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Het zzp-fenomeen 

Spekkopers of armoedzaaiers? 

 

Bij de totstandkoming van het 

businessplan van Authentiek in 2006 

werd geconstateerd dat de HRM-markt 

/ zzp markt ondoorzichtig is. Hierin 

lijkt niet veel te zijn veranderd. Dit 

komt omdat er veel spelers op de 

markt zijn, waarvan de omvang en 

kwaliteit moeilijk zijn te beoordelen. Er 

lijkt een “bovenwereld” te zijn die 

gedomineerd wordt door de grote 

spelers zoals Randstad, Mercuri Urval, 

Michael Page enzovoort. Gevolgd door 

de middelgrote spelers zoals IT-

Staffing, Q-Logic. Daarna volgen een 

ontelbare hoeveelheid kleine spelers 

en niche spelers. Die kleine spelers en 

niche spelers lijken vooral gericht op 

een bepaalde sector of een bepaalde 

beroepsgroep of een combinatie van 

die twee. Bovendien wordt de markt 

ook bevolkt door zzp’ers. Die op hun 

beurt weer deel kunnen uitmaken van 

de grote, middelgrote en/of 

kleine/niche spelers bijvoorbeeld 

omdat ze daarbij zijn ingeschreven om 

opdrachten te verwerven of omdat ze 

samen met nog anderen onderdeel 

uitmaken van een 

samenwerkingsverband van zzp’ers 

danwel kleine/niche spelers of omdat 

ze eigenaar zijn van een kleine/niche 

speler. Ik noem die kleine/niche 

                                                        
1 In Nederland gelden de volgende criteria met betrekking 

tot het aantal mensen dat in dienst is. Grote bedrijven 

hebben meer dan 250 medewerkers in dienst, middelgrote 

tussen de 50 en 249 en kleine minder dan 49 man. Dat 

staat op de website van de Kamer van Koophandel. 

spelers en zzp’er de “onderstroom” of 

zelfs de “onderwereld”1. 

 

Door Bart van der Spek en Jos Tjon Tam 

Pau 

Datum 21 juli 2016 

 

Wie is een zpp’er, hoeveel zijn er in 

Nederland en hoeveel verdienen ze? 

 

Hoeveel zzp’ers er exact in Nederland 

zijn, is moeilijk te bepalen. Dat komt door 

verschillende kwesties die het 

ingewikkeld maken de populatie af te 

bakenen voor dit onderzoek. We noemen 

de punten hieronder. 

 

Zo worden in de bronnen
2
 die wij 

gebruiken herhaaldelijk verschillende 

aantallen zzp’ers genoemd, zowel in 

absolute cijfers als relatief ten opzichte 

van de Nederlandse beroepsbevolking. 

Ten dele heeft dat te maken met het feit 

dat onze bronnen uit verschillende jaren 

komen. Het is zo dat de laatste jaren 

gemiddeld 120.000 tot 140.000 mensen 

per jaar een eigen zaak beginnen, 

waardoor er elke dag meer zelfstandig 

ondernemers zonder personeel zijn. 

Echter: dat verklaart niet alles. Ook bij 

dezelfde jaartallen verschillen de cijfers. 

We noemen daarom de verschillende 

cijfers en leggen uit hoe het komt waarom 

de aantallen verschillen. Ook bestaan er 

verschillende rechtsvormen van een 

bedrijf, waarvan naar onze inschatting de 

2 Onze bronnen bestaan onder meer uit talloze 

krantenartikelen uit de Telegraaf, de Volkskrant en het 

Algemeen Dagblad, alsook stukken van P&Oactueel en de 

Elsevier. De periode beslaat 2010 tot 2016, 
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meest voorkomende een eenmanszaak en 

een BV zijn. Voor de Kamer van 

Koophandel is de term zzp’er geen 

rechtsvorm en daarmee een loze term. Wie 

een eenmanszaak heeft, is meestal zzp’er. 

