FACTSHEET

ZELFSTANDIG ONDERNEMERS
ZONDER PERSONEEL 2019
Alle personen met inkomen uit werkzaamheden als
zelfstandige (ongeacht de hoogte van het inkomen)

Zzp'ers zijn minder vaak
psychisch vermoeid door het werk

Hoe is op dit moment de financiële situatie
van uw bedrijf?
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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.
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Daarvan vindt 41% dit een (heel) belangrijk kanaal.

2017

2019

BRON: TNO, CBS

%
6
gebruikt
platforms zoals
Werkspot,
Freelancer.nl
of Uber voor
klantwerving.

2015

%
90
in de ICT-sector
%
11
zou liever
in loondienst werken.

probeert telkens
weer nieuwe
dingen te leren.

(Bouwnijverheid: 78%)

De cijfers van zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn gebaseerd op de ZEA 2019 (Zelfstandige Enquête Arbeid) en van werknemers op de NEA 2018 (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden). De ZEA en NEA zijn grootschalige onderzoeken onder
zelfstandig ondernemers respectievelijk werknemers naar hun arbeidssituatie, inzetbaarheid en gezondheid dat tweejaarlijkers (ZEA) en jaarlijks (NEA) wordt uitgevoerd door TNO en CBS. Meer informatie vindt u www.monitorarbeid.nl.
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Pensioenvoorzieningen

Redenen geen pensioenvoorziening

Stoppen met werken

Meerdere antwoorden mogelijk

Meerdere antwoorden mogelijk

Gemiddelde leeftijd in jaren
70

Een pensioenfonds via mijn
werk in loondienst (nu of vroeger)

44,5

Spaargeld / beleggingen

Ik kan het niet betalen

54,0

67,6

66,8

65,9

Tot welke leeftijd denkt u
-lichamelijk en geestelijkin staat te zijn om uw
huidige werk voort te zetten?

Tot welke leeftijd
wilt u doorgaan
met werken?

Op welke leeftijd
denkt u financieel
gezien te kunnen
stoppen met werken?
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De waarde van mijn eigen
woning is mijn pensioen

Ik ben er nog niet
aan toegekomen

32,9

Een oudedagsreserve (FOR) /
lijfrente / bankspaarregeling
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Pensioen is nog ver weg

De waarde van mijn bedrijf
is mijn pensioen
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Een pensioenfonds via mijn werk
als zelfstandig ondernemer
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Mijn partner heeft
een goed pensioen
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Ik heb geen voorzieningen
voor mijn pensioen
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%
36
is lid van een
branche- of
belangenorganisatie.

Daarvan voelt 57% zich (zeer) goed vertegenwoordigd.

BRON: TNO, CBS

%
43
denkt minder dan
%
56
zegt dat het werk vereist
dat men nieuwe dingen leert
(werknemers: 48%)

1 jaar rond te
kunnen komen
als inkomen uit
onderneming wegvalt.
(6% minder dan 1 maand)

