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003 VOORWOORD

Onderzoek van de Universiteit van 
Twente1 suggereerde dat zelfstandigen 
veelal zouden gaan stemmen op D66 en 
VVD. Gezien VVD de grootste partij is 
gebleven en D66 flink in het aantal zetels 
is gestegen, kunnen de stemmende 
Zelfstandig Professionals (ZP’ers) 
tevreden zijn. VVD en D66 staan voor 
vrijheid van de ZP’er om eigen keuzes te 
maken. Laten we de kabinetsformatie 
afwachten om in te schatten of deze visie 
ook daadwerkelijk de boventoon krijgt de 
komende regeringsperiode.

Verkiezingstijd brengt met zich mee 
dat er beleidsmatig helaas weinig 
ondernomen wordt. Ook dat ene 
onderwerp wat de ZP-markt in zijn greep 
houdt, de Wet DBA, bleef de afgelopen 
maanden onaangeraakt. De politieke 
partijen bleven er zelfs angstvallig stil 
over in hun campagne. Ondertussen 
ondervindt de Zelfstandig Professional 
nog altijd de gevolgen. De derde meting 
van de Wet DBA Opiniemonitor van ZP 
Zaken en kennisbemiddelaar HeadFirst 
laat zien dat inmiddels meer dan de 
helft van de ZP’ers opdrachten is 
misgelopen door Wet DBA. Daarnaast 
geeft meer dan de helft van de ZP’ers 
aan dat huidige opdrachtgevers hen niet 
meer (rechtstreeks) willen inhuren. Het 
opschorten van de handhaving op de 
Wet DBA heeft opdrachtgevers weinig 

vertrouwen gegeven om weer ZP’ers in te 
huren. Een derde van de ZP’ers verwacht 
zelfs  zijn opdracht voor 1 mei 2017 te 
verliezen vanwege de wet.

In dat kader kijken we in deze ZP Facts 
naar verwachtingen voor de flexmarkt 
voor de rest van 2017. Vanzelfsprekend 
brengen we u de ZP Index, maar we 
raadplegen ook andere bronnen, zoals de 
UWV arbeidsmarktprognose.

Naast de gewichtige onderwerpen in 
deze ZP Facts, brengen we u dit keer 
een verdieping toegespitst op hobby’s 
en vrijetijdsbesteding van ZP’ers. Wat 
doet de ZP’er in zijn vrije tijd? Wat 
zijn favoriete hobby’s en sporten? Wie 
weet doet u nog inspiratie op, de dagen 
worden immers weer langer en het 
voorjaar is in volle gang.

Ik wens u veel leesplezier toe!

Boy Kruiswijk 
Directeur ZP Zaken
Hoofddorp,  
april 2017

Beste lezer,

We hebben een boeiend eerste 
kwartaal van 2017 achter ons; de 
Tweede Kamerverkiezingen hebben 
ons bezig gehouden.

1 Universiteit van Twente  http://bit.ly/zpf01

https://www.zipconomy.nl/2017/02/zelfstandigen-voelen-zich-nauwelijks-verbonden-met-politieke-partijen-d66-krijgt-meeste-stemmen/
https://www.zipconomy.nl/2017/02/zelfstandigen-voelen-zich-nauwelijks-verbonden-met-politieke-partijen-d66-krijgt-meeste-stemmen/
https://www.zipconomy.nl/2017/02/zelfstandigen-voelen-zich-nauwelijks-verbonden-met-politieke-partijen-d66-krijgt-meeste-stemmen/
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005 SAMENVATTING

• De ZP Index is op het hoogste niveau sinds begin 2015: 121 punten. Het wordt 
omhoog gestuwd door de toenemende opdrachtduur, het stijgende aanbod van 
professionals en de onverminderd grote hoeveelheid opdrachten.

• Het spel van vraag en aanbod heeft het afgelopen kwartaal voor een dalend 
uurtarief gezorgd, van €88,33 naar €87,41.

• Met name de uitzend- en payrollsector profiteren van de groeiende economie. De 
Wet DBA heeft hier zijn invloed op. Zelfstandigen mogen 20.000 extra opdrachten 
verwachten dit jaar.

