiszorg valt de kraamzorg die vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt gefinancierd, de 
AWBZ gefinancierde thuiszorg en de zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo). Binnen de thuiszorg werken zorghulpen, helpenden, verzorgenden en verpleegkun-
digen. Een groot deel van de werkzame personen in loondienst in deze sector zijn laag opgeleid, 
zoals uit Tabel 18 kan worden afgeleid. 
 

Tabel 18: Raming werknemers binnen thuiszorg in 2009 (x 1.000, exclusief alfahulpen) 

 niveau 1 
zorghulp 
MBO 

niveau 2 
helpende 
welzijn 

niveau 3 
verzorgende 
MBO 

niveau 4 
verpleegkundige 
MBO 

niveau 5 
verpleegkundige 
HBO 

anders 

AWBZ   18,8 4,2 4,6  
Wmo 24,4 11,6    31,4 
Kraamzorg   9,1    

Bron: Diversen PGGM, LKG, CBS (Van der Windt e.a., 2009) 

Binnen de sector verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg geldt dat ongeveer één procent 
van de werkzame personen niet op de loonlijst staat (Van der Windt e.a., 2009). Alfahulpen zijn 
hierbij buiten beschouwing gelaten. De auteurs geven aan dat binnen verpleeg- en verzorgings-
huizen en de thuiszorg 82,5 procent van de werkenden in loondienst is, 5,6 procent in tijdelijke 
dienst en 7,3 procent oproepkracht. Slechts 0,3 procent is zzp’er, 3,6 procent is alfahulp en 0,7 
procent is uitzendkracht. 
 
Zorg in natura versus PGB 

Individuen die thuis zorg nodig hebben, kunnen wanneer ze beschikken over een indicatie voor 
zorg in het kader van de Wmo of extramurale AWBZ zorg kiezen voor zorg in natura of een Per-
soonsgebonden Budget (PGB). Verzorging of verpleging thuis valt onder de AWBZ. Hulp in de 
huishouding valt vanaf 1 januari 2007 onder de Wmo en daarmee onder de financiële verant-
woordelijkheid van gemeenten. Bij een keuze voor zorg in natura regelt het zorgkantoor (in geval 
van AWBZ-gelden) of de gemeente (in geval van Wmo-gelden) de zorg. Iemand die kiest voor 
een PGB, krijgt een geldbedrag waarmee zelf zorg, begeleiding, hulp(middelen) of voorzieningen 
kunnen worden ingekocht. Dit betekent dat deze persoon zelf de zorg- of hulpverleners, begelei-
ders of hulpmiddelen uitkiest. Een PGB-houder kan dus zelf professionele hulp dan wel informe-
le zorg in de vorm van mantelzorg inkopen. 
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4.8.2 Zzp’ers in de thuiszorg 

PGB’s hebben geleid tot een markt waarbij particuliere budgethouders zorgverleners inhuren die 
daardoor niet meer in dienst van een zorginstelling hoeven te werken (Groot e.a. 2003). Binnen 
de kraamzorg heeft krapte geleid tot ontevredenheid met het werken in loondienst en tot een 
toename van het aantal zzp’ers. Kraamverzorgenden in loondienst zijn genoodzaakt minimale 
zorg te geven en om meerdere gezinnen op een dag te doen. Volgens partijen in de kraamzorg 
neemt door de toename van het aantal zzp’ers de totale capaciteit van het aantal gezinnen dat in 
ieder geval minimale zorg kan ontvangen af (Actiz e.a., 2008).  
 