Je kunt weliswaar mensen bij je in dienst 

hebben, maar dat is financieel gezien 

behoorlijk risicovol. Het is daarentegen 

lastig te bepalen wie bij een BV een 

zelfstandige zonder personeel is. Vaak 

zijn er mensen in loondienst bij een BV, 

maar niet bij alle besloten 

vennootschappen is dat zo. Maakt dat de 

eigenaren zzp’ers en moeten we ze 

meenemen in dit onderzoek en zo ja in 

welke vorm? En om hoeveel gaat het? Wij 

besluiten ze mee te nemen en op basis van 

verschillende bronnen te bekijken om 

hoeveel ondernemers het gaat. 

 

Verder valt onderscheid te maken 

tussen zzp’ers die gedwongen een eigen 

bedrijf zijn gestart en degenen die er 

daadwerkelijk voor hebben gekozen eigen 

baas te zijn. In het eerste geval kan het 

zelfs gebeuren dat mensen die eerst in 

loondienst waren plots hetzelfde werk 

moeten doen, maar dan als freelancer. Ze 

zijn bijvoorbeeld ontslagen vanwege 

bezuinigingen, maar hun werkgevers 

willen ze tegelijkertijd niet kwijt. Daarom 

onderzoeken wij hoeveel zzp’ers 

gedwongen een eigen bedrijf zijn gestart 

en wie niet. 

 

Tevens hebben sommige 

zelfstandigen alleen hun eigen bedrijf 

waar ze hun geld mee verdienen, terwijl er 

eveneens zelfstandigen zonder personeel 

zijn die ook in loondienst zijn, een 

pensioen ontvangen of een andere vorm 

van inkomsten hebben. We proberen 

duidelijk te maken hoeveel Nederlanders 

alleen geld verdienen door hun bedrijf en 

wie niet. 

 

Bovendien verdienen sommige 

zelfstandigen meer dan het gemiddelde 

Nederlandse inkomen en anderen minder. 

Wij gaan uitzoeken om hoeveel mensen 

het gaat en ze categoriseren. Als basis 

nemen wij het modale inkomen in 

Nederland en hoeveel inkomen je moet 

hebben voor de armoedegrens. Verder is 

de term arm of rijk natuurlijk relatief en 

afhankelijk van wat je vaste lasten zijn en 

hoeveel geld je overhoudt. Eveneens 

kijken we of leeftijd een rol speelt: zijn 

oudere zzp’ers armer dan hun jongere 

evenknieën en hebben ze meer moeite 

opdrachten binnen te halen?  

 

In de onderstaande paragrafen gaan we op 

alle bovengenoemde aspecten in. 

 

Dekt het CBS-rapport de volledige 

lading? 

 

In het artikel ‘Loopbaan of bijbaan als 

zzp’er? op de website van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek’ uit 27 januari 

dit jaar staat een keurig aantal van bijna 

1,35 miljoen mensen genoemd die werken 

als zzp’er. Sterker nog: ook de hoeveelheid 

zzp’ers met alleen een zzp-inkomen en de 

mensen die daarnaast nog een inkomen 

hebben staan vermeld. Echter: het 

onderzoek van het CBS gaat over de 

situatie in 2014, maar het rapport is dus 

van dit jaar. Echter: het daadwerkelijke 

cijfer kan dus nu, in mei 2016, al anders 

zijn.  
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In het stuk ‘Hoeveel zzp’ers zijn er 

in Nederland?’ op de website 

www.ikwordzzper.nl valt namelijk te 

lezen dat netto het aantal zpp’ers per jaar 

toeneemt met 40.000 tot 50.000 per jaar. 

Op basis daarvan zou je stellen dat het 

aantal zzp’ers rond de 1,36 miljoen moet 

liggen. Echter: in het artikel zelf staat dat 

er in 2014 bijna 0,88 miljoen waren. 

Hoewel concrete cijfers van dit jaar niet in 

het artikel zijn te vinden, zouden er nu 

ongeveer 0,9 miljoen zelfstandigen 

zonder personeel moeten zijn, maar 

absoluut niet 1,36 miljoen. De verklaring 

voor het opmerkelijke verschil is dat de 

cijfers niet meer actueel zijn. Het stuk zou 

volgens een medewerker van 

www.ikwordzzper.nl gebaseerd zijn op 

cijfers van het CBS, maar dan niet de 

meest actuele. De laatste CBS-cijfers zijn 

er niet in verwerkt. 