• De Wet DBA heeft eveneens gevolgen voor detacheringsbureaus. De bemiddeling 
van zelfstandigen liep met 18% terug, de omzet behaald met detachering 
(personeel in vaste dienst van bureau werkt bij opdrachtgever) steeg met 
ongeveer 4%.

• Er is een afname in het aantal hoogopgeleide zzp’ers, terwijl deze groep in de 
afgelopen jaren juist veel groei vertoonde. Een oorzaak is dat het tegenwoordig 
makkelijker is een baan in loondienst te vinden vanwege de economische groei, 
maar anderzijds is een nadelig effect van de Wet DBA ook zeker niet uit te sluiten.

• 64% van de ZP’ers geeft aan dat uitstel van de Wet DBA opdrachtgevers niet meer 
vertrouwen heeft gegeven om ZP’ers in te huren. Ruim 32% verwacht zelfs dat 
voor 1 mei 2017 de opdracht bij zijn huidige opdrachtgever wordt beëindigd door 
toedoen van de wet.

• Waar de tarieven tot mei 2016 aan het opkrabbelen waren, is daar met de komst 
van Wet DBA een einde aan gekomen. Het verschil tussen april 2016 en maart 
2017 is €2,- per uur. 

VERDIEPING

• Een derde van de Zelfstandig Professionals maakt hobby’s onderdeel van zijn cv. 
ZP’ers hebben gemiddeld 3,32 hobby’s in het cv staan.

• ZP’ers noteren in het cv voornamelijk (75%) dat ze actief zijn op het gebied van 
sport en beweging. Wieler- en watersport zijn het meest populair. Ook atletiek en 
wintersport worden veel genoemd.

• Naast sporten zijn fotograferen, lezen, reizen, muziek maken en tijd doorbrengen 
met familie en vrienden veelvoorkomende favoriete tijdsbestedingen van ZP’ers.

De bevindingen 

zijn gebaseerd 

op zorgvuldig 

opgebouwde data 

van meer dan 

vijftienduizend 

zelfstandig 

professionals uit 

het netwerk van 

HeadFirst. De data 

is geanonimiseerd 

met het oog op 

de privacy van de 

professionals.
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De ZP Index is een wetenschappelijk 
onderbouwd getal, gebaseerd op 
meerdere componenten, die in één 
oogopslag de staat van de ZP-markt 
weergeeft. De index is opgebouwd uit  
de volgende indicatoren:

• • het aanbod van professionals

• • het aanbod van opdrachten

• • de gefactureerde uurtarieven

• • het aantal contractuele uren per week

• • de opdrachtduur

De ZP Index (Figuur 01) is op het hoogste niveau sinds 
de start begin 2015: 121 punten. 

Kunnen we daarmee stellen dat het goed gaat met de Zelfstandig Professional? Niet 
vanzelfsprekend. De ZP Index wordt met name omhoog gestuwd door de toenemende 
opdrachtduur, het stijgende aanbod van professionals en de onverminderd grote 
hoeveelheid opdrachten. Het spel van vraag en aanbod heeft het afgelopen kwartaal 
echter voor een dalend uurtarief gezorgd, van €88,33 naar €87,41. We kunnen 
concluderen dat de flexibele arbeidsmarkt floreert door de groeiende economie, 
maar dat de Zelfstandig Professional daar, mogelijk onder druk van de Wet DBA, nog 
minimaal van lijkt te profiteren.

ZP INDEX
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Figuur 01
Ontwikkeling ZP Index januari 2016 – maart 2017 (januari 2015 = 100)
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In 2016 groeide de economie met 2,1%. Het Centraal Planbureau verwacht ook voor 
2017 een stabiele economische groei van 2,1%. Daarmee bloeit de arbeidsmarkt 
op. De update van de Landelijke arbeidsmarktprognose 2017 van UWV2 laat zien 
dat de ontwikkeling van de arbeidsmarkt voornamelijk komt door banen voor 
werknemers (+1,6%). Voor zelfstandigen bleef de groei beperkt tot 0,3%, oftewel 
7.000 opdrachten.

