
Sociaal Economische Trends 2013

Wendy Smits
Harry Bierings
Robert de Vries
7 maart 2013

Werkloosheid  
2004-2011
Stromen en duren

Werkloosheidsduren op basis van de Enquête 

beroepsbevolking

Sociaaleconomische trends

Lian Kösters  
Marion van den Brakel 
Bart Loog

Zzp’ers met een korte 
werkweek

2016 | 07



CBS | Sociaaleconomische trends, augustus 2016 | 07 2

Inhoud

1. Inleiding 3

2. Kenmerken van zzp’ers met een korte werkweek 4

3. Wie starten, wie stoppen en wie gaan er door als kleine zzp’er? 7

4. Inkomen en vermogen van kleine zzp’ers 9

5. Conclusie 13

Literatuur 14

Bijlage 15



CBS | Sociaaleconomische trends, augustus 2016 | 07 3

In 2015 waren er 112 duizend zzp’ers van 15 tot 75 jaar die minder dan 12 uur per week 
werkten, anderhalf keer zoveel als in 2004. Het gaat dan om zzp’ers die niet daarnaast 
ook nog een baan als werknemer hebben. Deze kleine zzp’ers zijn naar verhouding vaak 
55-plusser en goed geschoold. Anders dan zzp’ers met een langere werkweek die zichzelf 
overwegend als werkende beschouwen, ziet van de kleine zzp’ers maar 26 procent 
zichzelf als werkende en 11 procent als werkloze. Ruim een kwart omschrijft zichzelf als 
gepensioneerde en 17 procent als huisvrouw of -man. 
Van de kleine zzp’ers in 2014 was 20 procent een jaar later voor 12 uur of meer per week 
aan de slag. Dit aandeel is vergeleken met 2004 bijna verdubbeld. Iets meer dan de helft 
van de kleine zzp’ers werkte in 2015 nog steeds minder dan 12 uur per week, terwijl ruim 
een kwart was gestopt als zzp’er. 
Voor 43 procent van de kleine zzp’ers is het ondernemersinkomen, eventueel aangevuld 
met inkomen uit een uitkering (bijvoorbeeld werkloosheid of pensioen), onvoldoende om 
zichzelf financieel te onderhouden. Het inkomen van een partner zorgt er dan doorgaans 
voor dat het gezinsinkomen toch boven de lage-inkomensgrens uitkomt. Ook hebben kleine 
zzp’ers dikwijls een flink vermogen achter de hand.

1. Inleiding

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) neemt al geruime tijd toe. In 2003 waren er 
zo’n 630 duizend zzp’ers van 15 tot 75 jaar die 8 procent van de werkzame beroepsbevolking 
uitmaakten. In 2015 werd het miljoen bereikt en was ruim 12 procent van de werkzame 
beroepsbevolking een zzp’er. De toename van het aantal zzp’ers kan voor een deel worden 
toegeschreven aan sociaal-culturele factoren (bijvoorbeeld behoefte aan flexibiliteit voor 
het combineren van arbeid en zorg), economische factoren (zoals veranderingen in de 
sectorstructuur, bijvoorbeeld van industrie naar zakelijke dienstverlening) en veranderingen 
in de samenstelling van de beroepsbevolking (bijvoorbeeld meer ouderen). Een belangrijk 
deel van de verklaring vormt echter het beleid en dan met name de fiscale regelingen in 
Nederland die het aantrekkelijk maken om ondernemer te worden (CPB, 2014; Rijksoverheid 
2015).

Het merendeel van de zzp’ers werkt 12 uur per week of meer, maar er is een aanzienlijke 
groep die wekelijks minder uren actief is voor het eigen bedrijf. Uit een eerdere analyse van 
CBS blijkt dat ruim een derde van de startende zzp’ers begonnen voor minder dan 12 uur per 
week. Een vergelijkbaar deel van de zzp’ers die stopten (38 procent), had eveneens een korte 
werkweek (Hoekema, Kösters, Loog, Nieuweboer, Pouwels-Urlings en Smits, 2014). Kleine 
zzp’ers komen niet in aanmerking voor de fiscale voordelen, omdat ze hiervoor onvoldoende 
tijd aan het ondernemerschap besteden. De Belastingdienst ziet hen daarom niet als 
ondernemers. Wie zijn de mensen die minder dan 12 uur per week als zzp’er werken? Kunnen 
zij zichzelf hiermee financieel onderhouden? Hebben ze een partner die bijdraagt aan het 
levensonderhoud? Is er sprake van een vermogensbuffer? Wat was de arbeidsmarktpositie 
van de kleine zzp’ers voordat ze begonnen als zelfstandige, en hoe ziet deze er een jaar later 
uit? Werken ze dan meer uren in hun eigen zaak, zijn ze nog steeds kleine zzp’er of zijn ze 
gestopt met hun eigen bedrijf?
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In dit artikel wordt aan de hand van deze vragen de positie van zzp’ers met een korte 
werkweek in kaart gebracht. Het gaat dan om personen die uitsluitend als zzp’er tot 12 uur 
per week werkzaam zijn en die niet daarnaast ook nog een baan als werknemer hebben. 