 

Ook bij het artikel ‘Leg 

loonafspraak zzp’er vast in cao’ uit 7 

maart dit jaar op de website van 

P&Oactueel lijkt dat het geval te zijn. Het 

stuk zou zijn gebaseerd op de CBS-cijfers, 

maar waarschijnlijk uit een eerder jaar.  Er 

wordt namelijk beweerd dat 12 procent 

van de werkende beroepsbevolking zzp’er 

is. Dit komt neer op 0,996 miljoen 

Nederlanders. Echter: zoals hierboven 

aangegeven staat in het recentste rapport 

1,35 miljoen. Vanwege de 

actualiteitswaarde is dat laatste getal dus 

logischer. Verder betoogt Paul van der 

Kwast in het stuk ‘minder economie, meer 

werk’ uit Intermediair van 3 juni 2010 dat 

er in dat jaar al een miljoen zzp’ers waren. 

Ook andere bronnen melden dat er voor 

dit jaar al meer dan een miljoen 

zelfstandigen waren. Kortom: het is 

onwaarschijnlijk dat het aantal nu onder 

een miljoen ligt.  

 

Verder bestaat er een verschil 

tussen flexwerkers en zelfstandigen. In de 

CBS-cijfers zijn de flexwerkers niet 

meegenomen. Volgens het artikel ‘Positie 

werkkring en arbeidsduur: aantal vaste 

werknemers niet verder gedaald’ van het 

CBS waren er in het derde kwartaal van 

2015 1,9 miljoen medewerkers met een 

flexibele arbeidsrelatie, van wie 1,4 

miljoen zelfstandigen zonder personeel 

en 0,5 miljoen flexwerkers: tijdelijke 

krachten die wel een contract hebben, 

zoals uitzendkrachten en 

seizoenarbeiders. Het gaat om ongeveer 

een kwart van de Nederlandse 

beroepsbevolking, die op dat moment uit 

ongeveer 8,3 miljoen Nederlanders 

bestond. Echter: volgens het artikel 

‘organisaties doen maar wat met zzp’ers’ 

gaat het zelfs om 30 procent van de 

werkende Nederlandse beroepsbevolking. 

Dit cijfer is gebaseerd op een onderzoek 

van het CAOP, dat op zijn beurt recentere 

CBS-cijfers heeft gebruikt. Beide cijfers 

worden gebruikt door verschillende 

nieuwssites. Het COAP bevestigt met een 

volgende verklaring het verschil. ‘In het 

artikel van P&O Actueel ontstaat (anders 

dan in ons rapport) een beetje de indruk 

dat het om zelfstandigen gaat, maar in die 

30 procent zitten ook tijdelijke 

contracten,’ aldus Riemer Kemper in een e-

mail. 

 

Het lijkt er al met al erg sterk op 

dat in de verschillende bronnen 

verschillende cijfers van het CBS worden 

genoemd. Het aantal zzp’ers verschilt in 

de stukken simpelweg omdat een andere 

http://www.ikwordzzper.nl/
http://www.ikwordzzper.nl/
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periode/kwartaal is onderzocht en niet 

omdat het andere rapporten betreft. Dat 

beeld wordt bevestigd door twee 

medewerkers van twee bronnen die 

andere cijfers dan die van het CBS 

hanteerden. Althans: zo leek het 

aanvankelijk. In werkelijkheid hanteren ze 

andere cijfers, alleen niet de actueelste. 

Bovendien is het logisch dat de 

hoeveelheid zelfstandigen zonder 

personeel in de loop der tijd groter is 

geworden vanwege de trend die al jaren 

gaande is. Het is daardoor erg 

onwaarschijnlijk dat het aantal zzp’ers 

onder een miljoen ligt en zeer 

aannemelijk dat het aantal van 1,35 

miljoen klopt, althans in 2014. 

 

Van eenmanszaak tot een BV 

 

Een ander punt is dat de term zzp’er 

juridisch gezien niet bestaat. Het CBS lost 

dat op door onderzoek te verrichten naar 

bedrijven waar slechts één werkzame 

persoon in dienst is, ofwel de eigenaar. 