Naar verwachting groeit de werkgelegenheid in 2017 met 138.000 banen, waarvan 
ongeveer de helft op basis van een flexibele arbeidsverhouding. In de uitzendsector 
ontstaan 50.000 banen, voor zelfstandigen zijn er 20.000 extra opdrachten. Dat met 
name de uitzend- en payrollsector groeit blijkt ook uit de prognose van UWV dat hier 
sprake is van een aanzienlijke omzetstijging van 6%. Dit wordt in verband gebracht 
met de Wet DBA. Opdrachtgevers zijn huiverig zelfstandigen (rechtstreeks) in te 
huren en maken daarom meer gebruik van uitzendkrachten en payrollconstructies.

Ook de detacheringsmarkt profiteert, zo blijkt uit de Kwartaalmonitor 
detacheringsbranche van PwC3. De omzet van detachering, waarbij personeel in vaste 
dienst van een detacheringsbureau bij een opdrachtgever werkt, steeg met ongeveer 
4%. Daarentegen daalde de omzet voortkomend uit bemiddeling van zelfstandigen 
door deze bureaus met maar liefst 18%. De Wet DBA lijkt vooralsnog dus uitzenden, 
payrollen en detacheren in de hand te werken.

UITZEND- EN DETACHERINGSMARKT GROEIT     

2 De update van de Landelijke arbeidsmarktprognose 2017 van UWV http://bit.ly/factsm02

3 de Kwartaalmonitor detacheringsbranche van PwC http://bit.ly/factsm03

http://www.uwv.nl/overuwv/Images/UWV-arbeidsmarktprognose-2017-update.pdf
http://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-kwartaalmonitor-detacheringsbranche-q4-2016.pdf
http://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-kwartaalmonitor-detacheringsbranche-q4-2016.pdf
http://www.uwv.nl/overuwv/Images/UWV-arbeidsmarktprognose-2017-update.pdf


WWW.ZPFACTS.NL   |    ZP FACTS   |    2017 Editie 2

008
Waar de economie in 2016 groeide, nam ook het aantal zelfstandigen toe. Zoals 
in Figuur 02 te zien is, groeit het aantal zelfstandigen wel minder sterk dan 
in jaren daarvoor. Er is zelfs een afname in het aantal hoogopgeleide zzp’ers, 
terwijl deze groep in de jaren ervoor juist veel groei vertoonde. Een oorzaak is 
dat het tegenwoordig makkelijker is een baan in loondienst te vinden vanwege 
de economische groei, maar anderzijds is een nadelig effect van de Wet DBA ook 
zeker niet uit te sluiten. In de Wet DBA Opiniemonitor van september 2016, waar 
onderzoekers van ZP Facts de opinie van ZP’ers over de Wet DBA onderzoeken, 
overwoog 25% van de ZP’ers te stoppen als ZP’er door toedoen van de wet. Wellicht 
dat zij de daad bij het woord gevoegd hebben, waardoor de groei minder groot is. 
UWV verwacht dat het aantal zelfstandigen in 2017 blijft toenemen, maar gezien de 
continue onzekerheid rondom de Wet DBA vindt UWV het moeilijk te voorspellen hoe 
groot deze toename zal zijn, of dat mogelijk helemaal geen sprake zal zijn van groei.

GROEI ZELFSTANDIGEN 
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Figuur 02
Ontwikkeling in het aantal zzp’ers in Nederland (bron: CBS)

Hoogopgeleide zzp’ers Alle zzp’ers
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Uit onderzoek van Verwey-Jonker 
Instituut4 blijkt anderzijds dat veel 
mensen (op termijn) zelfstandige willen 
worden. Het enquêteonderzoek laat zien 
dat 10% van de werknemers met een 
vast contract binnen 12 maanden als 
zelfstandige begint, indien hun vaste 
contract nu wordt beëindigd. Bij jongeren 
tussen de 15 en 30 jaar is dit zelfs bijna 
13%. Voor de jongere generatie is flexibel

werken meer vanzelfsprekend en 
wordt onzekerheid daaromheen meer 
geaccepteerd. Toch is het wisselende 
inkomen nog wel problematisch bij 
bijvoorbeeld het verkrijgen van een 
hypotheek. Respondenten in het 
onderzoek denken (83%) dat meer 
mensen flexibel gaan werken als de 
mogelijkheden op dit vlak ruimer 
worden.

