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Werken wanneer, voor wie en waar jij wilt. Steeds meer

mensen kiezen ervoor om zzp’er te worden, oftewel: zelfstandige

zonder personeel. Is dit de toekomst van het werken? 

Tijdgeest

IEDEREEN 
EIGEN BAAS

Op de site Upcoming.nl staat de lijst ‘34  
herkenbare momenten uit het leven van een 
zzp’er’. Een greep daaruit: Het moment dat  
je rustig de hele dag in pyjama werkt. Het 
moment dat je moet uitleggen dat je meer 
doet dan ‘een beetje internetten’. Het moment 
dat je je belastingaangifte moet doen en het 
angstzweet je uitbreekt. Het moment dat jij 
rustig door de stad loopt terwijl anderen op 
kantoren zwoegen.
Fijne en minder fijne momenten dus, maar dit 
is misschien wel de meest veelzeggende: het 
moment dat je nooit meer op een vaste tijd 
op een vaste plek hoeft te zijn. Welkom in de 
wereld van de Zelfstandige Zonder Personeel, 
afgekort zzp’er. Vooral in de creatieve sector 
ook wel ‘freelancer’ genoemd. Volgens het 
etymologisch woordenboek werd de term 
freelance voor het eerst gebruikt door de 
Schotse schrijver Sir Walter Scott in zijn 
 ridderroman Ivanhoe (1819). In dat verhaal 
beschrijft hij een middeleeuwse huursoldaat 
wiens speer (‘lance’) niet aan enig landheer 
toebehoorde, maar die zijn diensten beschik-
baar stelde voor geld. Van de veertiende tot 

de zestiende eeuw waren er in Europa grote 
groepen van deze ‘free lances’. 
“Vergeet niet: zzp’er is het oudste beroep ter 
wereld,” zegt Arjan van den Born, onderne-
mer en bijzonder hoogleraar creatief onder-
nemerschap aan de universiteit van Tilburg. 
“De geleerde Isaac Newton was zelfstandig 
ondernemer, het wiel en het vliegtuig zijn uit-
gevonden door zelf standig ondernemers en 
ga zo maar door. Tot 1920 wílde men niet in 
loondienst werken. Als je de boerderij of win-
kel van je vader niet kon overnemen, kon je 
dus niet voor jezelf  zorgen. Dan moest je in 
loondienst en dat was toch wel een afgang. 
Je werd ‘loonslaaf’ in een fabriek en had niet 
veel te vertellen. Later, door de opkomst van 
de vakbonden en grote bedrijven, is dat wel 
veranderd. De loondienst werd populair, 
vooral zo tussen 1965 en 1990. Vakbonden 
zorgden bijvoorbeeld voor rusttijden en ze  
regelden dat mensen niet meer op zaterdag 
hoefden te werken.” 

DE PIONIERS
Zzp’ers waren in deze periode buitenstaan-

De opmars van de zzp’er

‘ Ik kan er nu voor kiezen om te 
werken als de kinderen op bed liggen, 
dat is zo fijn’



120 _  _ 121Simplify your life   

TE
K

S
T 

L
O

U
Ë

L
 D

E
 J

O
N

G
  

FO
TO

G
R

A
FI

E
 G

E
T

T
Y

 I
M

A
G

E
S

ders. Na 1990 waren het eerst de vrijge-
vochten geesten die het aandurfden zich 
los te maken van een baas, carrière en 
vast salaris. “Het imago van de zelfstandig 
ondernemer begon te veranderen door deze 
pioniers,” zegt Paul Vroonhof. Als onder-
zoeker werkt hij bij onderzoeksbureau 
Panteia, en hij is gespecialiseerd in zzp’ers. 
Tegenwoordig nemen veel meer mensen 
die stap. Dat kan vrijwillig zijn, of gedwon-
gen na ontslag. Van loodgieter tot bedrijfs-
adviseur, van journalist tot voetballer, van 
ICT-specialist tot kapper. Soms is het zelfs 
hoe het bedrijf in elkaar zit. Zo zijn er kap-
salons waar alle kappers zzp’er zijn. Bij Sa-
lon B bij-voorbeeld, met meerdere vesti-
gingen in Nederland. De kappers  delen de 
salon, werken intensief samen en krijgen 
jaarlijks een persoonlijk budget voor het 
volgen van opleidingen, maar bepalen zelf 
hoeveel ze werken. De kappers zijn eigen 
baas en worden vanuit de organisatie on-
dersteund in hun ondernemerschap.
Ruim één op de tien werkenden is tegen-
woordig zzp’er. Toch benadrukt Paul 
Vroonhof dat het niet voor iedereen is weg-
gelegd. Je moet álle onderdelen willen, ook 

