Nederland heeft bijna
1 miljoen zelfstandig
ondernemers. Het overgrote deel is eenpitter
of freelancer, oftewel:
zelfstandige zonder
personeel (zzp’er).
Die groep groeit snel.

Als zelfstandige kan ik mezelf professioneel beter ontwikkelen
Ik heb een idee dat ik alleen als zelfstandige kan uitwerken.
Ik kan me meer richten op werkzaamheden waar ik goed in ben.
Als zelfstandige heb ik meer controle over mijn curriculum.
Als zelfstandige krijg ik uit verschillende hoeken feedback waardoor ik sneller kan leren.
Ik ben zelf verantwoordelijk voor (bij)scholing en kan dat beter afstemmen op mijn wensen en potentie.

Zelfstandigheid is voor mij een logische stap
Ik wil ook andere dingen doen in het leven en dat gaat beter als ik voor mezelf werk.
Ik ga met pensioen, maar wil volwaardig mee blijven draaien in de maatschappij.
Er zijn geen promotiekansen meer voor me binnen het bedrijf waar ik werk.

Ik kan in loondienst beter carrière maken

Mijn
mogelijkheden

Eigen
baas
worden:

Een bestaan als ondernemer is voor mij pure noodzaak
Mijn beroep wordt vooral zelfstandig uitgeoefend, bijvoorbeeld cameraman.
Ik wil werken, maar het lukt me niet om een baan te vinden.
Ik wil het niet, maar mijn werkgever dwingt me om als freelancer te gaan werken (zorg, bouw, post).

Ik wil meer verdienen

Ik weet zeker dat ik voldoende werk en inkomsten zal hebben.
Ik heb weinig investeringen nodig om voor mezelf te kunnen beginnen.
Ik heb wat achter de hand (gouden handdruk, terugkeergarantie) en durf daarom de risico’s aan.

Ik mis de gedrevenheid, overtuigingskracht en het zelfvertrouwen om eigen baas te worden.
Ik moet te veel dingen gaan doen waar ik geen verstand van heb.
Ik heb de discipline niet om geld te reserveren voor de belasting en verzekeringen.

Ik denk dat belastingdienst en UWV mijn werkzaamheden als verkapt dienstverband zullen zien.

Ik ga er financieel op achteruit

Mijn
geld

Mijn
geld

Het ontbreekt me aan de capaciteiten

De overheid accepteert mijn ondernemersschap niet

wat zijn de
argumenten
voor en
tegen?

Als zelfstandige kan ik per uur meer verdienen.
De winst die ik genereer is voor mij en niet voor mijn baas.
Voor mij geldt dat ik als zelfstandige minder belasting betaal.
Ik kan makkelijker zwart werken als ik eigen baas ben.

Ik heb nu het geld en de gelegenheid om voor mezelf te beginnen

Mijn
mogelijkheden

In een professionele organisatie kan ik mijzelf het beste ontwikkelen, zowel professioneel als sociaal.
Als werknemer kan ik me specialiseren omdat ik geen tijd kwijt ben aan bijzaken zoals de administratie.
Het bedrijf waar ik werk, besteedt veel geld en tijd aan loopbaanbegeleiding en opleidingen.
Bij een bedrijf weet ik waar ik aan toe ben, en wat ik moet doen om de top te bereiken.

Ik verwacht niet dat ik als zelfstandige voldoende opdrachten kan binnenhalen.
Als ik zelf voor mijn pensioen en verzekeringen moet zorgen, ben ik als zelfstandige duurder uit.

Ik vind de financiële risico’s te groot
Als het mis gaat, heb ik geen recht op een werkloosheidsuitkering.
Ik krijg te maken met financiële risico’s als beroepsaansprakelijkheid en wanbetaling.
Het is voor mij als zelfstandige moeilijker om een hypotheek of een lening te krijgen.
Mijn vaste lasten zijn zo hoog dat ik me niet kan permitteren mijn vaste baan op te geven.

Ik wil zelf bepalen hoe ik mijn bruto inkomen besteed
Ik vind het niet nodig om pensioen op te bouwen of me te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
Ik besluit graag zelf over mijn verzekeringen, en een minimum vangnet hoeft niet duur te zijn.