Ondanks de groei van flexibele contracten is het vooralsnog een lastige periode 
voor Zelfstandig Professionals. In november 2016 meldt staatssecretaris Wiebes 
dat handhaving op de Wet DBA is uitgesteld naar 1 januari 2018. Helaas blijkt uit 
de derde meting van de Wet DBA Opiniemonitor in februari 2017 dat hiermee de 
rust niet is wedergekeerd. In september 2016 gaf al ruim 74% van de ZP’ers aan dat 
het moeilijker is een opdracht te vinden sinds de Wet DBA, in februari 2017 is dit 
percentage gestegen naar 83%. Daarnaast geeft meer dan de helft (55%) van de ZP’ers 
aan één of meer opdrachten te zijn misgelopen door toedoen van de Wet DBA, terwijl 
dit in september 2016 nog 38% betrof. 

De negatieve gevolgen voor ZP’ers komen vooral doordat opdrachtgevers door de 
komst van de Wet DBA huiverig zijn ZP’ers in te huren. Van de geënquêteerde ZP’ers 
geeft 64% aan dat uitstel van de Wet DBA opdrachtgevers niet meer vertrouwen 
heeft gegeven. Ruim 32% verwacht zelfs dat voor 1 mei 2017, het moment dat 
gehandhaafd gaat worden op ‘kwaadwillende’ opdrachtgevers, de opdracht bij zijn 
huidige opdrachtgever wordt beëindigd door toedoen van de wet. Het percentage 
ZP’ers dat door toedoen van de Wet DBA overweegt te stoppen als zelfstandige neemt 
daarentegen niet toe. Tussen 1 mei, na invoering van de Wet DBA, en september 2016 
steeg het percentage van 12% naar 25%. In februari 2017 geeft wederom 25% van de 
ZP’ers aan dat hij overweegt te stoppen als ZP’er.

WET DBA ZORGT NOG ALTIJD VOOR ONRUST

4 Verwey-Jonker Instituut http://bit.ly/factsm04

http://www.verwey-jonker.nl/doc/2016/314020_Sig_Web.pdf
http://www.verwey-jonker.nl/doc/2016/314020_Sig_Web.pdf
http://wetdba.headfirst.nl/feedback/
http://www.verwey-jonker.nl/doc/2016/314020_Sig_Web.pdf
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Naast het teruglopen van opdrachten voor ZP’ers door de Wet DBA is ook een 
negatieve trend te bespeuren in de ontwikkeling van uurtarieven. Waar de tarieven 
tot mei 2016 aan het opkrabbelen waren, is daar met de komst van Wet DBA een 
einde aan gekomen. Dit is goed zichtbaar in Figuur 03. Het verschil tussen april 2016, 
de maand voordat de Wet DBA van kracht is geworden, en maart 2017 is €2,- per 
uur. Een logische verklaring kan zijn: minder vraag naar ZP’ers door onzekerheid bij 
opdrachtgevers drukt de uurtarieven.

Een andere opvallende daling is zichtbaar rond de jaarovergang van 2016 naar 2017. 
Aan het eind van ieder jaar lopen traditiegetrouw veel opdrachten af. Aan het begin 
van het nieuwe jaar starten veel nieuwe projecten. Hierdoor is de tariefdaling goed 
zichtbaar geworden.

 Deze cijfers vragen om actie en een oplossing voor de onzekerheid rondom 

de Wet DBA. Ik roep de politiek dan ook op om een regeling van een aantal 

jaar te introduceren, waarbij vooraf zekerheid verkregen kan worden over een 

opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie. Dit creëert rust bij opdrachtgevers – en 

daarmee bij ZP’ers – en geeft het nieuwe kabinet de ruimte de komende jaren 

een gedegen zzp-beleid te formuleren en uit te voeren.