Ook de zorg in natura in het kader van de Wmo kan geleverd worden door zzp’ers. Vanwege 
sterke concurrentie tussen thuiszorgorganisaties is deze markt minder interessant voor zzp’ers. 
De thuiszorg in het kader van de Wmo wordt door gemeenten via aanbestedingsprocedures ge-
gund aan meestal één grote thuiszorgaanbieder. Gemeentes laten zich bij hun keuze leiden door 
de hoogte van de prijs. Dit heeft geleid tot een race to the bottom, waarbij organisaties hun diensten 
beneden de marktprijs aanboden, om contracten binnen te halen. Als een contract binnen werd 
gehaald, waren kostenbesparingen noodzakelijk wat leidde tot besparingen op loonkosten. Als 
gevolg hiervan zijn veel arbeidskrachten die voorheen in loondienst waren, (gedwongen) alfahulp 
geworden. Een zzp’er kan op prijs nauwelijks concurreren met een alfahulp. Daarnaast is het 
vanaf 1 januari 2010 wettelijk niet meer mogelijk dat een cliënt die heeft gekozen voor Wmo zorg 
in natura, werk- of opdrachtgever wordt.16 Dit belemmert de groei van het aantal zzp’ers binnen 
dit deel van de thuiszorg. Immers, de werk- of opdrachtgeversrol kan wel gewoon bij de gemeen-
te, de thuiszorginstelling of een bemiddelingsorganisatie gelegd worden. Maar deze constructie 
maakt het lastiger voor de zzp’er om aan te tonen voor eigen rekening en risico te werken.17  
 
Ook binnen de AWBZ gefinancierde zorg in natura speelt het probleem dat zzp’ers lastig kunnen 
aantonen dat ze voor eigen rekening en risico werken. Anders dan bij een AWBZ gefinancierde 
PGB, moeten de gelden voor AWBZ gefinancierde zorg in natura via een AWBZ erkende zorg-
instelling worden geleid.18 Naast de reguliere AWBZ thuiszorginstellingen worden ook bureaus 
die bemiddelen tussen zzp’ers en cliënten tot ABWZ erkende zorginstellingen gerekend. De sta-
tus van zzp’ers die via deze bureaus werken is echter omstreden.  
 
Naast de problemen die gepaard gaan met het feit dat zzp’ers binnen de thuiszorg in natura veelal 
alleen werkzaam kunnen zijn via een bemiddelingsbureau, geldt binnen de sector een vaste prijs-
stelling. Het tarief dat een zzp’er binnen de thuiszorg kan vragen voor het leveren van zijn dien-
sten is sterk gedreven door overheidsregulering binnen de gezondheidszorg. De overheid regelt 
de tarieven binnen de zorg via de Wet Tarieven Gezondheidszorg. Het College tarieven gezond-
heidszorg (CTG) is het uitvoeringsorgaan van deze wet en stelt de maximumtarieven vast. Dit 

                                                        
16  Zie Artikel 6.2 uit Wijziging van de Wmo, wat betreft de wijze waarop een aanspraak bestaat op een indi-

viduele voorziening en enige andere wijzigingen, Voorstel van Wet, Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-
2009, 31759, nr. 2. Deze wetswijziging dient de positie van de cliënt die Wmo zorg in natura ontvangt 
adequaat te borgen. Hieruit volgt dat zorgaanbieders geen alfahulpen meer kunnen aanbieden wanneer 
een cliënt heeft gekozen voor zorg in natura in het kader van de Wmo. 

17  Zie Wijziging van de Wmo, wat betreft de wijze waarop een aanspraak bestaat op een individuele voor-
ziening en enige andere wijzigingen, Advies Raad van State en nader rapport, Tweede Kamer, vergader-
jaar 2008–2009, 31 795, nr. 4. 

18  Zie het convenant Bemiddeling bij AWBZ-erkende thuiszorginstellingen dat in oktober 2008 is gesloten door de 
Belastingdienst, het UWV, het ministerie van VWS en Branchebelang Thuiszorg Nederland. 
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zijn echter de tarieven die worden gerekend voor zorg in natura. Een PGB-houder krijgt een 
geldbedrag om zelf zorg in te kopen, maar hij krijgt voor de geïndiceerde zorg een bedrag per uur 
dat lager is dan het CTG-tarief dat voor deze zorg geldt. Bemiddelingskosten en vaste prijzen ge-
ven een zzp’er weinig onderhandelingsruimte.  
 
In 2003 waren van de 400.000 zorgverleners ongeveer 5.000 zzp’ers actief in de thuiszorg (Groot 
e.a. 2003). Van deze zzp’ers werkte 95 procent voor houders van een Persoonsgebonden Budget, 
51 procent (ook) voor particulieren zonder PGB en 18 procent (ook) voor thuiszorginstellingen. 
Begin 2009 stelde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat binnen de AWBZ 
gefinancierde thuiszorg circa drie miljard euro omgaat en dat zo’n 10.000 zzp’ers (gelijk aan 7.500 
fte) actief zijn in de AWBZ markt voor zorg in natura (VWS, 2009). Vanwege de onduidelijkheid 
of het gaat om werknemers of zzp’ers in deze tak binnen de thuiszorg, zal het aantal zzp’ers vol-
gens het ministerie lager liggen dan de gestelde 10.000. In de berekeningen voor de KBA is gere-
kend met gegevens van Groot e.a. (2003).  
 