Ik vind het fijn om werknemer te zijn
Mijn collega’s vormen een belangrijk deel van mijn sociale leven, ik zou ze niet willen missen.
Als werknemer weet ik precies wat er van me wordt verwacht.
Ik vind het fijn dat zaken als pensioen en scholing goed geregeld zijn.
Mijn werk biedt me structuur, dat vind ik prettig.

Ik vind het vervelend om werknemer te zijn
Het hebben van collega’s vind ik vooral lastig, niet inspirerend.
Ik kan niet werken voor een baas, dat leidt steeds weer tot problemen.

Mijn
gevoel

Het lijkt me heerlijk om voor mezelf te werken

voor

tegen

Mijn
gevoel

Ik zie op tegen de rompslomp die bij een eigen bedrijf hoort, zoals het voeren van een administratie.
Ik zou wanhopig worden van de continue onzekerheid van het zelfstandig ondernemerschap.

Als zelfstandige kan ik mijn passie realiseren, bijvoorbeeld als kunstenaar.
Ik verlang naar de vrijheid van het zelfstandig ondernemerschap.

Eigen baas worden zou voor mij statusverlies betekenen
Mijn omgeving zal concluderen dat ik niet goed functioneerde in loondienst.
Mijn familie en vrienden zullen het niet waarderen als ik mezelf op deze manier profileer.
Als eenpitter ben je niet betrokken bij de grote deals en hoor je er niet echt bij.

Als zelfstandige kan ik werk en zorg beter combineren
Ik kan zelf mijn tijd indelen en werken op tijdstippen dat het mij uitkomt.
Ik verdien in minder tijd evenveel, waardoor ik meer tijd heb voor mijn gezin.
Als ik thuis werk, hoef ik niet te reizen, dat scheelt veel tijd.

Het lijkt me onprettig om voor mezelf te beginnen

Mijn
gezin
Mijn
gezin

Het is goed voor mijn gezin
Als zelfstandige ben ik gelukkiger in mijn werk en daardoor een leukere partner of ouder.
Mijn partner en kinderen helpen in mijn zaak, dat schept een bijzondere band.

Als zelfstandige kan ik werk en zorg minder goed combineren
Mijn eigen bedrijf zal me voortdurend opeisen, waardoor ik geen tijd meer overhoud voor mijn gezin.
Met het stressvolle bestaan van de zelfstandige ben ik een slecht voorbeeld voor mijn kinderen.

Mijn partner wil niet dat ik voor mezelf begin
Mijn partner vindt de onzekerheid van het zelfstandig ondernemerschap te groot.
Mijn partner zal zich overal mee bemoeien, dat zal problemen geven.

Ik heb principiële bezwaren tegen het werknemerschap
Ik wil niet deelnemen aan de CAO’s en de gedwongen solidariteit van het werknemerschap.
Ik verfoei het kapitalistische systeem en wil me niet laten gebruiken om winst te maken voor anderen.
Ik wil werken op basis van een gelijkwaardige relatie, niet op basis van een gezagsverhouding.

Ik wil meer zelfbeschikking en vrijheid
Ik wil zelf bepalen hoe ik werk, met wie, wanneer en voor welke prijs.
Ik wil zelf verantwoordelijk zijn voor mijn successen en fouten.
Als zelfstandige kan ik mijn eigen ondernemersvisie en (werkgerelateerde) normen en waarden bepalen.

Mijn
overtuiging

Ik heb principiële bezwaren tegen het zelfstandig ondernemerschap

Mijn
overtuiging

Eenpitters en freelancers ondermijnen de solidariteit en het systeem van sociale zekerheid.
Voor de zelfstandige dreigt de geldverslaving.

Het zelfstandig ondernemerschap gaat ten koste van mijn vrijheid
Als zelfstandig ondernemer word je afhankelijk van opdrachtgevers, de bank en je gezondheid.
In mijn sector zijn zelfstandigen afhankelijk van - vaak dure - tussenpersonen om werk te krijgen.

De argumenten zijn verzameld in groepsinterviews met deskundigen, ondernemers en werknemers. Met dank aan alle deelnemers voor hun denkwerk.
in opdracht van:
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