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FACTSHEET 01: SCHOLINGSDEELNAME ZZP 
 
 

Aanleiding scholingsvraagstuk 
 
Steeds meer personen zijn als zzp’er actief. Het zzp-schap biedt mensen onder andere de flexibiliteit en 
vrijheid om het werk volledig naar eigen inzicht in te richten. In ons land zijn er momenteel 775.000 zzp’ers, 
tegen circa 400.000 in 1996. Veelal bieden ze hun eigen arbeid aan en gaat het niet om het verkopen van 
producten. Zzp’ers benadrukken in surveys een grote mate van levenstevredenheid en ze dragen bij aan de 
werking van een flexibele arbeidsmarkt. Maar er zijn ook minder positieve effecten. Recente cijfers van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laten bijvoorbeeld zien dat zelfstandigen achterblijven in hun 
werkgerelateerde scholing in vergelijking met werkenden in loondienst. Met name ouderen en 
lageropgeleiden lijken achter te blijven in scholing. Scholing op ondernemersvaardigheden gebeurt nog 
minder. Dit is een mogelijk probleem voor de marktpositie van zzp’ers en het innovatievermogen van de 
economie.  
 
Natuurlijk is het zo dat zzp’ers hun kennis en vaardigheden ook op peil kunnen houden via vakbeurzen, 
congresbezoek en het leren op de werkplek (‘on the job’), maar het is de vraag of dit afdoende is. Econoom 
Erik Stam spreekt in zijn werk over een ‘ondernemerschapsparadox’, waarbij het zelfstandig 
ondernemerschap geen positief effect lijkt te hebben op het innovatieniveau van de Nederlandse economie.  
Wat vinden zzp’ers hier eigenlijk zelf van? Is er inderdaad sprake van een probleem als het gaat om 
scholing en innovatie en zo ja, onder welke omstandigheden is dit het geval en wat kan hiertegen worden 
gedaan?  
 
Opzet en uitgangspunten ZZP Denktank 
 
In het voorjaar van 2013 is bij FNV Zelfstandigen het idee ontstaan voor de ontwikkeling van een ZZP 
Denktank. De directe aanleiding is de constatering dat in lopende (beleids)discussies veelal over maar niet 
met zzp’ers wordt gesproken. Om zzp’ers een stem te geven is besloten een denktank op te richten. De 
nadruk van de ZZP Denktank ligt op het achterhalen van dieper liggende argumenten in het zzp-debat. 
Alleen op deze manier is een constructieve(re) bijdrage te leveren aan discussies over de (toekomstige) 
positie van zzp’ers. Door argumenten voor en tegen een specifieke stelling of voorgestelde 
beleidsinterventie naar het oppervlak te brengen, is het mogelijk om aandachtspunten en ideeën tegen 
elkaar af te wegen.  
 
Er wordt gewerkt via het methodische principe van de Delphimethode. Dit is een onderzoekstechniek waarin 
meningen van experts en ervaringsdeskundigen worden verzameld rondom een actueel onderwerp. Via 
verschillende rondes (digitaal en via een groepsgesprek) bevragen we de panelleden naar hun meningen. 
Dit proces duurt net zo lang totdat er een situatie ontstaat met een gedeeld eindresultaat. Ruim 100 zzp’ers 
(50% man en 50% vrouw) en 5 wetenschappers nemen aan de ZZP Denktank deel. Opvallend is dat bijna 
alle zzp’ers afkomstig zijn uit de commerciële dienstverlening. Hierachter gaat wel een grote variëteit schuil, 
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van communicatie- en ICT-adviseur tot designer, tekstschrijver, bewegingscoach, portrettekenaar, therapeut, 
verpleegkundige tot en met het verhuren van boten. Ook in de totale zzp-populatie zijn de meeste zzp’ers 
actief in deze sector, maar het betekent dat andere sectoren, zoals (land)bouw en de niet-commerciële 
dienstverlening, niet of onvoldoende zijn vertegenwoordigd in de Denktank.De wetenschappers zijn gelieerd 
aan universiteiten en/of kennisinstituten (Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Erasmus 
Universiteit Rotterdam, Regioplan en Panteia). In deze eerste factsheet, met als thema de achterblijvende 
scholingsdeelname van zzp’ers, worden de bevindingen gepresenteerd. Deze resultaten zijn, 
vanzelfsprekend, niet altijd herleidbaar tot de individuele opvattingen van denktankleden.    
 
Oplossingsrichting: over ondernemingsprofessionaliteit en innovatie    
 
Allereerst zijn via een digitale bevraging van de denktankleden een aantal oorzaken van de achterblijvende 
scholingsdeelname in beeld gebracht (figuur 1). 
 