Kleine zzp’ers versus kleine werknemers en grote zzp’ers

De zzp’ers die in totaal minder dan 12 uur per week aan het zzp-schap besteden (‘kleine 
zzp’ers’), worden vergeleken met twee andere groepen op de arbeidsmarkt:

 − personen die uitsluitend een kleine deeltijdbaan (tot 12 uur) als werknemer hebben
 − personen die uitsluitend als zzp’er actief zijn in een substantiële deeltijdbaan (12 tot 35 

uur) of voltijdbaan (35 uur of meer)
Voor een adequate vergelijking met werknemers met een kleine deeltijdbaan blijven mensen 
die in het reguliere onderwijs zitten, zowel bij zzp’ers als werknemers, buiten beschouwing. 
Deze keuze is gemaakt omdat onderwijsvolgenden oververtegenwoordigd zijn onder de 
werknemers met een kleine baan. Voor hen is deze veelal bedoeld als bijbaan om extra 
inkomsten te hebben tijdens de studietijd, niet om te voorzien in het levensonderhoud.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van gegevens uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De 
EBB is een steekproefonderzoek onder huishoudens waarbij gegevens verzameld worden 
over de relatie van personen tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsduur, opleidingsniveau en type 
werkkring (werknemer, zelfstandige, etc.). Deze gegevens zijn aangevuld met registergegevens 
over inkomen en vermogen, die hoofdzakelijk afkomstig zijn van de Belastingdienst.

2. Kenmerken van zzp’ers met 
een korte werkweek

In 2015 anderhalf keer zoveel kleine zzp’ers als in 2003
Er waren in 2015 zo’n 112 duizend zzp’ers van 15 tot 75 jaar die gemiddeld minder dan 12 uur 
per week aan het zzp-schap besteedden. Het aantal werknemers met een vergelijkbare 
arbeidsduur bedroeg 275 duizend. Daarnaast waren er 265 duizend substantiële deeltijd 
zzp’ers met een werkweek van 12 tot 35 uur en 495 duizend voltijd zzp’ers die 35 uur of meer 
per week werkten. 

Sinds 2003 is het aantal kleine zzp’ers vrijwel ieder jaar licht toegenomen. Gemiddeld 
kwamen er jaarlijks 3 duizend bij. In 2015 waren er bijna anderhalf keer zoveel kleine zzp’ers 
als in 2003. De forse toename van het totaal aantal zzp’ers in deze periode kwam echter 
vooral voor rekening van de voltijders en de zzp’ers met een substantiële deeltijdbaan. Het 
aantal werknemers met een werkweek van minder dan 12 uur kwam, vergeleken met 2003, 
13 procent lager uit.
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Kleine zzp’er relatief oud en hoogopgeleid
Kenmerkend voor zzp’ers met een korte werkweek is dat ze gemiddeld ouder zijn dan 
werknemers met een kleine baan, maar ook dan zzp’ers met een substantiële deeltijdbaan 
of een voltijdbaan. In 2015 was 60 procent van de mensen die minder dan 12 uur per week 
aan het zzp-schap besteden 55 jaar of ouder. Bij werknemers met een kleine baan betreft het 
38 procent. Onder substantiële deeltijd zzp’ers en voltijd zzp’ers is het aandeel 55-plussers 
met respectievelijk 34 en 24 procent nog lager (zie tabel B.1 voor achtergrondkenmerken). 

Het aantal mannen en vrouwen onder kleine zzp’ers was in 2015 vrijwel gelijk, terwijl tien jaar 
eerder de vrouwen met 65 procent nog in de meerderheid waren. Bij de werknemers met 
een kleine deeltijdbaan is een ruime meerderheid vrouw. Ook de zzp’er met een substantiële 
deeltijdbaan is iets vaker een vrouw. Bij de voltijd zzp’ers zijn daarentegen de mannen met 
bijna 80 procent flink oververtegenwoordigd. 

