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23% werkzaam  
in  zakelijke dienstverlening;  
13% in bouwnijverheid

Aa
Bb

Redenen werken als zelfstandige

%
Bron: CBS, TNO.
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Anders

Mĳn werkgever wilde dat ik als
zelfstandige ging werken

In mĳn vorige baan was de
werksfeer niet goed

Ik ben ontslagen of mĳn vorige
contract is niet verlengd

Ik ben ingestapt in het
familiebedrĳf

Ik kon geen geschikte baan vinden
als werknemer

Ik kon meer verdienen als
zelfstandige

Ik wilde werk en privé beter
kunnen combineren

Mĳn beroep wordt meestal als
zelfstandige uitgeoefend

Ik wilde niet (meer) voor een baas
werken

Ik heb altĳd al als zelfstandige
willen werken

Ik wilde zelf bepalen hoeveel
en wanneer ik werk

Ik zocht een nieuwe uitdaging

81% (zeer) tevreden over 
hun werk (vaste werknemers: 78%)

Aa

Gebruik digitale platforms en social media voor
klantenwerving beperkt

%

Bron: CBS, TNO.
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 Anders

 Via digitale platforms,
 zoals Werkspot of Freelancer.nl

 Via intermediairs
 (bĳv. detacheringsbureaus)

 Via netwerkbĳeenkomsten

 Via advertenties op
 internet of andere media

 Via social media, zoals Facebook,
 LinkedIn of Twitter

 Via andere zelfstandigen

 Via eigen website

 Via eerdere of huidige klanten

 Via mĳn directe netwerk

30% werkt vaak of  
altijd samen met andere zelfstandigen

Ff

43% volgde in afgelopen  
2 jaar opleiding voor werk (vaste  
werknemers: 56%)

Aa

Deze factsheet gaat over zelfstandig ondernemers zonder
personeel. Dit zĳn personen die voor eigen rekening of 
risico arbeid verrichten in een eigen bedrĳf of praktĳk en 
geen personeel in dienst hebben.

Bron: CBS, 2015 (voorlopige cĳfers).

Aantal personen met (hoofd- of neven-)inkomen uit
werkzaamheden als zelfstandige, x 1 000

Zelfstandig
ondernemer

1 113

Met
personeel

214

Zonder
personeel

899

Directeur-groot-
aandeelhouder

230

Zelfstandigen

1 759

Meewerkend
gezinslid

34

Overige
zelfstandige

382
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8% heeft werkgerelateerde 
vermoeidheidsklachten (vaste 
werknemers: 15%)

Aa

Oordeel over �nanciële situatie is verbeterd
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Bron: CBS, TNO.

Zelfstandig ondernemers  verzuimen minder dan 
vaste werknemers
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Zelfstandig ondernemer
zonder personeel

Werknemer met
vaste arbeidsrelatie

Bron: CBS, TNO.

Redenen geen pensioenvoorziening

%
Bron: CBS, TNO.
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Anders

Mĳn partner heeft een goed pensioen

Pensioen is nog ver weg

Ik ben er nog niet aan toegekomen

Ik kan het niet betalen

20% maakt 60%  
of meer omzet bij grootste klant

Aa

Redenen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering

%
Bron: CBS, TNO.
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Anders

Ik ben verzekerd via het UWV (vrĳwillige
verzekering ziektewet of WIA)

Ik vind een arbeidsongeschiktheids-
verzekering te ingewikkeld

Ik heb nooit gezondheidsklachten

Ik vertrouw de verzekeraars niet

Ik kan terugvallen op het inkomen
van mĳn partner

Ik kan het financiële risico zelf
dragen

Het is te duur


