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Aanleiding

• Forse groei zzp’ers: van 330.000 in 1996 naar ruim 800.000 in 2014

• Implicaties voor de arbeidsmarkt en de arbeidsverhoudingen:

• Verborgen werkloosheid

• Vermoeden van schijnconstructies

• Veel zzp’ers met een laag inkomen

• Grote diversiteit: dé zzp’er bestaat niet

• Recentelijk veel onderzoek en discussie, maar weinig richt zich op de lokale 

beleidsvraagstukken



Doel en vraagstelling

Doel: meer inzicht verschaffen in de positie van zzp’ers binnen de G32-steden + 

inzicht ontwikkelen in de verschillende beleidsaanpakken t.a.v. zzp’ers in de G32

• Wat zou de rol en houding van de gemeente ten aanzien van zzp’ers kunnen 

of moeten zijn, die van toeschouwer, toezichthouder, opdrachtgever, promotor, 

investeerder, supporter etc.? 

• Wat zijn de beleidsmogelijkheden om zzp’ers te ondersteunen en stimuleren?

• Wat kan de betekenis zijn van het starten van een eigen bedrijf als 

mogelijkheid om vanuit een uitkering weer een eigen inkomen te verdienen? 

• Dient de gemeente zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te 

ondersteunen en zo ja, hoe dan?

• Met wat voor zzp’ers heeft de gemeente te maken? En wat is de positie van 

zzp’ers op de arbeidsmarkt?



Onderzoeksopzet

Kwantitatieve analyse: CBS gegevens (peildata 1-1-2014 en 1-1-2012) uit 

inkomensstatistiek en enquête beroepsbevolking

 Inzicht: wie zijn zzp’ers + wat is hun positie, vergelijking G32 met landelijk 

beeld en vergelijking steden binnen G32

Interviews experts: belangenorganisaties en wetenschappers

 Inzicht: verwachtingen t.a.v. ontwikkeling zzp’ers, reflectie op nut en noodzaak 

van zzp-beleid, beleidsaanbevelingen

Interviews cases zzp-beleid: Breda en ZZP West-Brabant, ROZ Twente, 

Groningen, Ter Zake Zoetermeer, Ondernemen Werkt Alkmaar

 Vergelijking beleidsaanpakken, beleidsaanbevelingen





Kwantitatieve onderzoeksresultaten

• Relatief weinig zzp’ers in G32-steden

• Hoge woonkwaliteit = meer zzp’ers

• Groep zzp'ers divers: grote verschillen in sector en inkomen tussen 

gemeenten

• Veel zzp’ers met een laag inkomen



Bevindingen

• Zzp’ers staan pas sinds enkele jaren op het netvlies van gemeenten

• Zzp’ers zijn geen werknemer maar ook geen werkgever (dat is wat ze 

onderscheidt)

• Er is weinig tot geen beleid op papier maar wel in de praktijk (combinatie van 

generiek en specifiek beleid)

• Uitvoering vindt vaak door uitvoeringsorganisaties à la ROZ, ikstartsmart etc. 

plaats, waarbij de gemeente toch enigszins op afstand staat



Aanbevelingen voor beleid (1)

• Faciliteer specifieke netwerken en zzp-hubs;

• Zorg voor goede bedrijfshuisvesting, stimuleer en/of faciliteer gezamenlijke 

werkruimtes, voorzieningen, broedplaatsen e.d.;

• Bied ruimte in de bestemmingsplannen voor vestigingsplaatsvrijheid, 

bijvoorbeeld voor het werken aan huis; 

• Faciliteer startende zzp’ers (startende ondernemers), bijvoorbeeld middels 

cursussen, trainingen, in samenwerking met derde partijen;

• Investeer in directe (face-to-face) begeleiding van zzp’ers (denk bijvoorbeeld 

aan een speciaal loket voor zzp’ers) en het bij elkaar brengen van zzp’ers

(organiseren van de ontmoeting);

• Geef ondernemerschap een belangrijke plaats binnen het onderwijs.



Aanbevelingen voor beleid (2)

• Scheer niet alle zzp’ers over één kam, heb aandacht voor de grote diversiteit

• Ontwikkel geen losstaand zzp-beleid maar heb in ondernemerschapsbeleid 

wel specifiek aandacht voor de vragen en wensen van (groepen) zzp’ers

• Let op dat zzp’ers niet als werknemer of als potentiële werkgever worden 

behandeld. 

• Heb als gemeente niet alleen aandacht voor het stimuleren van kansrijke 

ondernemers maar ook voor ondernemers aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt die met moeite rondkomen... 

• … Hiervoor is naast een goede afstemming en verbinding tussen 

economische en sociale zaken, ook samenwerking met bijvoorbeeld banken 

en verzekeraars van belang



Aanbevelingen voor beleid (3)

• Wees als gemeente voorzichtig met het stimuleren van zzp/ondernemerschap 

onder uitkeringsgerechtigden: zorg voor goede voorselectie op basis van 

motivatie en vaardigheden en zorg voor uitgebreide coaching en begeleiding

• Zet het beleidsinstrument Bbz explicieter in wanneer je zzp’ers wilt 

ondersteunen 

• Ga voor een regionale aanpak

• Investeer in bij- en nascholing zzp’ers en in aandacht voor ondernemerschap 

in regulier onderwijs