de administratie, financiële onzekerheid en 
jezelf willen ‘verkopen’. 
Senior consultant Wendelien van Daal (43): 
“Toen ik aan mensen vertelde dat ik ging 
freelancen, was de reactie opvallend vaak: 
‘O... dat zou ik ook willen, maar ik durf het 
niet.’ Diezelfde mensen klaagden over hun 
baan en de gang van zaken op kantoor. 
Toch durfden ze de onzekerheid niet aan. 
Dat herken ik. Vooral omdat ik gescheiden 
ben en drie kinderen heb, voel ik ook wel 
die financiële druk. Maar ik hecht meer aan 
mijn vrijheid. Eerlijk is eerlijk: mijn laatste 
werkgever werd mijn eerste klant. Die 
 zekerheid had ik. Vanaf mijn twintigste 
werkte ik bij verschillende bedrijven in  
allerlei management- en adviseursfuncties. 
Toen mijn laatste werkgever het contract 
wilde verlengen, koos ik ervoor dat niet te 
doen en dus voor mezelf te beginnen. Dat 
is nu een halfjaar geleden. Ik sta nog aan 
het begin, maar ik wil dit een serieuze kans 
geven. Met de politieke spelletjes in het 
bedrijfsleven hoef ik in ieder geval niet 
meer mee te doen. Doe je dat goed, dan 
maak je promotie, anders niet. Dat ging me 
tegenstaan. Anderzijds merk ik nu dat je 

als zzp’er naast je werk ook je acquisitie en 
administratie moet doen, je website op 
 orde moet hebben en tijd moet vrijmaken 
om inspiratie op te doen of een opleiding 
te volgen. Steeds is er die afweging: waar 
besteed ik mijn tijd aan? De verantwoorde-
lijkheid ligt bij jezelf. Laatst ging ik op een 
 vrijdagmiddag met mijn zus mee naar de 
notaris. Toen ik een vaste baan had, deed 
ik dat niet. Dan moest ik daar een vrije dag 
voor opnemen. Nog iets: mijn ex-man en ik 
hebben gekozen voor co-ouderschap, dus 
om de week zorg ik alleen voor onze drie 
kinderen. Dat vraagt om flexibiliteit en die 
heb ik nu. Ik kan ervoor kiezen te werken 
als de kinderen op bed liggen. En als ik bij 
mijn vriend ben die honderd kilometer ver-
derop woont, is het fijn om ’s avonds niet 
naar huis te hoeven, maar de volgende dag 
aan zijn bureau te kunnen werken. Mijn vak 
is het verbeteren van projecten, processen 
en mensen in bedrijven. Daarnaast ben ik 
nu met een vriendin iets heel anders aan 
het opzetten. We willen mensen helpen 
 gezonder te leven met  coaching, voedings-
advies en beweging. Dat ligt echt dicht bij 
mezelf. In het bedrijfsleven draait het toch 
vooral om commercie, met dit idee kan ik 
iets voor anderen betekenen.”

DOEN WAT JE WILT DOEN
Net als Wendelien lijken mensen tegen-
woordig vooral te kiezen voor hun passie 
en voor vrijheid. De carrière en het vaste 
salaris heeft niet opgeleverd wat we ervan 
verwachtten. “De meeste zzp’ers zijn geen 
ondernemer geworden vanwege het geld, 
maar om dingen te doen die ze willen,” 
zegt ook Vroonhof. Als je dat dieper onder-
zoekt, heeft het te maken met de individua-
lisering en globalisering van nu: dankzij alle 
beschikbare informatie kennen we onszelf 
beter, zien we op internet allerlei mogelijk-
heden voorbijkomen en maken we kennis 
met anderen die ook hun droom  achterna 

zijn gegaan. De enthousiaste foodblogger 
die ook weleens voor mensen thuis kookt, 
kan zo als katalysator werken voor jouw 
sluimerende plannen om een thuisrestau-
rantje te beginnen.
Ook Borka Florentinus (46) combineert de 
dingen die ze het allerleukst vindt: “Ik heb 
nooit willen kiezen, dus deed én doe ik 
meerdere werkzaamheden tegelijk als 
zzp’er. Vroeger danste, acteerde en presen-
teerde ik en werkte ik als model. Nu ben ik 
visagist en stylist. Ik wil zelf  bepalen waar-
aan ik mijn tijd besteed. Ik heb nul zeker-
heid: ik weet nooit hoe mijn schema er over 
twee weken uitziet en heb maandelijks 
geen vast bedrag te besteden. En ben ik 
morgen ziek, dan zorgt niemand voor een 
financiële vergoeding. Ook de  administratie 
doen vind ik een ramp, maar alles beter 
dan week in, week uit op dezelfde locatie 
min of meer hetzelfde werk doen. Vorig 
jaar was er een periode waarin ik weinig 
werk had en toen ben ik toch eens op 
Monsterboard.nl gaan kijken bij vaste ba-
nen. Ik werd er letterlijk beroerd van. Dicht-
geknepen keel, het zweet brak me uit bij de 
gedachte van negen tot vijf op kantoor te 
moeten zitten. Het projectmatige van mijn 
freelancebestaan trekt me. De spanning − 
wat komt er volgende week op mijn pad? − 
geeft mij energie.”