Het onderwijsniveau van zzp’ers met een korte werkweek is relatief hoog: 43 procent is 
hoogopgeleid. Bij de werknemers met een kleine baan is dit maar 16 procent. Zzp’ers zijn 
ongeacht hun arbeidsduur hoger opgeleid: bij de substantiële deeltijd zzp’ers ligt het aandeel 
hoogopgeleiden op 47 procent en bij voltijd zzp’ers op 37 procent. 

Een kwart van de kleine zzp’ers beschouwt zichzelf als werkende
Kleine zzp’ers onderscheiden zich ook van andere zzp’ers in de manier waarop ze hun eigen 
maatschappelijke positie zien. Iets meer dan een kwart van de kleine zzp’ers ziet zichzelf als 
werkende, ruim één op de tien omschrijft zichzelf als werkloos. Van de substantiële deeltijd 
zzp’ers en voltijd zzp’ers ziet respectievelijk 82 en 94 procent zichzelf als werkende, terwijl 
bijna niemand zichzelf als werkloos betiteld.

2.1   Zzp’ers1) en werknemers2) van 15 tot 75 jaar naar wekelijkse arbeidsduur
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Van de kleine zzp’ers beschouwt 26 procent zichzelf als gepensioneerde en nog eens 
17 procent vindt zichzelf meer huisvrouw/-man dan werkende. De kleine zzp’ers die zichzelf 
als werkende of werkloze zien, zijn in de regel ook degenen die aangeven meer uren te willen 
werken. Degenen die zichzelf als gepensioneerde of als huisvrouw/-man definiëren, willen dit 
juist niet. 

De werknemer met een kleine baan lijkt wat betreft maatschappelijke positie het meest 
op de kleine zzp’er. Wel is ook onder hen het aandeel dat zichzelf als werkende ziet met 
43 procent een stuk hoger dan bij de kleine zzp’ers. 

2.2   Zzp'ers en werknemers van 15 tot 75 jaar naar wekelijkse arbeidsduur en 
 leeftijd
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2.3   Zzp'ers en werknemers van 15 tot 75 jaar naar wekelijkse arbeidsduur en 
 maatschappelijke positie1)

1) De maatschappelijke positie zoals de respondent deze zelf ziet.
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Kleine zzp’ers het vaakst werkzaam in bedrijfseconomische en administratieve 
beroepen
Veruit de meeste zzp’ers met een korte werkweek, 84 procent, biedt zijn of haar eigen 
arbeid aan. De overige verkopen producten, bijvoorbeeld in een (web)winkel. In 2015 waren 
kleine zzp’ers het vaakst werkzaam in bedrijfseconomische en administratieve beroepen. 
Wanneer specifiek naar beroepen gekeken wordt, dan blijken schoonmaker, kapper en 
schoonheidsspecialist, administratief medewerker, auteur en taalkundige en bedrijfskundige 
en organisatieadviseur het vaakst voor te komen. Deze beroepen top-5 lijkt deels op die 
van zzp’ers met een substantiële deeltijdbaan, maar wijkt af van die van voltijd zzp’ers. De 
vijf meest voorkomende beroepen bij de voltijders zijn veeteler, winkelier en teamleider 
detailhandel, timmerman, software- en applicatieontwikkelaar en bouwarbeider ruwbouw. 

Kleine zzp’er betrekkelijk kort bezig met huidige werk 
Wat betreft de duur van het zzp-schap is de groep kleine zzp’ers vrij gevarieerd. Ruim 
20 procent is nog geen twee jaar actief als zzp’er. Dit aandeel is hoger dan bij substantiële 
deeltijd en voltijd zzp’ers, maar lager dan bij werknemers met een kleine deeltijdbaan. Bij de 
werknemers heeft het relatief hoge aandeel (32 procent) met een lage anciënniteit vooral te 
maken heeft met de lagere gemiddelde leeftijd in deze groep. Daarnaast is er een grote groep 
kleine zzp’ers (40 procent) die al tien jaar of langer in deze baan als zelfstandige werkzaam is. 

