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Abstract 
Volgens het SEO onderzoek ‘Karakteristieken en tarieven van zzp’ers’ (2018)  - het 

onderzoek dat de basis vormt voor deze deskresearch - is binnen de sector kunst 
ruim 70% werkzaam als zzp’er. De ruime meerderheid van deze zzp’ers moet het 

doen met een uurtarief dat verre van wat marktconform is. De helft verdient slechts 
een schamele € 28 of minder per uur. Dit is niet alleen weinig ten opzichte van alle 
zzp’ers in Nederland, maar ook ten opzichte van vergelijkbare sectoren. Bovendien 

blijkt dat de uurtarieven van zzp’ers lager zijn dan van werknemers uit de sector 
kunst. Het is de vraag of met name het werken met een vast bedrag als honorarium 

(fixed fee) niet te vaak ongunstig uitpakt voor zzp’ers, gezien de tijd en de kosten die 
ze in opdrachten steken. 
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Omschrijving van het onderzoek 
 
In het onderzoek Culturele vacatures onderzocht (Lahaut, 2018) bleek dat het aantal vacatures in de 

culturele sector toenam. Deze bleken echter voor ruim 40% te worden ingevuld met hoogopgeleide 

vrijwilligers en stagiaires en niet met betaald personeel. Het onderzoek Kunst als gunst? (2019) is een 

verdere verkenning van de culturele arbeidsmarkt en analyseert de financiële positie van zzp’ers in de 

sector kunst.    

Aanleiding voor de deskresearch 
Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp) dat werkzaam is in de kunsten is de afgelopen jaren 

sterk gegroeid. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er in 2010 38.500 zzp’ers 

werkzaam in de podiumkunsten, beeldende kunst, bibliotheken, erfgoedinstellingen en musea. In 2016 

is dit aantal zzp’ers gestegen naar 52.600, een stijging van 37%. Het aantal banen in de kunsten is in 

dezelfde periode gedaald van 47.600 naar 43.200, een daling van 10%. De omschakeling van arbeid in 

loondienst naar zelfstandige beroepsuitoefening heeft financieel niet altijd goed uitgepakt voor 

werkenden in de culturele sector. Veel zzp’ers hebben een laag persoonlijk inkomen en hebben moeite 

rond te komen. Bovendien zitten veel zzp’ers zonder basale sociale zekerheid omdat ze niet reserveren 

voor hun pensioen en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Een zorgwekkend feit en dit 

was dan ook de aanleiding voor de Raad voor Cultuur om samen met de Sociaal Economische Raad 

(SER) een verkenning uit te voeren naar de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en 

creatieve sector. Uit deze verkenning blijkt dat de verklaring voor de stijging van het aantal zzp’ers 

moet worden gezocht bij de instellingen die het zich financieel niet (meer) kunnen permitteren om 

vaste dienstverbanden aan te gaan en daarom zzp’ers inschakelen.1 Op die manier besparen zij kosten 

en verschaffen zij zich de flexibiliteit waartoe zij zich – met name onder druk van financiële 

beperkingen – genoodzaakt voelen.2 Het komt zelfs voor dat mensen die eerder in loondienst waren, 

genoopt zijn zich nu te laten inhuren als zzp’er.3 Voor andere beroepen in de culturele sector (media, 

entertainment en creatief zakelijke dienstverlening) tekent zich een vergelijkbaar beeld af.4  

Onderzoeksvraag 
Om een bijdrage te kunnen leveren aan de kennis over zzp’ers uit de sector kunst heeft Bureau Lahaut 

een deskresearch uitgevoerd. In de deskresearch stond de vraag centraal wat de uurtarieven van 

zzp’ers uit de sector kunst zijn. Door deze uurtarieven te vergelijken met (aanverwante) sectoren wordt 

geanalyseerd hoe marktconform zzp’ers uit de sector kunst werken. De twee belangrijkste 

onderzoeksvragen zijn dan ook:  