Thuiszorgorganisaties geven aan dat arbeidsproductiviteit van zzp’ers niet hoger ligt dan produc-
tiviteit van werknemers. Het welzijn van de cliënt ligt naar hun idee wel hoger bij de eerste groep. 
Zzp’ers bieden een ander soort diensten aan vergeleken met werknemers in loondienst. Volgens 
de NZa hebben kraamverzorgenden in loondienst een hogere arbeidsproductiviteit dan zzp’ers, 
omdat ze meer kraamvrouwen tegelijkertijd kunnen verzorgen in ‘kraamhotels’ (NZa, 2009).  

4.8.3 KBA Thuiszorg 

Tabel 19: Kosten-batenanalyse zzp'ers in de thuiszorg 
bedragen x één miljoen bedrijven ZZP-B ZZP-C maatschappij 

overig totaal 

aantal   4.000 1.000   
bedrijf - zzp surplus -14,6 -9,7 -2,4   -26,7 
bedrijf – werknemerssurplus 12,4 8,4     20,8 
vpb -2,5     2,5 0,0 
ib + premies volksverzekeringen   -13,7 2,0 11,7 0,0 
uitkeringen     7,1 -7,1 0,0 
kosten uitkeringen       -0,4 -0,4 
werkgeversdeel pensioenpremies -6,6     6,6 0,0 
wg-deel werknemersverzekeringen -19,8     19,8 0,0 
werknemersdeel pensioenpremies   -6,6   6,6 0,0 
pensioenpremies individuen   6,0 1,5 -7,5 0,0 
AOV premies individuen   3,1 0,8 -3,8 0,0 
risico verlies inkomsten    0,0 0,0   0,0 
inkomensafhankelijke Zvw premie   0,1 0,7 -0,8 0,0 
gedragseffect belastingen en premies       -6,9 -6,9 
beloning werkenden 45,8 -16,6 -29,2   0,0 
kosten secundaire arbeidsvoorwaarden -24,0 24,0     0,0 
toevoeging eigen vermogen 7,4       7,4 
waarde flexibele schil -45,2 -45,2 
bedrijfskosten -13,0 13,0 3,2 -3,2 0,0 
contractkosten werknemers -0,7 0,0 0,0   -0,7 
ontbindingskosten -1,0 0,8 0,0 0,3 0,0 
contractkosten zzp'ers 16,2     -12,2 4,1 
totaal financieel -45,2 8,5 -16,2 5,5 -47,4 
geluk  − −  − 
klantentevredenheid − − 
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De thuiszorg neemt in deze analyse een bijzondere plaats in. Dit is de enige sector waarin er 
sprake is van een substantieel aantal zzp-C’ers: zzp’ers die niet terugkeren in loondienst.19 Van-
wege de vergelijkbaarheid met de andere sectoren is ook hier de veronderstelling dat de productie 
op peil blijft. Tenzij de bedrijven spoorslags een doelmatigheidsslag maken die niet ten koste gaat 
van de kwaliteit van de zorg, betekent dat hier een negatief effect voor het welbevinden van de 
klanten. Daarom is een extra regel ‘klantentevredenheid’, met een minteken opgenomen.  
 
Tabel 19 toont de verschuivingen in de thuiszorg als de 5.000 zuivere zzp’ers terug in loondienst 
zouden treden (n=4.000) of hun werkzaamheden zouden beëindigen (n=1.000). De KBA in de 
thuiszorg laat een negatief totaalsaldo zien. Met andere woorden, de zzp’ers hebben een positieve 
impact op de sector. Zonder zzp’ers zouden de bedrijven er weliswaar financieel op vooruitgaan, 
maar doordat ze hun flexibele schil kwijt zijn, lopen ze meer risico. Een ander belangrijk negatief 
effect is de grote groep zzp’ers die verwacht wordt uit de markt te stappen als de mogelijkheid tot 
zzp-schap ontnomen wordt. Deze groep gaat er financieel flink op achteruit, en doet bovendien 
in de vorm van uitkeringen een beroep op de collectieve sector.  
 