3. Wie starten, wie stoppen en wie 
gaan er door als kleine zzp’er?

Zes van de tien instromers waren voorheen geen zzp’er
Wie worden er kleine zzp’er? Tussen 2014 en 2015 begonnen er ruim 49 duizend ‘nieuwe’ 
kleine zzp’ers. Ruim 22 duizend van hen waren een jaar eerder ook al actief als zzp’er, maar 
werkten toen nog 12 uur of meer per week. Al sinds 2010 bestaat meer dan 40 procent 
van de instroom in de groep kleine zzp’ers uit zzp’ers die minder uren zijn gaan werken. 
In 2013 was dit zelfs nog wat meer. Vanuit de niet-beroepsbevolking kwamen er in 2015 
ruim 14 duizend kleine zzp’ers bij. De overige instroom bestaat onder meer uit voormalige 
werklozen, werknemers en andere typen zelfstandigen. 

Stroomcijfers op basis van de EBB

De EBB is een onderzoek waarin personen na het eerste interview nog vier maal worden 
benaderd, met tussenpozen van drie maanden. Tussen het eerste en laatste contact met 
een respondent zit dus ongeveer een jaar. Door het vergelijken van de antwoorden van 
een respondent op deze twee momenten kan in kaart worden gebracht of en hoe de 
arbeidsmarktpositie van deze persoon in het afgelopen jaar is veranderd. Op basis hiervan 
worden stroomcijfers gemaakt. 



CBS | Sociaaleconomische trends, augustus 2016 | 07 8

Steeds meer kleine zzp’ers worden groot
Gaan zzp’ers die minder dan 12 uur per week werken op den duur meer uren werken? Van 
de kleine zzp’ers in 2003 was een jaar later 66 procent nog steeds werkzaam als kleine zzp’er. 
Van 2014 op 2015 gold dit nog voor 53 procent. Van 2003 op 2004 ging 11 procent van 
de kleine zzp’ers 12 uur of meer aan het zzp-schap besteden. Dit aandeel is gedurende de 
daaropvolgende elf jaar bijna verdubbeld. Het aandeel kleine zzp’ers dat na een jaar voltijds 
werkt, ligt gemiddeld over de periode 2004–2014 op 3,5 procent. Tussen 2014 en 2015 zijn 
de veranderingen in arbeidspositie (na een jaar) het grootst: 5,5 procent van de kleine zzp’ers 
werkte na een jaar 35 uur of meer per week. Ruim een kwart van de kleine zzp’ers stopte in 
die periode met hun zzp-schap, de helft daarvan was niet meer actief op de arbeidsmarkt. 

3.1   Nieuwe kleine zzp’ers (instroom) van 15 tot 75 jaar naar 
 arbeidsmarktpositie een jaar eerder
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4. Inkomen en vermogen van 
kleine zzp’ers

Flink verschil in eigen inkomen tussen kleine zzp’ers en werknemers
Zzp’ers met een korte werkweek hebben gemiddeld een lager persoonlijk bruto-inkomen 
dan voltijd zzp’ers: 31,1 duizend versus 41,4 duizend euro in 2014. Wel is hun inkomen 
vergelijkbaar met dat van de substantiële deeltijd zzp’ers (29,6 duizend euro) en aanzienlijk 
hoger dan dat van werknemers met een kleine baan (16,9 duizend euro). Bij het mediane 
persoonlijke inkomen dat minder gevoelig is voor uitschieters dan het gemiddelde is het 
patroon vergelijkbaar.

Persoonlijk inkomen

Het persoonlijk bruto-inkomen omvat het bruto-inkomen uit arbeid of eigen onderneming, 
uitkeringen uit inkomensverzekeringen, zoals arbeidsongeschiktheid of pensioen, en 
uitkeringen uit sociale voorzieningen, zoals bijstand. Omdat zzp’ers geen verzekeringen 
tegen inkomensverlies hoeven af te sluiten, zijn bij werknemers de verplicht op het inkomen 
ingehouden premies voor inkomensverzekeringen (arbeidsongeschiktheid en pensioen) hier 
niet afgetrokken. Voor werknemers maken deze zo’n 20 procent van hun bruto-inkomen uit 
werk uit, bijna twee keer zoveel als bij zelfstandigen zonder personeel (CBS, 2016). 