MAKKELIJKER START
Als zzp’er ben je ondernemer, leider en 
werknemer tegelijk. Of de explosie aan 
zzp’ers iets met de economische crisis te 
maken heeft, betwijfelt Van den Born: “De 
grootste groei was vóór de huidige crisis. 
En dat is interessant: het aantal zzp’ers 
groeit niet alleen als het economisch goed 
gaat, maar ook als het slecht gaat. Iets 
meer zelfs als het goed gaat. Het zijn dus 
 andere dingen die belangrijker zijn voor  
de groei van het aantal zelfstandig onder-
nemers.” Zo is er praktisch veel veranderd. 

“Ten eerste zijn de kosten om te onderne-
men veel lager dan vroeger. Moest je toen 
een flink startkapitaal van 50.000 euro 
hebben, tegenwoordig kopen veel starten-
de ondernemers een laptop van 800 euro 
en ze zijn klaar. Ook het soort werk is ver-
anderd. Vroeger was werk constant, nu 
werken we veel meer projectmatig. En tot 
slot is er de opkomst van internet. De men-
sen die je nodig hebt zijn via internet veel 
makkelijker te bereiken. Kortom: de lagere 
 kosten, een andere manier van werken en 
de snelle communicatie zijn de drie grote 
oorzaken van het toenemende aantal 
zzp’ers. Niet zozeer een goed of slecht 
draaiende economie,” aldus Van den Born.
Betekent dit dat er over tien jaar meer zelf-
standigen zijn dan medewerkers met een 
vast arbeidscontract? Hebben we straks 
allemaal ons eigen minikantoortje? Vroonhof 
denkt van niet: “De verwachting is dat over 
tien jaar de arbeidsmarkt krap wordt door 
de vergrijzing. Voor bedrijven wordt het 
dan moeilijker mensen te vinden, dus die 
zullen hun banen aantrekkelijk aanbieden. 
De individualisering heeft óók weerslag op 
de werknemer: ook die wordt mondiger en 
gaat zijn voorkeuren aangeven. En zoals ik 
al zei, niet iedereen is geschikt om zzp’er 
te zijn. Je moet wel tegen die onzekerheid 
kunnen. Maar het aantal blijft groeien en er 
zullen steeds meer netwerken van zzp’ers 
ontstaan.”  
Ook Van den Born denkt dat werken in loon-
dienst en ondernemerschap in de toekomst 
meer op elkaar gaan lijken. Zzp’ers krijgen 
meer vastigheid (veel vaste klussen en 
vaste klanten bijvoorbeeld), terwijl mensen 
in loondienst mínder zekerheden krijgen  
(vaker werken op projectbasis en minder  
sociale zekerheden). ‘Loonslaven’ zullen 
we niet meer worden, daar zijn we inmid-
dels te mondig voor. De grote winst is dat 
we steeds meer beseffen dat we een keuze 
hebben in hoe we onze (werk)tijd invullen.  ●

DE HAKEN EN OGEN
Hoewel veel zzp’ers heel blij zijn 
met hun vrijheid, zitten er nog wel 
wat haken en ogen aan. Bijvoorbeeld 
het feit dat de Belastingdienst sinds 
dit voorjaar heel streng controleert 
of je wel meerdere opdrachtgevers 
hebt. Daarnaast zijn er de hoge  
verzekeringskosten en je hebt geen 
recht op een WW-uitkering. Veel 
zzp’ers kiezen ervoor om geen verze-
keringen af te sluiten, maar zelf 
maandelijks een bedrag te sparen 
voor onvoorziene kosten. Omdat uit 
onderzoek blijkt dat de risico’s wor-
den onderschat, wil Maarten Camps 
van het ministerie van Economische  
Zaken dat er een basisvoorziening 
komt voor zzp’ers, zodat zij hetzelfde 
pensioen en dezelfde be scherming bij 
arbeidsongeschiktheid krijgen als 
werk nemers in vaste dienst. Ook de 
grote belangenorgani saties van zelf-
standigen zijn bezig met een collec-
tieve pensioenregeling voor zelfstan-
digen. Een goed bestaand initiatief is 
Het Broodfonds (Broodfonds.nl), een 
 arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
voor én door zelfstandig onder-
nemers. 

HANDIGE SITES
✻  Verzekerenvoorzelfstandigen.nl: 

een initiatief van het Verbond 
van Verzekeraars, de Kamer van 
Koophandel, het Platform Zelf-
standige Ondernemers en FNV 
Zelfstandigen. 

✻  Higherlevel.nl: met als partners 
de Belastingdienst en Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland, 
het grootste ondernemersforum 
van Nederland. 

✻  Kvk.nl/zzp: alles wat je moet 
weten op zakelijk gebied. 

✻  Lancelots.nl: voor en door  
freelancers.

✻  Freelance.nl en Freelancer.com: 
overzicht van freelancers en 
freelance-opdrachten.

‘ Wat komt er volgende week op mijn 
pad? Die spanning geeft me energie’