Als zzp’ers in de sector in loondienst treden, gaan ze er financieel aanzienlijk op vooruit – deels 
in de sfeer van directe beloning, deels in de vorm van secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
In deze sector weegt het negatieve teken in de rij ‘geluk’ heel zwaar. Dat blijkt uit het grote aantal 
uittredende krachten onder het projectalternatief en het feit dat er in de bestaande situatie dui-
zenden thuiszorgers zijn, die in loondienst financieel beter af zouden zijn.  
 

                                                        
19  Een en ander moet wel in verhouding worden gezien: het gaat om een kwart procent van het totaal aantal 

werkenden.  
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5 Conclusie 

Hierboven is voor vijf sectoren op zo uniforme mogelijke wijze, een zo realistische mogelijke schatting gemaakt van 
de kosten en baten van het zzp-schap op sectoraal niveau. De uitkomsten per sector zijn verschillend, zowel waar 
het gaat om de totale uitkomst, als in de uitkomsten per groep en in het gewicht en de werking van specifieke facto-
ren in de analyse.  
 
Tabel 20: Financieel effect, gemiddeld per zzp’er, van het afschaffen van het zzp-schap 
bedragen in euro’s ZZP A ZZP B ZZP C bedrijven overige  

maatschappij 
totaal 

totaal effect per zzp-A’er zzp-B’er zzp-C’er zzp’er zzp’er zzp’er 
ICT 45.800 7.500 -38.800 -14.300 0 -3.600 
architecten n.v.t. -14.300 n.v.t. 14.600 7.000 15.300 

bouw -500 -8.400 n.v.t. 800 3.200 -1.300 

hoveniers 1.400 -7.600 n.v.t. -4.300 3.900 -5.000 

thuiszorg n.v.t. 2.100 -16.200 -9.000 1.100 -9.500 

 
Tabel 20 toont de resultaten van de kosten-batenanalyses gemiddeld per zzp’er. De kolommen 
‘zzp B’, ‘bedrijven’ en ‘totaal’ zijn het meest informatief. Daar wordt getoond welke impact het 
zzp-schap heeft op de meeste direct betrokkenen: de zzp’ers voor wie loondienst het alternatief 
is, de bedrijven die kunnen kiezen tussen werknemers en zzp’ers, en de hele samenleving. 
 
In vier van de vijf sectoren is de totaalscore negatief, dat wil zeggen dat per zzp’er positief wordt 
bijgedragen aan de welvaart in Nederland, met een bedrag dat varieert van € 1.300 in de bouw tot 
de € 9.500 in de thuiszorg.  
 
De architecten zijn de uitzondering in dit rijtje. Zoals bij de architecten-KBA al gemeld werd, is 
in deze sector het verschil tussen wat zzp’ers gemiddeld verdienen en de loonvoet van de werk-
nemers dermate hoog, dat bij een collectieve transitie van zzp- naar werknemerschap, het netto 
effect wel positief moet zijn. De resultaten van deze deelanalyse moeten daarom voorzichtig geïn-
terpreteerd worden.  
 
Het totaalbedrag voor de bedrijven is overwegend negatief. Ze zouden er, ondanks dat er steeds 
sprake is van toenemende bedrijfswinsten, er in welvaart op achteruitgaan als het zzp-schap werd 
afgeschaft. De verklaring is goeddeels gelegen in een verlies van flexibiliteit, en het terugnemen 
van het risico dat bij de zzp’ers was neergelegd, met een navenant hoger risico op faillissement. 
Een deel van het welvaartsverlies van de bedrijven zit in het hogere surplus dat ze in hun relatie 
met zzp’ers incasseren vergeleken met werknemers. In de bouw is het effect van het afschaffen 
van het zzp-schap voor de bedrijven positief (dat wil zeggen: bedrijven zouden er op vooruit-
gaan), maar het bedrag ligt gemiddeld per zzp’er heel dicht bij nul. Kennelijk is er in de bouw 
sprake van evenwicht in de overdracht van risico aan zzp’ers en de (extra) beloning die ze daar-
voor kunnen incasseren.  
 