– Mike Korenvaar, CLO HeadFirst Source Group

UURTARIEF DAALT SINDS INGAAN WET DBA
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Figuur 03
Gemiddeld uurtarief ZP’ers
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012 VERDIEPING 
VRIJETIJDSBESTEDING VAN ZP’ERS

Afgaand op de wetenschap werken zelfstandigen 
meer uren dan medewerkers in loondienst5. Dat 
is niet verrassend omdat zelfstandigen zich naast 
hun directe werkzaamheden bezig moeten houden 
met administratie, werving van nieuwe klanten en 
scholing. Waar hard gewerkt wordt, is ontspanning 
ook belangrijk. Daarom onderzoeken we in deze 
verdieping de vrijetijdsbesteding van Zelfstandig 
Professionals.

VERANTWOORDING

HOBBY IN CV NIET VANZELFSPREKEND

Om dit onderwerp te verdiepen, hebben 
de onderzoekers van ZP Facts met 
behulp van Textkernel informatie 
uit 5881 cv’s uit de database van 
kennisbemiddelaar HeadFirst gesplitst 
(parsing). Er is uiterst zorgvuldig 
omgegaan met de geanonimiseerde 

data. Op geen enkele wijze is door 
HeadFirst informatie overgedragen 
naar derden. Cv parsing is (nog) geen 
volledig sluitend proces; er is geen 
100% garantie dat alle hobby’s uit het 
cv gehaald zijn.

In 1871 van de 5881 onderzochte cv’s 
werden hobby’s gevonden6, oftewel een 
derde van de Zelfstandig Professionals 
maakt hobby’s onderdeel van zijn 
cv. ZP’ers hebben gemiddeld 3,32 
hobby’s in het cv staan. Vrouwen 
hebben gemiddeld 3,65 hobby’s in 
het cv opgenomen, waar een man er 
gemiddeld 3,25 vermeldt.

Het is niet verrassend dat lang niet 
iedere ZP’er hobby’s in het cv noteert. 
ZP’ers hebben over het algemeen 
een vrij lange carrière achter zich 
en zodoende een lang cv. Het is dan 
belangrijker om relevante informatie 
over (recente) werkervaring te 
presenteren aan opdrachtgevers en 
recruiters dan nice-to-know aspecten 
als hobby’s.

5 Konietzko, T. (2015). Self-Employed Individuals, Time Use, and Earnings. Journal of Family 

and Economic Issues, 36(1), 64–83.

6 Cv parsing is (nog) geen volledig sluitend proces; er is geen 100% garantie dat alle hobby’s 

uit het cv gehaald zijn
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 Een hobby kan een interessante aanvulling zijn op het cv van een ZP’er, 

mits de hobby een toevoeging is op het beeld van het persoon. Het is een 

leuke ijsbreker bij een intakegesprek bij een opdrachtgever. De hobby moet 

wel bijzonder en/of persoonlijk zijn. Een standaard hobby als ‘lezen’ wordt 

persoonlijker door te zeggen ‘lezen van romans, met name Dan Brown en David 

Baldacci’. Maak de hobbylijst niet te lang en plaats deze informatie aan het einde 

van het cv. 

– Paul van Leeuwen, manager business operations HeadFirst Source Group

ZP’ER TOONT SPORTIVITEIT

ZP’ers noteren in het cv voornamelijk dat ze actief zijn op het gebied van sport en 
beweging. In Figuur 04 is te zien dat 75% van de ZP’ers hobby’s in deze categorie 
vermeldt. We verdiepen deze categorie verderop in dit rapport. Op de tweede 
plaats staat de categorie kunst, cultuur en creatief, waarbinnen fotografie veruit 
het populairst is. Ruim 5% van de ZP’ers heeft deze hobby, binnen de categorie is 
het zelfs ruim 20%.

De vijf navolgende categorieën liggen niet ver uit elkaar. Binnen overige 
ontspanning is lezen met 79% de meest aanwezige hobby. Daarnaast worden nog 
hobby’s genoemd als winkelen, hersenkrakers oplossen en verzamelingen. Een 
groot deel van de ZP’ers reist graag (20%). Ongeveer een derde van hen licht zijn 
reispassie toe in zijn cv. Ze geven bijvoorbeeld aan dat ze houden van verre reizen, 
kamperen of een bepaald (vakantie)land.

