
Zzp'ers in zorg & welzijn
2019 

Situatie voor zzp-schap Top 5 redenen om voor zzp-
schap te kiezen

1. Mijn beroep wordt meestal als
zelfstandige uitgevoerd (43,9%)

2. Ik wilde zelf bepalen hoeveel en
wanneer ik werk (42,8%)

3. Ik zocht een nieuwe uitdaging (40,5%)

4. Ik wilde niet (meer) voor een baas
werken (26,5%)

5. Ik wilde werk en prive beter kunnen
combineren (23,9%). 
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20,6%
van de zzp'ers is
tevens werkzaam
als werknemer
(gemiddeld 19,5
uur per week)

Belangrijkste reden:
financiële zekerheid (47,9%).

Bron: ZEA & NEA 2019, TNO/CBS 

Aandeel zzp'ers met 
middelbaar opleidingsniveau
neemt sinds 2015 toe. 

Percentage ZZP'ers dat een opleiding
volgde was in 2017 nog 25,2%. 

Definitie ZZP'er: zelfstandig ondernemer zonder personeel
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Veelal hoogopgeleid Zzp'er steeds jonger
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Als u vrij mocht kiezen, werkt u dan
liever in loondienst of als zelfstandig
ondernemer?
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Aantal zzp'ers dat liever in
loondienst werkt gedaald

3,4%
gebruikt platforms zoals
Werkspot, Freelancer.nl
en Uber voor
klantenwerving

8,9%
maakt gebruik van een
intermediair voor
klantenwerving. 
In 2017 was dit nog 6,6%.

Gebruik van digitale platforms,
en intermediairs voor
klantenwerving beperkt 

Zzp'ers zijn minder vaak
compleet uitgeput door het
werk

% enkele keren per maand of meer
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Zzp'ers ervaren vaker een
werk-privé disbalans
% Ja (zeer) vaak 
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Bij nacht- en
weekenddiensten geeft
een hoger percentage
werknemers aan dit
regelmatig te doen. 
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Zzp'ers geven vaker dan werknemers aan regelmatig
avonddiensten te draaien

Bron: ZEA & NEA 2019, TNO/CBS 

Zzp'ers in
Z&W hebben in de
afgelopen twee
jaar vaker
een opleiding of 
cursus gevolgd
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Voorzieningen - 1

Belangrijkste reden: ik kan het
niet betalen (43,3%)

19,2%
heeft geen
voorziening voor
het pensioen

38,2%
heeft geen
voorziening voor
arbeidsongeschiktheid

Belangrijkste reden: de baten
wegen niet op tegen de kosten
(52,7%)

Financiële situatie verbeterd
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Hoe is op dit moment de financiele
situatie van uw bedrijf?  45,5%

denkt minder dan
1 jaar rond te kunnen
komen als inkomen
uit onderneming
wegvalt.

Zij denken het lichamelijk en
psychisch ook langer vol te houden. 
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Zzp'er: Gemiddeld 3 jaar  
langer doorgaan met werken

Zzp'er: Meer tevreden met
werk en
arbeidsomstandigheden
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Behoefte aan meer cijfers? Kijk op
transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl  of
neem contact met ons op. 

T  088 144 40 00
E  info@transvorm.org
I   www.transvorm.org
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