
ZP Onderzoek 2020 
 

In het derde kwartaal van 2020 heeft Adapt Groep een ZP Onderzoek onder zelfstandige professionals 

(zzp’ers en freelancers) binnen Nederland uitgezet. Dit onderzoek werd in 2019 ook reeds door Adapt 

verricht. De jaren daarvoor werd dit jaarlijkse door FastFlex gedaan. Deze online vragenlijst heeft in 

totaal vijf weken open gestaan en is via verschillende kanalen uitgezet. De belangrijkste kanalen zijn 

daarbij:   

 Communicatie kanalen van Adapt Groep en haar dochterorganisaties, zoals diverse Sociale 

media, nieuwsbrief, website en klantsystemen;   

 Een aantal vaste (oude en nieuwe) partners en leveranciers die veel met zp’ers werken;   

 Database van zp’ers die bekend zijn bij ABN AMRO en aangegeven hebben mee te willen 

werken aan onderzoeken;   

In dit document worden de belangrijkste gegevens (ook in vergelijk met andere jaren) uit dit onderzoek 

per onderwerp kort neergezet welke verwerkt zijn in het rapport De zp’er in tijden van Corona. Voor 

meer informatie over het onderzoek kan er contact opgenomen met Niels Huismans via 

niels@adapt.nl.    

   

Respondenten    

Aantal deelnemers totaal: 875   
Geslacht: 65,5% man vs 34,5% vrouw (aantal vrouwen stijgt)    
Vakgroep: 61% ICT professionals    
Gemiddelde leeftijd  40,5 jaar (is al jaren dalende)  

Gemiddeld tarief: € 84,-  (licht stijgende al jaren, nu stabiel)    

 

Bij welke bank bij u zakelijk klant?  
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Het tarief is met €84,- nagenoeg gelijkt gebleven. In 2019 was dit €85,-. We zien wel diverse verschillen 

binnen branches en tussen mannen en vrouwen. Zo verdienen vrouwen nog steeds minder dan 

mannen. Enkele jaren op rij werd dit verschil kleiner. Het afgelopen jaar is dit gat wederom iets groter 

geworden. Vrouwen verdienen gemiddeld € 3,55 minder per uur. (totaal kan het verschil wel oplopen 

tot een bedrag van € 5000,- tot € 7500,-). 

Verwachting over tarief 

Korte termijn is de verwachting dat het tarief onder druk komt te staan (64%). Iets langere termijn 

wordt er weer herstel en verwacht (67%) en een toename van het tarief (59%).  

Flexibiliteit in tarief  

Redenen voor aanpassen tarief. Top 3:  

1. Zekerheid / continuïteit  

2. Inhoud van de opdracht  

3. Soort opdrachtgever 

In 2019 stond inhoud van de opdracht nog in de top drie.  

Manier van tarifering 

Steeds vaker wordt er afgerekend en gestuurd op output i.p.v. alleen maar input. Professionals gaan 

steeds vaker af van ‘uurtje factuurtje’. 26% legt voor bepaalde opdrachten of projecten gedeeltelijk het 

risico bij zichzelf door een prestatieafspraak te maken en dus meer af te rekenen op output. Hier zien 

we een structurele stevige stijging de afgelopen jaren.  

 

 

Type werk 

Opdracht 

 Aantal gemiddelde uren per week: 34,5 

 60% van de respondenten geeft aan meer klanturen te maken dan hij factureert / betaald krijgt 

 Zp’ers draaien voornamelijk langdurige opdrachten. Gemiddelde opdrachtduur van projecten is 

14 maanden 

 

Contractvorm 

Het soort contract (contractvorm) is voor zp’ers steeds minder een cruciaal onderdeel in de beslissing 

om zich te verbinden aan een organisatie. Vond in 2019 nog 75% dit cruciaal, in 2020 is dit gedaald naar 

62%. Dit sluit aan bij het feit dat in 2020 voor het eerst werkzekerheid als belangrijker geacht wordt 

dan baanzekerheid.  
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Drijfveren, uitdagingen en toekomstperspectief 