Dat blijkt uit het artikel ‘steeds meer 

ondernemers in Nederland’ op de website 

van het onderzoekbureau uit 15 april 

2015. Daardoor worden eenmanszaken 

waar ook medewerkers in dienst zijn niet 

meegenomen en BV’s met meer dan 1 

werkzame persoon ook niet. In het artikel 

spreekt de auteur over 1,1 miljoen zaken 

waarin alleen de eigenaar werkt in het 

eerste kwartaal van 2015. Dat getal komt 

grosso modo overeen met het aantal 

zzp’ers in Nederland in dezelfde periode. 

Verder maakt het CBS ook onderscheid 

tussen zelfstandigen met en zelfstandigen 

zonder personeel. Er zijn in Nederland 

volgens de recentste cijfers 0,3 miljoen 

zelfstandigen met personeel. 

 

Eigen keuze, gedwongen keuze, of 

anders 

 

Zzp’ers kun je eveneens verdelen in 

groepen die bewust een eigen bedrijf zijn 

begonnen, of zij die ‘gedwongen’ zijn’. 

Natuurlijk is gedwongen een subjectief 

begrip, maar een voorbeeld is dat mensen 

die eerst in loondienst waren plots 

hetzelfde werk moeten doen, maar dan als 

freelancer. Dat kan gebeuren bij 

bezuinigingen, waardoor de werkgever de 

medewerker wil behouden, maar dan 

onder voor hem gunstigere voorwaarden 

op financieel gebied. Hierover zijn 

rapporten bekend. Op de website van P&O 

Actueel staat vermeld dat 18,4 procent 

van de zzp’ers uit noodzaak een eigen 

bedrijf startten. Het stuk dateert uit 11 

februari 2014 en is gebaseerd op een 

onderzoek van de ZZP Barometer, een 

onafhankelijke onderzoeksmonitor. Wel 

moet worden vermeld dat slechts 631 

respondenten zijn ondervraagd, waardoor 

het onderzoek niet aselect is, ofwel niet 

volledig representatief. De belangrijkste 

motieven om een eigen zaak te beginnen 

zijn volgens dat onderzoek 

zelfstandigheid, ofwel onafhankelijkheid, 

meer vrijheid, meer flexibiliteit, eigen 

baas zijn en meer verdienen. De minst 

genoemde reden is dat freelancewerk de 

enige inkomstenbron was voordat de 

zzp’er aan de slag ging. 
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Een onderzoek van 

arbeidsmarktonderzoeksbureau 

Intelligence Group uit 2014 stelt dat 13 

procent van alle zzp’ers noodgedwongen 

zelfstandige is. Bijna 1 op de 10 

medewerkers is een eigen bedrijf gestart 

omdat hij ontslag kreeg en 2 op de 100 

vanwege een faillissement. De trend is 

stijgende dat mensen noodgedwongen 

kiezen voor het ondernemersbestaan. In 

2012 ging het maar liefst om 3 op de 10 

mensen die gedwongen zpp’er werden en 

in 2013 om ongeveer 1 van de 6 

zelfstandigen. De meesten hebben voor 

het ondernemersbestaan gekozen, omdat 

ze onafhankelijkheid verwachten en 

verwachten hun eigen tijd te kunnen 

indelen. Ook bij dit onderzoek moet wel 

de nuancering worden gemaakt dat het 

aantal respondenten vrij laag is ten 

opzichte van de hoeveelheid zzp’ers, 

namelijk 860. 

 

 

 

 

 

 

Alle 

zzp'ers 

zzp'er in 

2013 

zzp'er in 

2012 

Wat is/zijn voor u de 

belangrijkste redenen, dat 

u zzp'er bent geworden?    

