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Samenvatting

ZZP’er in beeld

Er zijn bijna 800.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in Nederland. Zzp’ers hebben vaak specifieke vragen en

behoeften op het gebied van huisvesting, informatievoorziening en netwerken. Om meer inzicht te krijgen in de behoefte

van zzp’ers en ondersteuning te geven aan deze groep is het project “zzp’er in beeld” gestart. Doel van dit project is om

de doelgroep zzp’ers in kaart te brengen, hun behoeften op het gebied van huisvesting, netwerken en

informatievoorziening te achterhalen en met deze informatie de dienstverlening aan deze doelgroep te verbeteren.

Zzp’ers zijn vaak een onzichtbare groep ondernemers voor gemeenten, omdat zij niet gevestigd zijn op een herkenbare

bedrijfslocatie (vaak aan huis), en omdat zij zich vaak niet verenigd hebben via de gevestigde ondernemersnetwerken.

Zzp'ers in beeld bestaat uit drie fasen:

1. Lokaal (per gemeente) in beeld brengen zzp'ers: in welke sectoren en op welke locaties zijn zzp’ers gevestigd?

2. Onderzoek behoefte door middel van enquête\interviews.

3. Concreet vervolg op basis van de behoefte van de zzp'ers: kickoff bijeenkomst en instellen task force.

De ondernemer staat centraal bij het concretiseren van projecten. De kickoff bijeenkomst is de aftrap hiervan en wordt

verder uitgewerkt in een task force. Ondernemers bepalen samen met (deel)gemeente, vastgoedpartijen en de Kamer

van Koophandel de belangrijkste vervolgacties.

Het onderzoek

De analyse en enquête is uitgevoerd in 8 (deel)gemeenten, te weten de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, de

gemeenten Albrandswaard, Maassluis, Vlaardingen, Krimpen aan den IJssel, Gouda, Schoonhoven en Vlist door middel

van online vragenlijsten. Er zijn dus zowel grootstedelijke gebieden als kleinere en meer landelijke gemeenten

onderzocht. Bijna 1.300 zzp’ers hebben de enquête ingevuld. De resultaten geven een goed beeld van de behoeften die

leven bij zzp’ers in het werkgebied van kamer van Koophandel Rotterdam.

De resultaten in het kort

o De helft van de zzp’ers is fulltime ondernemer, de andere helft onderneemt part-time.

o Een derde van de respondenten werkt in de adviesbranche

o 72% werkt vanuit huis, 16% wil graag naar een andere werkplek, met name vanwege ruimtegebrek, behoefte aan

contact met andere ondernemers en het scheiden van wonen en werken.

o Zzp’ers hebben voorkeur om in de eigen wijk/gemeente te blijven.

o Meer dan een derde van de zzp’ers die op zoek zijn naar een werkruimte ondervinden problemen met het vinden

van een geschikte ruimte. Kleinschalige ruimte tegen lage kosten is moeilijk te vinden.

o Driekwart van de zzp’ers krijgt opdrachten via het eigen (persoonlijke) netwerk. Ook internet speelt een belangrijke

rol.

o Eén op de vier zzp’ers heeft regelmatig contact met andere zzp’ers in de directe omgeving (wijk/gemeente).

o Meer dan de helft (54%) van de zzp’ers wil (meer) opdrachten van de (lokale) overheid. Ook informatie over internet

en sociale media, en informatie over de lokale bedrijvigheid en economie zijn belangrijk voor zzp’ers.

Meer informatie kunt u vinden in het uitgebreide rapport.
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In de 8 deelnemende gemeenten zijn task forces, bestaande uit zzp’ers, gemeente en Kamer van Koophandel aan de

slag om de wensen en behoeften van zzp’ers om te zetten in acties. Concrete resultaten zijn o.a.:

1. Ondernemers in Hillegersberg-Schiebroek hebben zich verenigd in ZZPRO (http:\\www.zzpro.nl)

2. In Albrandswaard komen zzp'ers regelmatig bijeen om te netwerken o.a. bij de ABC Business Borrel in Rhoon.

Daarnaast staat een mix & match beurs op de planning om zzp'ers in contact te brengen met grote bedrijven.