Vier op de tien kleine zzp’ers leven voornamelijk van een pensioen
Bij de gemiddelde inkomsten uit arbeid is er anders dan bij het totale persoonlijke inkomen 
weinig verschil tussen zzp’ers en werknemers met een korte werkweek. Zo bedroeg in 2014 
het gemiddelde bruto-jaarinkomen uit werk van een kleine zzp’er 8,9 duizend euro, terwijl 
werknemers met een kleine baan 9,1 duizend euro verdienden. Dit komt doordat zzp’ers 
met een kleine baan naar verhouding veel meer aanvullende inkomsten hebben dan de 
werknemers, meestal uit een (vervroegd) pensioen. Voor 39 procent van de zzp’ers met een 
korte werkweek is de pensioenvoorziening de belangrijkste inkomstenbron. Bij werknemers 
met een kleine baan is dat met 18 procent minder dan de helft.

4.1 Persoonlijk bruto-inkomen van zzp'ers en werknemers van 15 tot 75 jaar naar 
wekelijkse arbeidsduur, 2014

 

Zzp'er tot 12 uur Zzp'er 12 tot 35 uur Zzp'er 35 uur of meer Werknemer tot 12 uur
 

 

1 000 euro
Persoonlijk bruto-inkomen  
Gemiddeld 31 ,1 29 ,6 41 ,4 16 ,9

Mediaan 1) 20 ,0 20 ,0 32 ,1 12 ,3

Bruto-inkomen uit werk
Gemiddeld 8 ,9 21 ,4 38 ,3 9 ,1

Mediaan 1) 2 ,8 13 ,3 30 ,1 6 ,7
  

1) De mediaan van het inkomen is de middelste van de naar grootte gerangschikte inkomens. Dit betekent dat precies de 
helft van de populatie een lager of even groot inkomen heeft.
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Inkomsten uit werk vormen voor 42 procent van de kleine zzp’ers en 62 procent van de kleine 
werknemers de belangrijkste inkomensbron. 

Minderheid kleine zzp’ers is economisch zelfstandig
Eén van de vragen in dit artikel is of de kleine zzp’er genoeg verdient om in het eigen 
levensonderhoud te voorzien, oftewel economisch zelfstandig is. Hiervan is sprake wanneer 
het inkomen uit werk minimaal het bijstandsniveau van een alleenstaande bedraagt (zie 
kader). Een minderheid van de kleine zzp’ers, 19 procent, is economisch zelfstandig. Bij 
werknemers met een kleine baan is dit aandeel met 15 procent nog lager. Economische 
zelfstandigheid kan worden bereikt door meer uren te werken. Van de kleine zzp’ers gaf 
31 procent in 2015 aan meer uren per week te willen werken, van de werknemers met een 
korte werkweek was dit 43 procent (zie tabel B.1).

Economische zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid

Economische zelfstandigheid
Economische zelfstandigheid is een begrip dat beleidsmatig verbonden is met het 
bestaansminimum: iemand wordt als economisch zelfstandig beschouwd als het individuele 
netto-inkomen uit arbeid en eigen onderneming op of boven de drempelwaarde ligt van de 
beleidsnorm voor het individuele inkomensminimum. Die drempelwaarde is gelijkgesteld 
aan 70 procent van het wettelijke nettominimumloon, ofwel de netto bijstand van een 
alleenstaande. De drempelwaarde stijgt of daalt van jaar tot jaar overeenkomstig de 
ontwikkeling van het sociale minimum. In 2014 bedroeg de grens voor economische 
zelfstandigheid 920 euro per maand (zie CBS, 2016).

4.2   Zzp'ers en werknemers van 15 tot 75 jaar naar wekelijkse arbeidsduur en 
 voornaamste inkomensbron, 2014

1) Het komt voor dat een zzp'er volgens de belastinggegevens loon heeft ontvangen in 2014. Dit was dan in een 
eerdere of latere werkkring dat jaar. Evenzo kan een werknemer winstinkomen hebben gehad.
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Financiële onafhankelijkheid 
Het begrip financiële onafhankelijkheid vertolkt het ‘kunnen rondkomen van een 
eigen inkomen’. Niet alleen inkomen uit arbeid en eigen onderneming, maar ook 
overdrachten van sociale verzekeringen (gebaseerd op eigen vroegere arbeid) dragen 
bij tot financiële onafhankelijkheid. Inkomen in de vorm van uitkeringen op grond van 
sociale voorzieningen (bijstandsuitkering e.d.) wordt niet beschouwd als bijdragend aan 
financiële onafhankelijkheid. De grens tussen wel of niet financieel onafhankelijk zijn, is 
gelegd bij de lage-inkomensgrens. Deze grens vertegenwoordigt een door de jaren heen 
vast koopkrachtbedrag en wordt jaarlijks dus alleen voor de prijsontwikkeling aangepast. 
In 2014 bedroeg de grens voor een alleenstaande 1 020 euro per maand. CBS hanteert de 
lage-inkomensgrens hoofdzakelijk in armoederapportages, waarbij – anders dan bij financiële 
onafhankelijkheid – het gehele huishoudensinkomen een rol speelt.