Eigen tijd indelen 55% 54% 50% 

Onafhankelijkheid 50% 35% 46% 

Naar eigen inzicht handelen 33% 20% 30% 

Zelf bepalen hoe mijn kennis 

en vaardigheden zich 

ontwikkelen 24% 29% 17% 

Meer balans tussen werk en 

privé 23% 26% 22% 

Geen rekening moeten 

houden met een 

leidinggevende of collega’s 21% 13% 12% 

Zelf uitkiezen van 

opdrachten 21% 22% 19% 

Ondernemer zijn zit in mijn 

bloed 16% 8% 6% 

Variatie in de 

werkzaamheden 16% 14% 26% 

Ik ben te eigenwijs om onder 

een baas te werken 11% 14% 8% 

Noodgedwongen door 

ontslag 11% 15% 22% 

Snel en meer geld verdienen 6% 13% 12% 

Noodgedwongen door 

faillissement 2% 1% 8% 

 

Hoofdbaan, bijbaan of geen baan 

 

Niet iedere zzp’er heeft alleen zijn 

hoofdinkomsten uit zijn eigen bedrijf. 

Sterker nog: slechts iets meer dan een half 

miljoen van de 1,35 miljoen zzp’ers had 

alleen een ondernemersinkomen. Er zijn 

eveneens zelfstandigen zonder personeel 

die ook in loondienst zijn, een pensioen 

ontvangen of een andere vorm van 

inkomsten hebben. Het CBS stelt dat voor 

‘zo’n 288 duizend zzp’ers het 

ondernemersinkomen weliswaar de 

voornaamste inkomensbron is, maar dat 

zij ook nog inkomsten uit loon, pensioen 

of een uitkering hebben’. Ook de 

zelfstandigen zonder personeel met 

neveninkomsten uit hun bedrijf, zijn nog 

te onderscheiden, zoals in de 

24,6%

56,6%60,9%

79,3%

41,8%

9,9%
18,4%15,0%

Wat was jouw reden om te starten 

als zelfstandige?
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onderstaande tabel staat. De tabel; 

verklaart eveneens waarom columnist 

André Vermeulen in zijn column ‘VVD 

nekt zzp’ aan 0,8 miljoen zzp’ers komt. In 

het tweede nummer van het tijdschrift Hét 

Ondernemersbelang Groot Haaglanden uit 

2016 noemt hij dat cijfer. Vermeulen 

rekent dus enkel zzp’ers die hun 

hoofdinkomen uit hun bedrijf halen als 

zelfstandige zonder personeel. Het CBS 

noemt immers een aantal van 0,797 

miljoen, ofwel bijna 0,8 miljoen. De 

columnist bevestigt ook in een e-mail dat 

hij de cijfers van het CBS gebruikt. Verder 

blijkt ook hieruit dat het 

onderzoeksbureau wel degelijk 

onderscheid maakt in inkomsten bij zijn 

rapporten en het aantal van 1,35 miljoen 

zzp’ers klopt.3. 

 

Zzp’ers naar belang van inkomen als 

zzp’er, 20144 

 

 
 

                                                        
3 De tabel en deze paragraaf zijn gebaseerd op het artikel 

Loopbaan of bijbaan als zzp’er? op de website van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek’ uit 27 januari 2016. 

www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/04/loopbaan-of-bijbaan-

als-zzp-er-  

De ICT-sector vormt geen 

uitzondering 

 

Net als bij het totale aantal zzp’ers, zijn er 

geen eenduidige cijfers over de 

hoeveelheid zelfstandigen zonder 

personeel in de ICT-sector, een branche 

waar Authentiek actief in is. Wat wel als 

een paal boven water staat, is dat steeds 

meer mensen in de ICT-branche 

zelfstandige zijn. Uit cijfers van de Kamer 

van Koophandel blijkt dat in 2014 50.431 

ICT’ers zelfstandige waren. Vorig jaar 

waren dat er 53.198.
5
 Ook het CBS 

bevestigt dat het in 2015 ‘meer dan 

50.000’ mensen betrof
6
. De stijging van 

het aantal zelfstandige ondernemers in de 

ICT lijkt al een tijd aan de gang te zijn. 