3. Ondernemers in Vlist zijn aangesloten bij het ondernemersplatform Vlist onderneemt!

http:\\www.vlistonderneemt.nl

4. Ondernemers in Schoonhoven zijn aangesloten bij Meet@Work Schoonhoven

5. Ondernemers in Gouda zijn aangesloten bij het (bestaande) zzp-netwerk GoudenGasten

(www.goudengasten.nl), Contact Jonge Bedrijven Midden Holland, Goudse Businessclub en/of Vrouw &

Busyness Groene Hart.

Aanbevelingen

1. Er is specifieke aandacht nodig in gemeentelijk beleid op het gebied van huisvesting, aanbesteding en

dienstverlening.

2. Er moet meer kleinschalige, laagdrempelige werkruimte dichtbij de zzp’er worden gecreëerd.

3. Informatievoorziening over lokaal ondernemen en de mogelijkheden van internet /sociale media moet worden

verbeterd.

Het vervolg

Het onderzoek wordt dit jaar verder uitgerold naar 10-15 andere gemeenten. Kamer van Koophandel Rotterdam

ondersteunt de opstart van de task forces in de lopende projecten.
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Resultaten onderzoek ZZP’er in beeld

Zzp’ers in de regio

Er zijn ruim 90.000 zelfstandigen zonder personeel in het werkgebied van de KvK Rotterdam. In de onderstaande tabel

is de top-20 van bedrijfsactiviteiten weergegeven.

Bedrijfsactiviteit Aantal bedrijven

1 Organisatie-adviesbureaus 6748

2 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw 4171

3 Schoonheidsverzorging\pedi-\manicures 2638

4 Scheppende kunst\documentaire schrijvers 1997

5 Detailhandel via postorder en internet 1976

6 Bouw/timmeren 1890

7 Reclame-ontwerp- en -adviesbureaus 1827

8 Ontwikkelen\produceren maatwerksoftware 1694

9 Overige paramedische praktijken 1592

10 Haarverzorging 1513

11 Boekhoudkantoren 1436

12 Industrieel ontwerp en vormgeving 1334

13 Overige special. zakelijke dienstverlening 1326

14 Fotografie (geen persfotografie) 1233

15 Bedrijfsopleiding en -training 1212

16 Beoefening van podiumkunst 1153

17 Projectontwikkeling 1139

18 Software consultancy 1104

19 Auto- en motorrijscholen 1017

20 Dienstverlening voor uitvoerende kunst 995

Zakelijke dienstverlening zoals adviesbureaus en ICT, bouwactiviteiten, persoonlijke dienstverlening zoals

schoonheidsspecialisten en haarverzorging en creatieve beroepen zoals kunstenaars, vormgevers en fotografen zijn de

belangrijkste sectoren waarin zzp’ers actief zijn.

Resultaten onderzoek

Aan het onderzoek hebben 1.282 personen meegewerkt. Dit is 14% van de aangeschreven ondernemers in de

genoemde gemeenten. De helft van de zzp’ers werkt meer dan 32 uur voor zichzelf, de andere helft werkt in deeltijd als

zelfstandig ondernemer. Van de respondenten is het grootste deel actief in de adviesbranche (33%). Een andere

belangrijke groep vormen de vrije beroepen (notaris, advocaat). Opvallend is ook dat meer dan 10% van de

respondenten aangeeft in de zorgsector actief te zijn. De respons onder zzp’ers in de bouw is laag.
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Huisvesting

72% van de zzp’ers werkt vanuit huis. In de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek is dit 52%, in Vlaardingen en Vlist

maar liefst 83%. 18% beschikt over een eigen bedrijfsruimte, waarbij de meerderheid een ruimte huurt. Een klein

gedeelte van de respondenten geeft aan een ruimte te hebben gekocht.

