Samenvatting enquête onder zzp’ers, mei 2012
Aanleiding en werkwijze
De werkgelegenheid in Amsterdam neemt, net als het aantal zzp’ers, de laatste jaren flink toe. O+S
heeft via twee kanalen onderzoek gedaan naar de positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt, via het
ondernemerspanel (dat vooral veel zzp’ers blijkt te bevatten die al jaren actief zijn) en door een paar
honderd recent gestarte ondernemers telefonisch te banaderen. Deze combinatie is gebruikt om een
mix van prille en rijpere ondernemers te bereiken. De online enquête heeft 590 respondenten
opgeleverd en de telefonische 215. Deze combinatie zorgt voor een betrouwbaar beeld van de zzp’ers
in Amsterdam.
De Amsterdamse zzp’er
Zes van de tien Amsterdamse zzp’ers is een man. De gemiddelde leeftijd van de zzp’er ligt rond de
46. Vooral de laatste jaren zijn er veel jonge ondernemers bijgekomen die zorgen voor een lagere
gemiddelde leeftijd.
62% van de zzp’ers besteed meer dan 33 uur per week aan de eigen onderneming. De helft van de
zzp’ers heeft geen andere bezigheden naast de eigen onderneming.
Ruim 11% heeft naast de eigen onderneming een baan in loondienst. Verder is ongeveer 10% actief
in zorgtaken, 6% doet vrijwilligerswerk en 5% studeert.
Ongeveer de helft van de zzp’ers werkt vanuit huis. Ruim 20% werkt vanuit een eigen pand of kantoor
waarvan tweederde klanten over de vloer krijgt. Slechts 8% maakt wel eens gebruik van een flexplek.
Ongeveer 5% werkt zowel vanuit huis als vanaf kantoor of een andere externe locatie.
Financiële situatie
Voor bijna 80% van de Amsterdamse zzp’ers is de eigen onderneming de belangrijkste
inkomstenbron. Ongeveer 15% ziet de inkomsten van de partner als belangrijkste inkomstenbron. De
verdiensten uit loondienst zijn bijna nooit het belangrijkst.
In vergelijking met 2010 is de financiële situatie van de zzp’er er iets op achteruit gegaan. In 2010
verwachtte bijna de helft van alle zzp’ers een stijging van de omzet, in 2012 verwacht een op de drie
zzp’ers een stijging. Het aandeel zzp’ers dat een daling van de omzet verwacht ligt in 2012 juist iets
lager dan in 2010, resp. 26 en 24%. Minder zzp’ers verwachten dus een stijging, maar ook minder
zzp’ers een daling. Bijna 43% van de zzp’ers denkt tussen mei 2012 en mei 2013 te moeten interen
op hun spaargeld. Iets minder dan de helft denkt dat niet te hoeven en de rest weet het niet.
Verwacht u de komende 12 maanden een stijging of daling van uw omzet?
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