Figuur 1: Oorzaken onderinvestering scholing ZZP 

 
Onderinvestering scholing ZZP 

 
 
 
 
 
 
Leeftijd  Sector  Laag bewustzijn  Tijd       Geld Aanbod 
 
Over het algemeen geldt dat een ervaren gebrek aan beschikbare tijd en financiële druk de twee meest 
voorkomende drempels zijn. Ook sluit het opleidingsaanbod niet altijd even goed aan bij de wensen van 
zzp’ers en is er in sommige gevallen sprake van een laag scholingsbewustzijn. Ten slotte is er in bepaalde 
sectoren geen ‘sense of urgency’, bijvoorbeeld door de al bestaande scholingsverplichting (zoals bij 
beroepschauffeurs en mediators) en speelt de factor leeftijd een rol van betekenis (oudere zzp’ers 
investeren gemiddeld minder in scholing). In een groepsgesprek is vervolgens gewerkt aan het formuleren 
van een aantal oplossingsrichtingen.   
 
Omdat de zzp-populatie bijzonder heterogeen is, lijkt het niet voor de hand te liggen om te denken in termen 
van generieke oplossingen (zoals een algemene openstelling van de bestaande sectorale O&O-fondsen 
voor zzp’ers). Bovendien moet een onderscheid worden gemaakt naar de professionele ontwikkeling van 
zzp’ers en het aspect (product)innovatie. Deze thema’s hangen weliswaar met elkaar samen, maar vragen 
om een eigen aanpak.  
 
Als het gaat om het werken aan de ondernemingsprofessionaliteit doet de ZZP Denktank de volgende 
aanbevelingen: 

 Stel het bestaande opleidings- en ontwikkelingsfonds voor zzp’ers (OOZZP) beschikbaar voor 
een grotere groep zzp’ers (dit fonds richt zich nu op zzp’ers tot maximaal mbo-4 niveau). 

 Maak afspraken met het ondernemerschapsonderwijs, zodat zzp’ers tegen gunstige tarieven 
(modulair) ondernemerschapsonderwijs kunnen volgen. 

 Ontwikkel een ‘opleidingswiki’ met bestaande scholingsmogelijkheden voor zzp’ers, dit zorgt voor 
transparantie en een betere matching tussen vraag en aanbod en draagt bij aan het 
scholingsbewustzijn. 

 Stimuleer samenwerking en kennisdeling, bijvoorbeeld via kennisnetwerken, Broodfondsen en 
TEDx conferenties. 
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Centraal in de voorgestelde aanpak staat het stimuleren van de juiste randvoorwaarden voor een hoger 
scholingsbewustzijn, het wegnemen van financiële belemmeringen door in collectief verband afspraken te 
maken en het bijeen brengen van vraag en aanbod als het gaat om scholingsdeelname. Bovendien is deze 
aanpak gebaseerd op keuzevrijheid en vrijwilligheid, waarden die van toepassing zijn op zzp’ers.     
 
Als het gaat om het werken aan (product)innovatie doet de ZZP Denktank, naast de hierboven 
geformuleerde aandachtspunten, de volgende aanbeveling: 

 Vereenvoudig aanvraagprocedure om in aanmerking te komen voor subsidies voor onderzoek en 
ontwikkeling (zoals de WBSO subsidie). Deze worden door zzp’ers als complex en bijzonder lastig 
ervaren om aan te vragen. De instelling van een (digitale) helpdesk zou eveneens een bijdrage 
kunnen leveren.  

 
Tot besluit: FNV Zelfstandigen neemt het voortouw 
 
FNV Zelfstandigen onderschrijft dat kennisveroudering kan leiden tot een minder goede marktpositie, zowel 
voor individuele zzp’ers als de totale economie. Het is daarom een cruciaal thema. Op basis van de 
bevindingen van de ZZP Denktank maakt FNV Zelfstandigen zich sterk voor het stimuleren van scholing en 
samenwerking. Met het aanbod van maatgerichte ondernemerstrainingen, checklists en bijeenkomsten via 
de ZZP Academy is een begin gemaakt. Nu is het zaak om samen met andere ZZP orgnisaties, 
brancheverenigingingen en het onderwijs gezamenlijk op te trekken om scholing en innovatie te bevorderen 
en onnodige regeldruk weg te nemen. We gaan in ieder geval bezien of er op korte termijn afspraken zijn te 
maken met het (ondernemerschaps)onderwijs, zodat zzp’ers tegen betere voorwaarden de gelegenheid 
krijgen om hun specialismen en ondernemerscompetenties verder te ontwikkelen.     
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