Het effect voor de zzp-B’ers laat een gemengd beeld zien. Zzp’ers die terugkeren in loondienst 
zouden er in de bouw en in het hoveniersbedrijf in welvaart flink op achteruitgaan: rond 8.000 
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euro netto per jaar. Dat zit vooral in een lagere beloning, maar ook in een lager surplus: het ver-
schil tussen het bedrag waarvoor ze bereid zouden zijn te werken en wat ze daadwerkelijk incas-
seren. Het verlies wordt deels gecompenseerd doordat ze recht krijgen op secundaire arbeids-
voorwaarden. Ook het saldo van dure individuele verzekeringen (oude dag en AOV) die ingeruild 
worden voor collectieve arrangementen, is positief voor de hele groep. Daarbij kan worden aan-
getekend dat degenen die zich als zzp’er niet verzekerd hadden, als werknemer wel aangesproken 
worden op eigen bijdragen, waardoor ze er op korte termijn op achteruit gaan. Het langetermijn-
effect van een volwaardig pensioen is niet in de analyse meegenomen.  
 
In de ICT en in de thuiszorg zou de gemiddelde zzp’er die kiest voor loondienst er in welvaart op 
vooruit gaan. Het feit dat er toch in grote aantallen als zzp’er wordt gewerkt, geeft een indicatie 
van de waardering die gehecht wordt aan het zelfstandig kunnen werken – daarvoor is men be-
reid een financieel offer te brengen. 
 
Conclusie 
 
Voor belangrijke effecten in de zin van een hogere productiviteit en/of innovativiteit bij zzp’ers 
is in het onderzoek geen aanleiding gevonden. Behoudens de situatie bij de architecten, bevestigt 
de grote lijn van deze KBA’s het beeld van twee belangrijke factoren die de waarde van het zzp-
schap bepalen. Enerzijds is er sprake van een groot waardeverlies in de flexibele schil van de be-
drijven, als het zzp-schap zou worden afgeschaft. Ondanks het feit dat deze waarde conservatief 
is ingeschat, heeft ze een belangrijk gewicht in de uitkomst van de analyses. Het risico van inko-
mensonzekerheid dat de zzp’ers dragen heeft uiteindelijk een beperkte impact, en wordt voor een 
deel ook gecompenseerd door zelfontplooiing en arbeidsvreugde. 
 
De tegenhanger van de waarde van de flexibiliteit in de KBA’s is de verschuiving van dure indivi-
duele oudedagsvoorzieningen en AOV-verzekeringen. In een aantal sectoren zorgen deze er zelfs 
voor dat de zzp’ers uiteindelijk minder te besteden hebben dan ze zouden hebben als werknemer. 
De compensatie is gelegen in de vreugden van het bestaan als zelfstandige.  
 
De sectoren zijn te divers om de bevindingen door te kunnen trekken naar de hele Nederlandse 
economie. In dit onderzoek is ten behoeve van de eenduidigheid zo strikt mogelijk gewerkt met 
zzp'ers zonder eigen bedrijfsvoering. In werkelijkheid is er natuurlijk sprake van allerlei meng-
vormen van zzp’ers, traditionele ondernemers en virtuele ondernemingen: netwerken van zzp'ers 
die samen klanten bedienen. Als algemene conclusie kan niettemin worden getrokken dat de 
zzp’ers positief bijdragen aan de welvaart in Nederland, en dat die bijdrage vooral zit in de gebo-
den flexibiliteit.  
 
Om het saldo van de bijdrage van de zzp’ers te vergroten, is het zaak om te kijken naar de maat-
schappelijke kosten van het zzp-schap, die er vooral in zitten dat zzp’ers geen goede plek hebben 
in het stelsel van collectieve voorzieningen. Er ligt een uitdaging om dat stelsel zo in te richten, 
dat de zzp’ers er volledig in tot ontplooiing kunnen geraken.  
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Bijlage A Voorbeeld rekenschema: bouw 

In deze bijlage worden als voorbeeld de ruwe geldstromen getoond die ten grondslag liggen aan 
de kosten-batenanalyse voor de bouw. De bedragen zijn berekend op basis van de uitgangspun-
ten zoals besproken in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4.  