Ontspanning is ook goed te vinden in muziek. Door 18% van de ZP’ers wordt 
dit genoemd als vrijetijdsbesteding. Bij een groot deel is overigens niet goed te 
bepalen hoe ze met muziek omgaan, omdat uitsluitend ‘muziek’ of een bepaalde 
muziekstroming in het cv vermeld staat. Bij ZP’ers die wel een omschrijving geven 
bij het woord is muziek luisteren het meest genoemd. Iets minder dan de helft van 
de ZP’ers in deze categorie maakt muziek, wat neerkomt op 6% van alle ZP’ers. 
Bij deze groep zijn snaarinstrumenten (vooral gitaar) het meest populair, gevolgd 
door toetsinstrumenten (vooral piano), blaasinstrumenten, zingen en slagwerk.
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In de categorie sociaal en welzijn is tijd doorbrengen met familie en vrienden een 
veel genoemde vrijetijdsbesteding. Daarnaast vermelden ZP’ers ook zaken als 
vrijwilligerswerk en mantelzorg. Men vindt het ook leuk om uit te gaan of op een 
terras te zitten. Binnen de categorie eten en drinken zien we veel uiteenlopende 
tijdsbestedingen. De ZP’er vindt het bijvoorbeeld leuk om te koken/bakken, uit 
eten te gaan of ze hebben een specifieke interesse voor wijn of bier.

Tot slot zijn er ook nog een aantal kleinere categorieën. Huis, tuin, dier en natuur 
omvat zaken zoals klussen in en rond het huis, de (moes)tuin bijhouden, 
huisdieren en natuurbehoud. Vermoedelijk door het grote aandeel mannen 
worden hobby’s en interesse in de categorie voertuigen ook met enige regelmaat 
genoemd. Het gaat dan om auto’s, treinen en vliegtuigen, maar bovenal motoren 
en motorrijden. 

Figuur 04
Aandeel ZP’ers met hobby in genoemde categorie

SPORT EN BEWEGING

75%

KUNST, CULTUUR EN CREATIEF

27%

OVERIGE 
ONTSPANNING

21%

REIZEN EN 
LANDEN

20%

SOCIAAL EN 
WELZIJN

17%

ETEN EN DRINKEN

15%

TECHNIEK EN 
DIGITAAL

9%

WETENSCHAP EN 
ACTUALITEITEN

6%

OVERIG

HUIS, TUIN, 
DIER EN 
NATUUR

11%

VOERTUIGEN

9%

MUZIEK

18%



WWW.ZPFACTS.NL   |    ZP FACTS   |    2017 Editie 2

015

ZP’ER SPORT INDIVIDUEEL EN ONDERNEMEND

Eind vorig jaar bleek uit onderzoek van het NOC*NSF7 dat het aantal Nederlanders 
dat minstens één keer per week sport op 61% ligt. Dit aantal is nooit eerder zo hoog 
geweest. We kunnen op basis van onze data niet bepalen hoe vaak ZP’ers sporten, 
maar dat 75% van de ZP’ers sporten als hobby opgeeft is wel een graadmeter 
voor het belang dat ZP’ers aan sport hechten. Sport en beweging draagt bij aan 
gezond oud worden, wat zeker voor ZP’ers een vereiste is omdat ze veelal tot hun 
pensioengerechtigde leeftijd (of langer) blijven werken. 
 
Waar voor de gemiddelde Nederlander fitness, hardlopen en zwemmen de 
populairste sporten zijn, ligt dat voor de ZP’ers anders. De mogelijke reden 
hiervoor is dat de ZP’er afwijkt van de gemiddelde Nederlander. ZP’ers zijn 
gemiddeld ouder (46,4 jaar t.o.v. 41 jaar8) en vaker man (67% t.o.v. 53%9). 
Daarnaast kunnen zij hun werk flexibeler indelen, waardoor ze misschien sneller 
tijdens een mooie doordeweekse dag op het water of de golfbaan te vinden zijn. 
 