 
Meeste kleine zzp’ers wel financieel onafhankelijk 
Hoewel kleine zzp’ers dikwijls niet economisch zelfstandig zijn, is een meerderheid van hen, 
57 procent, vooral dankzij aanvullende inkomsten wel financieel onafhankelijk. Dit houdt 
in dat het inkomen uit werk en/of uit sociale verzekeringen gebaseerd op vroegere arbeid 
(bijvoorbeeld een pensioen) boven de lage-inkomensgrens van een alleenstaande uitkomt 
(zie kader). Werknemers met een kleine baan zijn met 33 procent beduidend minder vaak 
financieel onafhankelijk dan kleine zzp’ers. De 55-plussers onder de zzp’ers en werknemers 
met een korte werkweek zijn met respectievelijk 73 en 54 procent het vaakst financieel 
onafhankelijk.

Geringer armoederisico voor kleine zzp’ers en werknemers met partner 
Een flink deel van de zzp’ers (43 procent) en werknemers (67 procent) met een kleine baan 
is dus niet financieel onafhankelijk. Door het inkomen van een eventuele partner zou het 
totale gezinsinkomen toch boven de lage-inkomensgrens uit kunnen komen. In 2014 maakte 
13 procent van alle kleine zzp’ers deel uit van een huishouden met een laag inkomen en 
liep dus risico op armoede. Bij werknemers met een kleine baan was dit 11 procent. Ter 
vergelijking: het armoederisico van een gemiddelde Nederlander bedroeg dat jaar 9 procent 
(CBS, 2015).

De meerderheid van de zzp’ers en werknemers met een kleine baan woont al dan niet 
gehuwd samen met een partner (met of zonder kinderen). Bijna een vijfde van de kleine 
zzp’ers en een iets kleiner deel van de werknemers is een alleenstaande of een alleenstaande 
ouder (zie tabel B.1). Zij hebben geen partner die mee in het levensonderhoud kan voorzien. 
Met name voor deze zzp’ers en werknemers blijkt het inderdaad moeilijk de eindjes aan 
elkaar te knopen. Hun armoederisico lag met 35 procent of meer in 2014 ver boven dat van 
(gehuwd) samenwonende zzp’ers en werknemers met een korte werkweek.

Risico op armoede: de lage-inkomensgrens

Voor het meten van het risico op armoede vormt het besteedbaar huishoudensinkomen 
het uitgangspunt. Dit omvat inkomen uit arbeid, eigen onderneming en vermogen, en 
uitkeringen, pensioen en ontvangen partneralimentatie. Betaalde partneralimentatie en 
premies en belastingen op het inkomen zĳn in mindering gebracht. Kinderalimentatie 
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en ouderlĳke bĳdragen aan uitwonende kinderen worden niet waargenomen en 
konden daardoor niet in het inkomensbegrip worden opgenomen. De verplichte premie 
basiszorgverzekering die huishoudens aan de zorgverzekeraar betalen, is eveneens in 
mindering gebracht. Een in verband hiermee verkregen zorgtoeslag is bĳ het inkomen geteld. 
De aan bestedingen gebonden uitkeringen als de huurtoeslag zijn buiten beschouwing 
gelaten.

Voor het afbakenen van armoede is gebruik gemaakt van de lage-inkomensgrens. 
In 2014 bedroeg de lage-inkomensgrens voor een alleenstaande 12 250 euro. Voor 
meerpersoonshuishoudens is de lage-inkomensgrens met behulp van een equivalentiefactor 
aangepast voor de omvang en samenstelling van het huishouden en aldus vergelijkbaar 
gemaakt met het welvaartsniveau van een alleenstaande. Huishoudens lopen risico op armoede 
wanneer het aldus gecorrigeerde inkomen onder de lage-inkomensgrens valt (CBS, 2015).

Dat kleine zzp’ers meer risico op armoede lopen dan werknemers met een korte werkweek 
komt vooral doordat een deel van hen verlies lijdt. Zeker tijdens de recente economische 
crisis kwam dat dikwijls voor. Het aandeel kleine zzp’ers met een laag inkomen groeide tussen 
2008 en 2010 van 9 naar 11 procent. In 2011 daalde dit aandeel iets om vanaf 2012 opnieuw 
flink toe te nemen. Werknemers hadden tot 2010 een vrijwel stabiel armoederisico. Daarna 
nam dit risico ook bij hen, net als in heel Nederland, toe.