Tabel 21 geeft de bedragen in de nulsituatie weer, met zzp’ers. Tabel 22 toont de corresponde-
rende bedragen in de projectsituatie, zonder zzp’ers. Bij veronderstelling zijn er in de bouw geen 
zzp’ers die in de projectsituatie ophouden met werken, dus er is geen sprake van uitkeringen in de 
projectsituatie. De KBA komt tot stand door de verschillen tussen de bedragen in Tabel 21 en 
Tabel 22 te bepalen. 
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Tabel 21: Geldstromen bouw nulsituatie (met zzp’ers) 

bedragen  
x 1 miljoen euro 

bouw-
bedrijven 

onder-
nemers 

werk-
nemers 

zzp’ers privaat 
overig 

collectief 
overig 

aantal 81.700 40.000 224.000 50.000  

productie 19.259     

winst 307     

btw     -3.467 +3.467

vennootschapsbelasting -61     +61

dividend -101 +101    

dividendbelasting  -15    +15

beloning -12.954 +2.112 +7.392 3.450  

waarde secundaire ar-
beidsvoorwaarden -1.752  +1.752   

pensioenpremies -576  -576   +1.152

premies werknemers-
verzekeringen -925     925

bedrijfskosten -2.544   -345 +2.889 

premies AOV  -190  -155 +345 

pensioensparen  -203  -224 +426 

zvw premie  -62 -198 -78 +337 

ib + premies volks-
verzekeringen  -258 -1.933 -494  +2.865

contractkosten payroll -167  +55   +18 

TA-kosten zzp’ers -35     

waarde flexibele schil +127     

risico verlies inkomsten  -16  -24  

opdrachtgeverssurplus      +1.926

surplus werkgever – 
werknemer +914  +579   

surplus werkgever – 
zzp’er +311   +213  
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Tabel 22: Geldstromen bouw projectsituatie (zonder zzp’ers) 

bedragen  
x 1 miljoen euro 

bouw-
bedrijven 

onder-
nemers 

werk-
nemers 

zzp’ers privaat 
overig 

collectief 
overig 

aantal 87.700 47.500 266.500 0  

productie 19.259     

winst 1.000     

btw     -3.467 +3.467

vennootschapsbelasting -2.000     +2.000

dividend -330 +330    

dividendbelasting  -49    +49

beloning -11.303 2.508 8.795   

waarde secundaire ar-
beidsvoorwaarden -2.804  +2.804   

pensioenpremies -685  -685   +1.370

premies werknemers-
verzekeringen -1.100     +1.100

bedrijfskosten -2.889    +2.889 

premies AOV  -226   +226 

pensioensparen  -241   +241 

zvw premie  -74 -235  +309 

ib + premies volks-
verzekeringen  -349 -2.300   +2.649

contractkosten payroll -199  +66  +22 

TA-kosten zzp’ers --     

waarde flexibele schil --     

risico verlies inkomsten  -39    

opdrachtgeverssurplus     1.926 

surplus werkgever – 
werknemer +1.088  +689   

surplus werkgever – 
zzp’er --  --   
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  SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Bijlage C Geraadpleegde deskundigen 

Mevrouw J. van Breda (FNV Zelfstandigen) 
De heer H. Brinkers (De Unie) 
De heer B. Everts (Everts Hoveniersbedrijf) 
De heer G. van Hees (FNV Bondgenoten) 
De heer T. Hokken (LTO) 
De heer K. Huisman (VLOK) 
Mevrouw C. Kars (De Unie/zzp’er) 
De heer B. Linders (ICT~Office) 
De heer R. Maaskant (VHG) 
De heer R. van der Made (IT United) 
De heer G. van der Meulen (NOA) 
De heer G. Mulders (Better Life Thuiszorg) 
De heer J. Neijzen (Archipunt) 
De heer O. van Oort (IT United) 
De heer M. Post (CNV HB) 
De heer J. Pouwelse (VHG) 
Mevrouw T. Remkes (Aannemersfederatie Nederland) 
Mevrouw F. Spiering (De Zorgtaak) 
De heer A. de Vrieze (Architectuur Design) 
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