In Figuur 05 vindt u de resultaten van de verdieping op sport en beweging. Vooral 
populair zijn wieler- en watersporten. In de categorie wielersporten scoort 
fietsen het hoogst, dit is ruim twee keer zo vaak genoemd als wielrennen en 
mountainbiken. Bij de watersporten is zeilen het populairst. Zeilen is avontuurlijk 
en zal daarom de ondernemende kant van de ZP’er aanspreken. Hetzelfde gaat op 
voor wintersporten, die we op de vierde plek terugvinden; ZP’ers mogen vooral 
graag skiën, maar ook schaatsen en snowboarden. Op derde plaats vinden we 
atletiek, waarin het overgrote merendeel aan hardlopen doet.

Ondanks dat veel van de onderzochte 
ZP’ers in het netwerk van HeadFirst 
zich dagelijks met ICT bezig houden, 
worden weinig hobby’s genoemd 
binnen het kader techniek en digitaal. 
Wetenschap en actualiteiten scoort ook 
vrij laag. De minste interesse is er voor 
financiële hobby’s (o.a. beleggen) en 
tijdsbestedingen gerelateerd aan het 

beroep, zoals vakliteratuur lezen en 
congressen bezoeken. Dat in het cv van 
een ZP’er bijna niet gesproken wordt 
dat ze deze hobby’s beoefenen wil niet 
zeggen dat ZP’ers hier in hun vrije 
tijd niks mee doen. Wellicht is deze 
hobby gewoonweg niet opgeschreven 
of hebben zij van deze hobby hun werk 
gemaakt.

7 onderzoek van het NOC*NSF http://bit.ly/factsm07

8 46,4 jaar t.o.v. 41 jaar http://bit.ly/factsm08

9 67% t.o.v. 53% http://bit.ly/factsm09

https://www.nocnsf.nl/in-2016-recordaantal-sporters-in-nederland
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80832NED&D1=1&D2=0&D3=0&D4=0&D5=1,l&D6=0&D7=0&D8=l&HD=170407-1150&HDR=G1,G2,G3,G4,G6,T,G7&STB=G5
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80832NED&D1=0&D2=a&D3=0&D4=0&D5=1,l&D6=0&D7=0&D8=l&HD=170407-1150&HDR=G2,G3,G4,G6,T,G7&STB=G5,G1
https://www.nocnsf.nl/in-2016-recordaantal-sporters-in-nederland
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80832NED&D1=1&D2=0&D3=0&D4=0&D5=1,l&D6=0&D7=0&D8=l&HD=170407-1150&HDR=G1,G2,G3,G4,G6,T,G7&STB=G5
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80832NED&D1=0&D2=a&D3=0&D4=0&D5=1,l&D6=0&D7=0&D8=l&HD=170407-1150&HDR=G2,G3,G4,G6,T,G7&STB=G5,G1
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Op de vijfde plaats komen de racketsporten. Hier is tennis het vaakst genoemd en 
een kleinere groep doet aan squash en badminton. Golf, de ‘netwerksport’ bij 
uitstek, staat op de zesde plaats. Opvallend is dat fitness bij ZP’ers niet zo populair 
is als bij de gemiddelde Nederlander. Eveneens opvallend is de lage notering van 
de teamsporten. Van de teamsporten vinden we de - in heel Nederland populaire - 
sporten voetbal en hockey terug op plaats 9 en 10.

Figuur 05
Aandeel ZP’ers met hobby in categorie ‘sport en beweging’

Sport en beweging

Wielersport 23,25 %

Watersport 23,02 %

Atletiek 21,90 %

Wintersport 20,62 %

Racketsport 17,61 %

Golf 11,74 %

Wandelen 11,06 %

Fitness 10,76 %

Voetbal 8,43 %

Hockey 4,74 %

Teamsport overig 4,51 %

Individuele sport overig 3,99 %

Dans 3,76 %

Vechtsporten 3,16 %

Skaten 2,48 %

Bewegingsleer 2,41 %

Extreme sport 2,41 %

Paardensport 2,11 %

Autosport 0,83 %
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UNIEKE HOBBY’S

Bij het bekijken van duizenden cv’s van ZP’ers komen we ook een aantal unieke, 
bijzondere hobby’s tegen. Staat u open voor een nieuwe hobby? Wellicht dat 
onderstaande vrijetijdsbestedingen inspiratie kunnen bieden.

