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Zzp’ers worden vooral door werkgevers ingehuurd als die tijdelijk
specialistische kennis nodig hebben.
Zzp’ers hebben vaker dan werknemers ooit een uitkering gehad.
15% van hen leefde in 2012 onder de armoedegrens; onder werknemers
kwam armoede minder vaak voor, bij 3%.
Ze zijn echter tevredener met hun werk dan werknemers. Vooral over de
aansluiting tussen werktijden en thuissituatie zijn ze erg te spreken.
Slechts 6% van de zzp’ers wil liever een vaste baan in loondienst.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van de SCP-publicatie Bevrijd of beklemd?
Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp’ers die woensdag 5 november
2014 verschijnt. In deze notitie beschrijven onderzoekers Edith Josten, Jan Dirk
Vlasblom en Cok Vrooman de arbeidssituatie van zzp’ers. De meeste gegevens in
deze studie komen uit de twee arbeidsmarktpanels van het SCP. De ene met
gegevens uit 2011 van ongeveer 2800 werkgevers, de andere met cijfers uit
2006-2012 over in totaal zo’n 13.000 werkenden.
Zzp’ers worden ingezet vanwege hun specialistische kennis …
Het aandeel zzp’ers onder de werkenden groeide na de eeuwwisseling fors.
Volgens CBS-cijfers steeg het van 7% in 2001 naar 11% in het voorjaar van 2014.
Werkgevers die zzp’ers inhuren doen dat naar eigen zeggen vooral uit tijdelijke
behoefte aan specialistische kennis: voor vier op de tien was dit de belangrijkste
aanleiding. Uitzend- en tijdelijke krachten worden lang niet zo vaak, door nog
geen 10% van de werkgevers die hen inhuurt, om die reden ingezet.
… en voor de opvang van pieken in het werk
Zzp’ers worden echter ook aangetrokken voor pieken in het gewone werk, net als
andere flexwerkers. Vermoedelijk zijn ze onderling deels uitwisselbaar. Als de
overheid andere flexkrachten duurder maakt voor werkgevers, bijvoorbeeld door
grotere verplichtingen bij ziekte of ontslag, wijken die mogelijk meer naar zzp’ers
uit.
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Ze kregen vaker dan werknemers ooit een uitkering …
39% van de zzp’ers ontving in het verleden minstens eenmaal een uitkering
wegens werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Onder werknemers was dat lager:
30%. De beleidshypothese dat vooral mensen met een sterke arbeidspositie zzp’er
worden, klopt dus niet.

Persbericht

en leven vaker in een arm huishouden …
In 2012 woonde 15% van de zzp’ers in een huishouden waarin het gezamenlijke
inkomen onder de armoedegrens van het SCP lag. Die was voor een alleenstaande
toen € 1042 aan besteedbaar inkomen per maand. Onder werknemers was het
aandeel armen lager, 3%. Ook in economisch goede jaren komt onder zzp’ers
vaker armoede voor dan bij werknemers. Het percentage dat veel verdient is
volgens eigen opgave echter ook hoger. De inkomens van zzp’ers lopen dus
sterker uiteen dan bij werknemers. Het is een heterogene groep.
… maar ze zijn juist tevredener met hun werk
Ondanks het grotere percentage armen zijn zzp’ers tevredener met hun werk dan
werknemers. Ze zijn vooral erg te spreken over de aansluiting tussen werktijden
en thuissituatie: 82% is hier positief over tegen 72% van de mensen in
loondienst. Maar een klein deel, 6%, wil liever een vast dienstverband als
werknemer, en zegt dus expliciet tegen wil en dank zzp’er te zijn.

SCP-publicatie 2014-30, Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en
welbevinden van zzp’ers, Edith Josten, Jan Dirk Vlasblom, Cok Vrooman, Den
Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2014, ISBN 978 90 377 0710 6.
De publicatie is als PDF te downloaden via de website: www.scp.nl.
Voor informatie over de publicatie:
dr. E.J.C. Josten, tel: 070-3407835/7000, e-mail: e.josten@scp.nl of
dr. J.D. Vlasblom, tel: 070 3407506/7000, e-mail: j.vlasblom@scp.nl.
Voor algemene vragen: Irma Schenk, tel 070 3405605, e-mail: i.schenk@scp.nl.
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