15% van alle zzp’ers geeft aan (hun werkplek) te willen verhuizen. In Maassluis en Vlist bedraagt dit percentage 9%, in

Gouda overweegt 22% de werkplek te verhuizen. Belangrijkste reden hiervoor is ruimtegebrek (60%), gevolgd door de

wens meer contacten te krijgen met andere ondernemers (53%) en wonen en werken te scheiden (51%). Zzp’ers

hebben voorkeur voor huisvesting binnen de eigen wijk /gemeente (61%). Ruimtegebrek is in een landelijke gemeente

als Vlist minder aanleiding om te verhuizen (38%). In Krimpen aan den IJssel is voor 70% ruimtegebrek aanleiding om te

verhuizen. Meer contact met ondernemers is voor 13% van de zzp’ers in Vlist reden om te verhuizen, in Maassluis

bedraagt dit percentage 64%.

Waar zijn ZZP'er gevestigd?
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Meer dan een derde (37%) van de zzp’ers die op zoek zijn naar een werkruimte ondervindt problemen met het vinden

van een geschikte ruimte. In kleinere gemeenten is dit probleem kleiner dan in grote gemeenten. Opvallend is dat bijna

de helft (45%) van de zzp’ers in Gouda aangeven problemen te hebben met het vinden van een geschikte werklocatie,

terwijl in deze gemeente meerdere flexibele werkruimten beschikbaar zijn.

Meer dan de helft (55%) geeft aan dat er geen ruimte beschikbaar is die voldoet aan de eisen. 58% geeft aan dat de

kosten van aangeboden ruimtes te hoog zijn, dan wel de contractduur te lang.

Interessant detail is dat meer dan een derde (36%) van de zzp’ers gebruik wil maken van een vorm van flexibele

werkruimte. Deze interesse ligt hoger in stedelijke gebieden (Hillegersberg-Schiebroek, Gouda, Vlaardingen) dan in

meer landelijke gemeenten (Vlist, Schoonhoven).

Resultaten huisvesting
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Opdrachten en netwerk
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Netwerken

Driekwart van de zzp’ers krijgt opdrachten via het eigen (persoonlijke) netwerk. Hierin zijn geen opvallende verschillen

tussen de verschillende gemeenten. Internet is een belangrijke tweede bron van opdrachten: voor een derde van de

zzp’ers is dit een belangrijk kanaal om opdrachten te verkrijgen. Hierbij valt op dat zzp’ers in stedelijke gebieden

(Maassluis, Vlaardingen, Gouda) vaker opdrachten via internet verkrijgen dan zzp’ers in kleinere gemeenten (Vlist,

Schoonhoven). Opvallend is dat netwerkborrels binnen de eigen gemeenten voor slechts 3% van de respondenten

opdrachten opleveren.

Eén op de vier zzp’ers heeft regelmatig contact met andere zzp’ers in de directe omgeving (wijk/gemeente). In kleinere

gemeenten ligt dit percentage iets hoger dan in meer stedelijke omgevingen. Ongeveer eenzelfde percentage (27%) is

lid van een ondernemersvereniging of ander lokaal netwerk. Overigens valt op dat met name ondernemers in vrije

beroepen vaak lid zijn van een landelijke beroeps- of brancheorganisatie.
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Behoefte aan lokale opdrachten van de overheid

Eén van de meest opvallende resultaten uit het onderzoek is dat meer dan de helft (53%) van de zzp’ers interesse heeft

in opdrachten van de (lokale) overheid. Hier ligt de behoefte in de stedelijke gebieden (Maassluis, Vlaardingen, Gouda)

hoger dan in de kleinere gemeenten (Vlist, Schoonhoven, Albrandswaard). Andere opvallende (jnformatie)behoeften van

zzp’ers zijn de mogelijkheden van internet en sociale media (voor 36% een interessant thema) en informatie over

ondernemen in de eigen (deel)gemeente (voor 34% een interessant en relevant thema).

Behoeften aan opdrachten overheid
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