Omdat ZP’ers sportief zijn ingesteld, zo bleek eerder in deze verdieping, beginnen 
we met sport. Als u niet kunt kiezen tussen tennis en squash, kunt u wellicht 
eens padel proberen. Als vechtsporten meer uw ding is, probeer dan eens Pencak 
Silat (Indonesisch), Eskrima (Filipijns) of Kendo (Japans). Als u extreme sporten 
leuker vindt, ga dan boulderen (klimsport) of een survivalrun doen. Doet u het 
liever wat rustiger aan, probeer dan eens Qi Gong, een onderdeel van de Chinese 
bewegingsleer. Sport u graag in teamverband? Probeer dan eens onderwater 
hockey of airsoft (veldslagsimulatiesport).

Dol op dieren? Ga volièrevogels houden of wordt (hulp)schaapsherder. Als u liever 
met honden bezig bent, wordt kynologisch instructeur, ga rashonden fokken of 
wellicht heeft uw hond een aangeboren talent voor flyball (honden estafette), 
treibball (hondenvoetbal) of praktijkspeuren. Als u muzikaal bent ingesteld, sluit 
u aan bij een Bachata band of leer surdo of tabla spelen (slaginstrumenten). Op 
het gebied van welzijn en gezondheid is Pranic healing of Ayuredisch koken een 
mooie optie. Mocht u dan toch gaan koken, dan kunt u zich gelijk aanmelden als 
hobbykok voor Thuisafgehaald.nl.

Genoeg keuze dus om eens verder te kijken dan de meest voorkomende hobby’s. 
Een ding is zeker, niemand hoeft stil te zitten.

Netwerken met andere ZP’ers kan 

waarschijnlijk nog altijd het beste op de 

golfbaan. Als u dit voorjaar begint, dan 

bent u komende september misschien zelfs 

klaar voor het Nationaal Kampioenschap 

golf voor ZP’ers. Kijk voor meer informatie 

op www.zpgolf.nl.
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ZP Facts is de monitor voor de markt van Zelfstandig 
Professionals (ZP’ers) in de zakelijke dienstverlening, 
voortgekomen uit een samenwerking tussen 
kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit 
van Tilburg. 

Duizenden online profielen van bij HeadFirst 
aangesloten professionals en ontvangen en 
uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk 
geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. 
Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, 
dat veel verder gaat dan onderzoek uit enquêtes en 
interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Niets uit deze rapportage mag worden gebruikt zonder toestemming en/of bronvermelding

De Universiteit van Tilburg draagt bij 
aan het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken. Dat doen ze vooral 
door het ontwikkelen en overdragen 
van kennis en het samenbrengen van 
mensen uit verschillende vakgebieden 
en organisaties. De universiteit 
nodigt bedrijven, overheden en 
burgers uit gezamenlijk te werken 
aan nieuwe inzichten en waardevolle 
antwoorden voor de maatschappij. 
Die innovatie wordt gevonden door te 
onderzoeken, te leren en te begrijpen: 
Understanding Society.

HeadFirst verbindt de bij ZP’ers en 
leveranciers (bedrijven met professionals 
op de payroll) aanwezige kennis 
rechtstreeks aan MKB, middelgrote 
en grote opdrachtgevers. Daarbij dekt 
HeadFirst alle risico’s, die gepaard gaan 
met externe inhuur, af en dragen ze zorg 
voor een vlekkeloze administratieve 
afhandeling.

HeadFirst maakt onderdeel uit van de 
beursgenoteerde HeadFirst Source Group, 
marktleider op het gebied van inhuur van 
externe professionals; matchmaking, 
contracting en payrolling.

OVER HEADFIRST

INITIATIEFNEMERS

OVER DE UNIVERSITEIT  
VAN TILBURG
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Contact
E-mail: info@zpfacts.nl
Telefoon: 023 – 568 56 30