Volgens het artikel ‘Aantal zzp'ers in ICT-

sector blijft groeien’ op de website van het 

mediumbedrijf Computable was het in 

2011 al het geval. Toen bestond ongeveer 

een derde van de nieuwe ICT’ers uit 

zelfstandigen zonder personeel. De 

belangrijkste redenen om zelf aan de slag 

te gaan zijn vrijheid en eigen 

verantwoordelijkheid, eigenlijk dezelfde 

hoofdredenen voor zelfstandigen om een 

eigen zaak te beginnen in andere 

branches. Volgens de ZZP-Barometer uit 

2014 blijkt in totaal ongeveer 7 procent 

van de ICT-zelfstandigen gedwongen een 

eigen bedrijf te zijn begonnen. Wel is het 

zo dat in 2013 van de nieuwe 

zelfstandigen 17 procent gedwongen 

ondernemer werd. Het eerste cijfer wijkt 

4 Zie website: https://www.cbs.nl/nl-

nl/nieuws/2015/16/steeds-meer-ondernemers-in-

nederland 
5 Zie het rapport ‘Bedrijfsleven 2015, Jaaroverzicht 

ondernemend Nederland’ van de Kamer van Koophandel. 
6 Zie het stuk ’14 tips voor succes als zzp’er’ op de website 

van The Future Group, een ICT- ondernemerscollectief. 

http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/04/loopbaan-of-bijbaan-als-zzp-er-
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/04/loopbaan-of-bijbaan-als-zzp-er-
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/16/steeds-meer-ondernemers-in-nederland
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/16/steeds-meer-ondernemers-in-nederland
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/16/steeds-meer-ondernemers-in-nederland
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af van zelfstandigen in andere sectoren. 

Zoals eerder vermeld is dat percentage 

gemiddeld een stuk hoger, namelijk 

ongeveer tussen de 13 en de 18 procent. 

Volgens de ZZP-barometer is dat aantal 

gemiddeld 7,7 procent, dus ook lager dan 

het gemiddelde. Met name in de kunst- en 

cultuursector en in het onderwijs zijn veel 

meer schijnzelfstandigen. In de tabel 

hieronder staan de exacte aantallen, wel 

procentueel gezien
7
. Concluderend stijgt 

het aantal zzp’ers sterk en er zijn relatief 

weinig gedwongen zzp’ers. 

 

 
 

Slimme zakenlieden of arme sloebers? 

 

Volgens de website Consultancy.nl hebben 

zzp’ers in de ICT-branche het goed voor 

elkaar. De redactie deed onderzoek naar 

de inkomensverschillen tussen de 

groepen zzp’ers op basis van data van 

zo’n 3.000 Nederlandse zelfstandigen 

zonder personeel. Zijn conclusie is simpel: 

zzp’ers in de ICT en de zakelijke 

advisering verdienen het meest. Bijna een 

                                                        
7 Zie het artikel http://zzpbarometer.nl/2014/12/12/70-

000-zzpers-gestart-vanwege-gedwongen-ontslag. De tabel 

is tevens van deze bron afkomstig. 
8 Zie de website.https:// 

www.consultancy.nl/nieuws/10175/uurtarief-

vrouwelijke-zzper-11-euro-lager-dan-bij-man 

van de vijf ICT’ers verdient maandelijks 

meer dan 5000 euro bruto en iets meer 

dan een kwart tussen de 3000 en 5000 

euro. Dat is ver boven het modale 

inkomen in Nederland. Dit jaar, in 2016, 

bedraagt dat 2808 euro bruto. Dat stelt het 

Centraal Planbureau. Als verklaring geven 

de onderzoekers het volgende aan: ‘Zij 

werken relatief veel uren per week, vragen 

de hoogste uurtarieven en kennen de 

hoogste opleidingsniveaus. Mogelijk zijn 

ook het hoge percentage declarabele uren 

en de lage risicoperceptie in de twee 

branches van invloed op de hoge 

maandinkomens van deze twee groepen,’ 

valt in de conclusie op de website te lezen. 

Bijna 8 op de 10 ICT’ers werkt meer dan 

40 uur per week, iets meer dan 8 van de 10 

is hoog opgeleid en het gemiddelde 

uurtarief bedraagt 86 euro. Dat is allemaal 

boven het gemiddelde van het totale 

aantal ondernemers. Hetzelfde geldt 

overigens ook voor zzp’ers die in de 

adviesbranche aan de slag zijn. Maar: in de 

ICT-branche werken relatief weinig 

vrouwen en bovendien krijgen die 

gemiddeld 11 euro per uur minder 

betaald8. Dat verklaart ten dele waarom 

het uurtarief tamelijk hoog ligt. Verder 

zijn zzp’ers in de zorgsector relatief arm. 

