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Lian Kösters en Ronald Dekker

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’er) is de afgelopen jaren fors 

toegenomen. Waren er in 1996 nog bijna 400 duizend zelfstandigen zonder per-

soneel, in 2009 waren dit er ruim 630 duizend. Hun aandeel in de werkzame 

beroepsbevolking groeide van 6,4 procent in 1996 naar 8,6 procent in 2009. 

De toename van het aantal zelfstandigen zonder perso-

neel had betrekking op een paar specifieke bedrijfstakken. 

De bouw kende de sterkste stijging, van 6 procent in 1996 

naar 16 procent in 2009. Ook in de sector cultuur en overige 

dienstverlening nam het al relatief hoge aandeel zelfstandi-

gen zonder personeel toe van 20 naar 26 procent. Daarnaast 

was ook in de zakelijke dienstverlening (van 10 naar 14 pro-

cent) de toename groot. In de zorg nam het aandeel zelfstan-

digen zonder personeel toe, maar bleef op een betrekkelijk 

laag niveau van rond de 4 procent. De bedrijfstak landbouw 

en visserij heeft het hoogste aandeel zelfstandigen zonder 

personeel. Dit aandeel nam sinds 1996 echter af. 

Door de economische teruggang is de groei van het aan-

tal zelfstandigen zonder personeel in 2009 tot stilstand 

gekomen.  

Lian Kösters werkt voor het Centraal Bureau voor de Statistiek, Ronald 

Dekker is verbonden aan ReflecT, Universiteit van Tilburg.
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Aandeel zelfstandigen zonder personeel in enkele bedrijfstakken, 1996-2009
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

  Bouwnijverheid  Landbouw en visserij
  Handel   Zakelijke dienstverlening
  Gezondheids- en welzijnszorg   Cultuur en overige dienstverlening

% van de werkzame beroepsbevolking (15 tot 65 jaar)
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