Redenen voor zp-schap  

Over het algemeen is op te maken dat zp’ers vooral vanuit hun eigen intrinsieke motivatie aan de slag 

gaan als zp’er. Slechts 7% is aan de slag gegaan omdat er geen passende baan in loondienst kon vinden 

en slechts 2% is gedwongen door de werkgever om als zp’er verder te gaan. De top 3 van de redenen 

om te starten als zp’er:  

1. De wil om eigen baas te zijn (62%) 

2. Werk naar eigen inzicht in te vullen (60%) 

3. Flexibiliteit in werktijden, dagen en locatie (23%) 

 Geen passende baan in loondienst (7%) 

 ‘gedwongen’ om als zp’er aan de slag te gaan (2%) 

 

Uitdagingen 

Grootste uitdagingen in het zzp-schap zijn:  

1) Betere balans werk /privé 

2) Continuïteit 

3) Het verkrijgen van interessante 
opdrachten/projecten 

4) Goede opdrachtgever vinden 

5) Omgaan met complexe 
wetregelgeving 

6) Goed tarief verkrijgen 

7) Netwerken 

8) Volgen van voldoende opleidingen en 
cursussen.  

9) Administratie 

Onzekerheden 

Het merendeel van de zp’ers (63%) voelt zich onzeker over zijn financiën in brede zin. Pensioen, geen 

opdrachten, arbeidsongeschiktheid en belastingzaken zijn de uiteenlopende onderwerpen waar de 

zorgen zich over uitstrekken. 

 

Training en Ontwikkeling 

Zp’ers erkennen het belang van training en ontwikkeling alleen blijft dat in praktijk toch nog vak uit. 

Slechts 8% volgde het afgelopen jaar een training, cursus of opleiding op het gebied van ‘soft skills’. 

17% heeft de ambitie om dit het komend jaar wel te doen. Ontwikkeling op het gebied van ‘hard skills’ 

is populairder. Het afgelopen jaar ontwikkelde 57% zich wel op dit vlak en heeft 64% de ambitie om dit 

het komend jaar te doen.  

Samenwerking 

Wat zijn belangrijke competenties voor succesvolle samenwerking in een team?  

Respondenten mochten hun eigen top 10 samenstellen uit 20 competenties (+ anders namelijk)  
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1. Samenwerken  

2. Aanpassingsvermogen (was 3) 

3. Sociale intelligentie (was 5) 

4. Probleemoplossend denken  

5. Creativiteit  (was 8)  

6. Vertrouwen (nieuw binnen) 

7. Resultaatgerichtheid  

8. Digitale skills ( nieuw binnen)  

9. Deskundigheid  

10. Klantgerichtheid ( was 2) 

 

Wat zijn belangrijke competenties in een team anno 2019?  

Respondenten mochten hun eigen top 10 samenstellen uit 20 competenties (+ anders namelijk)  

1. Samenwerken  

2. Klantgerichtheid  

3. Aanpasingsvermogen  

4. Probleemoplossend denken  

5. Sociale intelligentie  

6. Resultaatgerichtheid  

7. Computational thinking  

8. Creativiteit  

9. Deskundigheid  

10. Leidinggeven  

  

Organisaties     

Professionals voelen zich niet gebonden aan organisatie maar wel verbonden: 70% (was 73%) van de 

zp’ers voelt zich niet gebonden aan de organisaties waar hij werkt.  30% voelt zich dus gebonden aan 

de organisaties. Hier staat tegenover dat 44% (was 42%) zich wel verbonden voelt.    

Professionals kijken naar aantrekkelijkheid, positionering en branding van de organisaties als 

werkgever i.p.v. het bedrijf zelf: 68% vindt Employer Branding belangrijker dan Corporate Branding.    

   

Wet en regelgeving    

Politiek ondersteund het ZP-schap onvoldoende. 82% vindt dat de overheid het zzp-schap in 

Nederland onvoldoende ondersteund. Dit percentage was jaren stijgende maar is het afgelopen jaren 

iets gedaald. (was in 2019 85%). De financiële ondersteuning vanuit de overheid nav de 

coronapandemie kan hier effect op hebben.  

 