Zzp’ers met een kleine baan zijn behoorlijk vermogend
Behalve het inkomen van een partner kan ook een vermogensbuffer bijdragen aan een betere 
financiële situatie. Begin 2014 bedroeg het mediane vermogen van huishoudens van kleine 
zzp’ers 160 duizend euro. Bij werknemers met een kleine baan was dat met 50 duizend euro 
een derde hiervan. Voor beide groepen lag het vermogen ver boven het landelijke mediane 
vermogen van 19 duizend euro (CBS, 2016). Kleine zzp’ers waren eveneens vermogender dan 
zzp’ers die 12 uur of meer per week werkten. 

Dat kleine zzp’ers een hoger vermogen hebben dan werknemers met een kleine baan en 
zzp’ers met een langere werkweek komt doordat er naar verhouding veel 55-plussers zijn 
onder de kleine zzp’ers. Ouderen hebben in de loop der jaren vermogen kunnen opbouwen, 

4.3   Kleine zzp'ers en werknemers van 15 tot 75 jaar die deel uitmaken van 
 een huishouden met een laag inkomen, 2014
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zij bezitten vaak een eigen huis en hebben geen of nauwelijks hypotheekschuld meer. Onder 
de werknemers bevinden zich juist relatief veel mensen van 45 tot 65 jaar. Ook op middelbare 
leeftijd is het vermogen hoger dan doorsnee, maar wel lager dan onder ouderen (CBS, 2016). 
Zzp’ers met een substantiële deeltijdbaan of een voltijdbaan zijn gemiddeld eveneens wat 
jonger dan kleine zzp’ers en hebben vooral hierdoor in doorsnee iets minder vermogen.

5. Conclusie

Het aantal zzp’ers neemt al jaren toe. De meerderheid heeft een baan van 12 uur of meer 
als zelfstandige. Een derde van de mensen die jaarlijks als zzp’er starten, begint echter klein, 
met een baan van minder dan 12 uur per week. In 2015 waren er 112 duizend kleine zzp’ers, 
anderhalf keer zoveel als in 2003. Kleine zzp’ers zijn doorgaans wat ouder, bijna 60 procent 
is 55 tot 75 jaar oud. Met 43 procent hoogopgeleiden zijn ze relatief goed geschoold. Anders 
dan substantiële deeltijd zzp’ers en voltijd zzp’ers die zichzelf overwegend als werkende 
beschouwen, ziet van de kleine zzp’ers maar 26 procent zichzelf als werkende. Ruim een 
kwart omschrijft zichzelf als gepensioneerde en 17 procent als huisvrouw of -man. 

Ruim 40 procent van de nieuwe kleine zzp’ers in 2015 besteedde een jaar eerder nog 
minstens 12 uur aan het zzp-schap. Een kwart van hen maakte toen deel uit van de niet-
beroepsbevolking. De overige instroom bestond vooral uit (voormalige) werklozen en 
werknemers. Ruim de helft van de kleine zzp’ers bleef in 2015 klein, een vijfde breidde het 
zzp-schap uit naar 12 uur of meer per week. De overige uitstromers gingen bijvoorbeeld als 
werknemer aan de slag, werden werkloos of waren niet meer actief op de arbeidsmarkt. 

Bijna acht op de tien kleine zzp’ers hebben een partner. Het inkomen van deze partner kan 
een belangrijke bron voor het levensonderhoud zijn. Relatief veel kleine zzp’ers zijn niet 
financieel onafhankelijk, maar het gezinsinkomen van kleine zzp’ers met een partner komt 
veel vaker boven de lage-inkomensgrens uit dan dat van zzp’ers die er (als ouder) alleen voor 
staan. 

