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Nieuwe data over zelfstandigen/zzp: 

Stroomgegevens, gedwongen en schijnzelfstandigheid 



Inhoud 

• Databronnen zelfstandigen en zzp 

• Nieuwe mogelijkheden in de data: 

     - stroomgegevens (Integrale Inkomen en 

       Vermogensstatistiek, IIV) 

     - gedwongen zelfstandigheid (EBB) 

     - schijnzelfstandigheid (EBB) 

• Witte vlekken in informatie over zelfstandigen en zzp: 

mogelijkheden ‘big data’? 
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Databronnen zelfstandigen/zzp 
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Voor meer info zie: 
Artikel: Werknemers en zelfstandigen: overeenkomsten en verschillen tussen CBS-cijfers 
Artikel: Nieuwe data over demografie, soort werk en inkomsten van zzp'ers 

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/04/werknemers-en-zelfstandigen-overeenkomsten-en-verschillen-tussen-cbs-cijfers
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/04/werknemers-en-zelfstandigen-overeenkomsten-en-verschillen-tussen-cbs-cijfers
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/04/werknemers-en-zelfstandigen-overeenkomsten-en-verschillen-tussen-cbs-cijfers
https://www.tijdschriftvoorarbeidsvraagstukken.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/TA-32-1-9/Nieuwe-data-over-demografie-soort-werk-en-inkomsten-van-zzp-ers
https://www.tijdschriftvoorarbeidsvraagstukken.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/TA-32-1-9/Nieuwe-data-over-demografie-soort-werk-en-inkomsten-van-zzp-ers


Nieuw: stroomgegevens (1) 

• Zelfstandigen/zzpgegevens in IIV beschikbaar voor 

periode 2007-2015* 

 Personen volgen in de tijd, hoe ‘succesvol’ zijn 

 zzp’ers eigenlijk: 

 - Wie starten er als zzp’er, wie stoppen, wie gaan er 

 door? 

 - Inkomensontwikkeling 

 - Krijgen ze personeel? 
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Nieuw: stroomgegevens (2) 

Aantal startende zzp’ers naar situatie (hoofdinkomen) jaar eerder 
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Nieuw: stroomgegevens (3) 

Aantal startende zzp’ers naar type (met/zonder activa) 
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Nieuw: stroomgegevens (4) 

Uitstroom startende zzp’ers 
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Verder: 
• Eerste resultaten in artikel in Gedrag en Organisatie 

 
 



Nieuw: gedwongen zelfstandigheid (1) 

Sinds 2015 wordt aan personen die in het panel van de EBB 

als zelfstandige gestart zijn, gevraagd of hier ‘negatieve’ 

motieven voor waren: 
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RedZlf_NietVind[i] 
Mensen kunnen verschillende redenen hebben om ($1: als zelfstandige $2: in het 
bedrijf of de praktijk van hun partner/(schoon)ouders $3: niet in loondienst) te 
gaan werken.  
 
Was dit voor ($A: u $B: hem $C: haar) omdat ($A: u $B: hij $C: zij) geen geschikte 
baan als werknemer kon vinden? 
[TJaNee] 
 
RedZlf_Moest[i] 
Was dat ($4: dan $5: daarnaast) omdat ($A: uw $B: zijn $C: haar) vorige 
werkgever dit van ($A: u $B: hem $C: haar) verlangde? 
[TJaNee] 



Nieuw: gedwongen zelfstandigheid (2) 
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Verder: 
• In 2015 eenmalig deze vragen ook gesteld aan mensen die in afgelopen vijf jaar 

zelfstandige waren 
• Eerste resultaten in artikel in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, special issue over zzp 

 



Nieuw: schijnzelfstandigheid (1) 

Sinds 2016 in de EBB vragen toegevoegd over schijnzelfstandigheid. Vragen zijn 

ontwikkeld voor de LFS AHM 2017 over zelfstandigen. Schijnzelfstandigheid 

(dependent self-employment) is in navolging van de literatuur geoperationaliseerd 

als economische en organisatorische afhankelijkheid: 
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Economische afhankelijkheid 
 
AantKlant 
($1: Hoeveel klanten of opdrachtgevers heeft ($A: uw $B: zijn $C: haar) bedrijf in de 
afgelopen 12 maanden gehad.  
$2: Hoeveel klanten of opdrachtgevers heeft ($A: u $B: hij $C: zij) in totaal in de afgelopen 12 
maanden gehad.) Was dat:-> 
1. 1,     [N_1] 
2. 2 t/m 9,     [N_2tm9] 
3. 10 t/m 100,    [N_10tm100] 
4. of meer dan 100?    Meer100] 
5. Geen     [Geen] 
6. Niet van toepassing, bedrijf is pas recent opgericht [NVT] 
 
Inkom 
Was in de afgelopen 12 maanden tenminste 75% van ($A: uw $B: zijn $C: haar) ($1: omzet $2: 
inkomen uit <Inventwerk.Werknaam[1]>) afkomstig van één klant of opdrachtgever? 
[TJaNee] 



Nieuw: schijnzelfstandigheid (2) 
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Organisatorische afhankelijkheid 

 

WanWerk[1] 

($A: Kunt u $B: Kan hij $C: Kan zij) meestal zelf bepalen wanneer ($A: u $B: hij $C: zij) werkt of wordt 

dit vooral bepaald door klanten, opdrachtgevers of anderen? 

>>ENQ.: S.v.p. het best passende antwoord kiezen.<< 

1. Ja, zelf    [Ja] 

2. Nee, afhankelijk van klanten/opdrachtgevers [Klant] 

3. Nee, afhankelijk van anderen  [Andrs] 

 

 



Nieuw: schijnzelfstandigheid (3) 

Economische afhankelijkheid 
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Nieuw: schijnzelfstandigheid (4) 
 

Organisatorische afhankelijkheid 
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Nieuw: schijnzelfstandigheid (5) 

Economisch én organisatorisch afhankelijk 
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Verder: 
Eerste resultaten in artikel in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, special issue over zzp 

 



Tot slot 

Witte vlekken en mogelijkheden big data? 

• Pensioengegevens zzp 

• Link tussen werkgevers en zzp’ers: 

 - Welke werkgevers maken gebruik van zzp’ers? 

 - Wat zijn de motieven voor het gebruik van zzp’ers? 

• Tarieven zzp’ers 

 

Voor meer informatie over zzp-onderzoek van het CBS: 

Dossier ZZP 
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https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-zzp