De afgelopen jaren is het aantal zzp’ers in 

die branche behoorlijk toegenomen9 

Samen met de grote hoeveelheid 

zelfstandigen zonder personeel bij 

postorderbedrijf PostNL is dat 

controversieel10. De vele ondernemers bij 

9 Zie de website. 

https://www.zorgvisie.nl/personeel/nieuws/2015/3/cbs-

minder-banen-en-meer-zzpers-in-de-zorg-1725254w/  
10 Zie bijvoorbeeld dit artikel op de website van de 

Volkskrant. http://www.volkskrant.nl/economie/strijd-

http://zzpbarometer.nl/2014/12/12/70-000-zzpers-gestart-vanwege-gedwongen-ontslag
http://zzpbarometer.nl/2014/12/12/70-000-zzpers-gestart-vanwege-gedwongen-ontslag
http://www.consultancy.nl/nieuws/10175/uurtarief-vrouwelijke-zzper-11-euro-lager-dan-bij-man
http://www.consultancy.nl/nieuws/10175/uurtarief-vrouwelijke-zzper-11-euro-lager-dan-bij-man
https://www.zorgvisie.nl/personeel/nieuws/2015/3/cbs-minder-banen-en-meer-zzpers-in-de-zorg-1725254w/
https://www.zorgvisie.nl/personeel/nieuws/2015/3/cbs-minder-banen-en-meer-zzpers-in-de-zorg-1725254w/
http://www.volkskrant.nl/economie/strijd-tussen-schijnzelfstandigen-en-postnl-woedt-voort~a4209185/
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PostNL kunnen met recht armoedzaaiers 

worden genoemd. Zij verdienen het minst 

van alle zelfstandigen. Natuurlijk moet je 

rekening houden met factoren zoals het 

daadwerkelijk besteedbare inkomen dat 

iemand heeft, maar in grote lijnen valt dat 

zeker te stellen. Ook is daar in 

tegenstelling tot de ICT-sector sprake van 

een grote mate van schijnzelfstandigheid, 

hoewel dat door het bedrijf zelf wordt 

ontkend. Wel zegt PostNL  sinds april 2016 

nieuwe postbezorgers een vaste baan te 

geven. 

 

En hoe zit het dan met de categorie 

45 – 50 en 50 en ouder in de ICT sector? In 

de categorie medewerkers van 45 jaar en 

ouder zijn geen keiharde cijfers bekend. 

Wel is te beweren dat ze het moeilijker 

hebben dan hun jongere collega’s. Zo 

zitten volgens de nieuwswebsite FOK!, dat 

verbonden is aan De Telegraaf, oudere 

ICT’ers onnodig lang in de WW11. De banen 

liggen volgens het artikel voor het 

oprapen, maar ze komen niet aan de bak. 

Verder stelt Wilbert van Beek, directeur 

van Ctivity B.V., dat de meeste werkgevers 

een ICT’er van onder de 35 in dienst willen 

hebben
12

. Oudere ICT'ers die na een WW-

uitkering weer aan de slag gaan, moeten 

flink inleveren. In hun nieuwe baan gaan 

hoogopgeleide 55-plussers er met 24 

procent in salaris op achteruit. Dat blijkt 

uit onderzoek van uitkeringsinstantie 

                                                        
tussen-schijnzelfstandigen-en-postnl-woedt-

voort~a4209185/ 
11 Zie de website. 

http://frontpage.fok.nl/nieuws/733571/1/1/50/veel-

oudere-ict-ers-onnodig-in-ww.html 
12 Zie de website. 

https://www.computable.nl/artikel/opinie/loopbaan/284

2273/1509029/oudere-icter-heeft-bedrijf-heel-wat-te-

bieden.html 

UWV dat in opdracht van de Volkskrant is 

uitgevoerd13. Dat zou erop kunnen wijzen 

dat de ICT’er van 50 jaar en ouder het 

inderdaad lastiger hebben dan hun 

jongere collega’s. Met betrekking tot 

ICT’ers in de categorie 45 – 50 blijft het 

beeld onduidelijk. Maar niet alle bronnen 

scheppen een zwartgallig beeld. Op 

Intermediair staat juist dat in de ICT-

branche 55-plussers nog een goede kans 

maken op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit 

onderzoek van The Intelligence Group
14

. 