Het inkomen uit de eigen onderneming is voor 42 procent van de kleine zzp’ers de 
belangrijkste inkomstenbron. Voor een bijna even grote groep – 39 procent – is dat pensioen. 
Dit hangt ermee samen dat deze groep voor een belangrijk deel uit ouderen bestaat. De 
kleine zzp’er is – vooral dankzij aanvullende inkomsten uit bijvoorbeeld een pensioen – dan 
ook aanmerkelijk vaker dan de werknemer met een kleine baan financieel onafhankelijk. 
Tevens hebben kleine zzp’ers veel meer vermogen waar ze op terug kunnen vallen.
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B.1 Zzp’ers 1) en werknemers 2) van 15 tot 75 jaar naar wekelijkse arbeidsduur en 
  achtergrondkenmerken, 2015

 

Zzp'er  
tot 12 uur

Zzp'er  
12 tot 35 uur

Zzp'er  
35 uur of meer

Werknemer  
tot 12 uur

 

 

x 1 000

 

Totaal 112 265 495 275 

% 

Geslacht  

Man 48 43 78 26 

Vrouw 52 57 22 74 

Leeftijd
15 tot 25 jaar 3 2 2 11 

25 tot 35 jaar 8 13 16 12 

35 tot 45 jaar 10 22 25 15 

45 tot 55 jaar 20 29 34 23 

55 tot 65 jaar 28 23 20 25 

65 tot 75 jaar 32 11 3 13 

Onderwijsniveau
Laag 20 15 20 37 

Middelbaar 37 36 41 45 

Hoog 43 47 37 16 

Onbekend 1 2 1 1 

Herkomst
Autochtoon 84 82 82 78 

Niet-westers allochtoon 5 8 7 13 

Westers allochtoon 11 10 10 9 

Positie huishouden
Eenpersoonshuishouden 16 13 15 11 

Alleenstaande ouder 2 3 3 4 

Lid van een ouderpaar 29 47 49 39 

Lid van een paar (geen ouder) 49 33 29 35 

Overig lid van huishouden 4 4 5 11 

Maatschappelijke positie 3)

Werkend 26 82 94 43 

Werkloos 11 3 1 13 

Vrijwilliger 6 1 0 4 

Arbeidsongeschikt 5 1 0 3 

Scholier/student 0 0 0 3 

Huisvrouw of -man 17 4 0 19 

Gepensioneerd 26 4 1 10 

Onbekend 8 6 4 4 

Wil meer/minder uren werken
Meer uren 31 27 7 43 

Minder uren 4) 6 9 

Niet meer/niet minder uren 69 67 84 57 
  

Bijlage
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B.1 Zzp’ers 1) en werknemers 2) van 15 tot 75 jaar naar wekelijkse arbeidsduur en 
  achtergrondkenmerken, 2015

 

Zzp'er  
tot 12 uur

Zzp'er  
12 tot 35 uur

Zzp'er  
35 uur of meer

Werknemer  
tot 12 uur

 

 

% 
Anciënniteit  

Korter dan 6 maanden 7 5 3 12 

6 tot 12 maanden 6 6 4 9 

1 tot 2 jaar 9 8 7 10 

2 tot 5 jaar 17 19 18 20 

5 tot 10 jaar 19 23 23 20 

10 jaar of langer 40 38 44 27 

Onbekend 3 3 2 2 

 

Beroepsklasse
Pedagogisch 11 9 3 9 

Creatief en taalkundig 10 12 8 1 

Commercieel 6 8 13 9 

Bedrijfseconomische en administratief 19 15 12 17 

Managers 4 3 4 1 

Openbaar bestuur, veiligheid en juridisch 2 2 1 2 

Technisch 9 12 26 5 

ICT 4 4 5 0 

Agrarisch 4 5 10 1 

Zorg en welzijn 13 13 5 15 

Dienstverlenend 13 13 6 29 

Transport en logistiek 3 2 4 9 

Overig 4 2 2 1 
  

1) Het betreft niet-onderwijsvolgende zzp'ers die uitsluitend zzp'er zijn en dus niet daarnaast een baan als werknemer hebben.
2) Het betreft niet-onderwijsvolgende werknemers die uitsluitend een baan tot 12 uur als werknemer hebben en dus niet 

daarnaast als zzp'er actief zijn.
3) De maatschappelijke positie zoals de respondent deze zelf ziet.
4) Van personen die minder dan 12 uur werken per week is geen informatie beschikbaar over of ze minder uren zouden 

willen werken.

 (slot)
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Colofon

Verklaring van tekens

 Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 
 . Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
 * Voorlopige cijfers
 ** Nader voorlopige cijfers
 2015–2016 2015 tot en met 2016
 2015/2016 Het gemiddelde over de jaren 2015 tot en met 2016
 2015/’16 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2015 en eindigend in 2016
 2013/’14–2015/’16 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2013/’14 tot en met 2015/’16
  
   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven

totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.
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