Kortom een vrij diffuus beeld of de 

ICT’ers in categorieën 45 – 50 jaar en 50 

jaar en ouder qua inkomsten net zo goed 

doen als hun jongere collega’s of niet. 

 

 
 

Het eindoordeel 

 

Op basis van dit onderzoek komen wij tot 

verschillende conclusies. De 

13 Zie de website. 

https://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/561

5494/250449/oudere-icter-levert-fors-in-na-ww-

periode.html 
14 Zie de website. 

http://www.intermediair.nl/carriere/een-baan-

vinden/branches/Arbeidsmarkt-IT-ers-slaat-op-

hol?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 

http://www.volkskrant.nl/economie/strijd-tussen-schijnzelfstandigen-en-postnl-woedt-voort~a4209185/
http://www.volkskrant.nl/economie/strijd-tussen-schijnzelfstandigen-en-postnl-woedt-voort~a4209185/
http://frontpage.fok.nl/nieuws/733571/1/1/50/veel-oudere-ict-ers-onnodig-in-ww.html
http://frontpage.fok.nl/nieuws/733571/1/1/50/veel-oudere-ict-ers-onnodig-in-ww.html
https://www.computable.nl/artikel/opinie/loopbaan/2842273/1509029/oudere-icter-heeft-bedrijf-heel-wat-te-bieden.html
https://www.computable.nl/artikel/opinie/loopbaan/2842273/1509029/oudere-icter-heeft-bedrijf-heel-wat-te-bieden.html
https://www.computable.nl/artikel/opinie/loopbaan/2842273/1509029/oudere-icter-heeft-bedrijf-heel-wat-te-bieden.html
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5615494/250449/oudere-icter-levert-fors-in-na-ww-periode.html
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5615494/250449/oudere-icter-levert-fors-in-na-ww-periode.html
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5615494/250449/oudere-icter-levert-fors-in-na-ww-periode.html
http://www.intermediair.nl/carriere/een-baan-vinden/branches/Arbeidsmarkt-IT-ers-slaat-op-hol?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
http://www.intermediair.nl/carriere/een-baan-vinden/branches/Arbeidsmarkt-IT-ers-slaat-op-hol?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
http://www.intermediair.nl/carriere/een-baan-vinden/branches/Arbeidsmarkt-IT-ers-slaat-op-hol?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
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ondoorzichtigheid van de zzp-markt is 

niet afgenomen en blijft helaas 

ondoorzichtig, doordat bijna alle bronnen 

verschillende cijfers van het CBS 

hanteren. Niet alleen kan het jaartal of 

kwartaal van heet onderzoek van het 

bureau afwijken, maar ook de 

interpretatie van wie nu eigenlijk zzp’er 

is. Sommige bronnen rekenen alleen 

mensen die als hoofdbaan ondernemer 

zijn als zzp’er, maar andere niet. Het 

totale aantal ligt op 1,35 miljoen, maar 

door sommige ondernemers niet tot 

zelfstandigen zonder personeel te 

rekenen, kan die hoeveelheid dus lager 

uitpakken. Ook in de ICT-sector worden 

verschillende cijfers gehanteerd, maar het 

is in het algemeen minder ondoorzichtig 

dan de algemene cijfers. ICT’ers zijn 

minder vaak dan gemiddeld 

schijnzelfstandige en verdienen op basis 

van de kale cijfers goed. Wel is het zo dat 

maar weinig vrouwen deel uitmaken van 

de ICT beroepsgroep en zij gemiddeld 

minder goed verdienen dan mannen. Ook 

maken ICT’ers relatief veel uren hetgeen 

het beeld van de goede verdiensten ietwat 

kleurt. 
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