1. Wat is het uurtarief van zzp’ers uit de sector kunst na aftrek van gemaakte kosten?  

2. Hoe marktconform zijn de uurtarieven van zzp’er uit de sector kunst?   

                                                             
1 Raad voor Cultuur en Sociaal-Economische Raad (2016), Verkenning arbeidsmarkt culturele sector. Den Haag.   
2 Andere (zakelijke) redenen zijn dat er in de sector kunst in toenemende mate projectmatig wordt gewerkt. 
Maar ook het gegeven dat sommige beroepen in de culturele sector niet of nauwelijks in loondienst 
voorkomen (Ibidem) 
3 Een voorbeeld van de omschakeling van arbeid in loondienst naar zelfstandige beroepsuitoefening is de 
cultuureducatie. Als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen zijn veel muziekscholen opgeheven en worden 
muziekdocenten die eerder in loondienst waren nu als zelfstandige ingehuurd (Ibidem) 
4 Naast een toename van het aantal zzp’ers is er in de culturele sector ook sprake van een toename van de 
inzet van vrijwilligers (zie ook rapport van Bureau Lahaut uit 2017 Culturele vacatures onderzocht). Daarnaast 
zijn er meer flexwerkers (anders dan zzp) bijgekomen in de culturele sector.   

https://bureau-lahaut.nl/wp-content/uploads/2018/04/Culturele-vacatures-onderzocht-door-Bureau-Lahaut.pdf
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Primaire bron voor deskresearch  
Deze deskresearch gaat over de uurtarieven van zzp’ers die werkzaam zijn in de kunsten. Er is gebruik 

gemaakt van bestaande onderzoeksdata. Hoofdzakelijk zijn onderzoeksresultaten uit het rapport 

Karakteristieken en tarieven van zzp’ers (2018) van SEO Economisch Onderzoek gebruikt. Wees erop 

bedacht dat SEO voor de sector kunst de SBI code 90.0 heeft gebruikt. Deze categorie omvat maar een 

deel van de totale culturele sector. Zie tabel 1 voor een omschrijving van de SBI-codes.    

 

Relevantie van het SEO onderzoek naar uurtarieven zzp’ers 
In 2017 hadden ruim 1,2 miljoen Nederlanders inkomsten als zzp’er. Het gaat niet altijd even goed met 

deze zzp’ers. Volgens onderzoekers en statistici bestaan er twee type zzp’ers: diegenen die bewust en 

vrijwillig voor zelfstandigheid kiezen en dat zonder problemen kunnen doen – dit zijn de ondernemers 

met een relatief hoog uurtarief – en degenen die niet bewust en vrijwillig voor zelfstandigheid hebben 

gekozen en die een relatief laag uurtarief hanteren. Door dit relatief lage uurtarief bungelen zij aan de 

onderkant van de markt (SEO, 2018). De groep zzp’ers die weinig verdient, is groot. Bijna de helft van 

de zzp’ers verdient zo weinig dat zij geen inkomstenbelasting hoeven te betalen. Zij verdienen namelijk 

minder dan € 15.000 per jaar. Het is vaak lastig voor zzp’ers in het algemeen om hun inkomenssituatie 

te verbeteren: veel van hen blijven gedurende lange tijd op hetzelfde inkomensniveau (Ter Weel et al., 

2017).5 

Bij zzp’ers die weinig verdienen en die grotendeels of alleen maar voor één opdrachtgever 

werken, wordt er ook wel gesproken over ‘schijnzelfstandigheid’. Dit is een constructie waarbij werkers 

op papier als ondernemer actief zijn, maar feitelijk als werknemer functioneren. 

Volgens de RvC tekenen in de culturele sector – vergelijkbaar met de totale groep zzp’ers in Nederland 

– zich ook twee groepen af. Bij de eerste groep zzp’ers is het werken als zelfstandige een bewuste 

keuze, die vooral ingegeven is door de behoefte om zo veel mogelijk vrij en onafhankelijk hun beroep 

te kunnen uitoefenen. Daartegenover staan zzp’ers die zich genoodzaakt zien hun beroep als 

zelfstandige uit te oefenen, omdat zij niet (meer) de mogelijkheid hebben dit in loondienst te doen. De 

groep die niet bewust en vrijwillig voor zelfstandigheid heeft gekozen, is volgens de RvC sinds de 

economische crisis en de bezuinigingen van het Kabinet-Rutte II sterk gegroeid. 

Het huidige kabinet, evenals de RvC vinden dat er iets gedaan moet worden aan de onzekere en 

kwetsbare positie van veel zzp’ers in Nederland.6 Aanleiding voor het SEO onderzoek waren de 

maatregelen die het kabinet bij de presentatie van het regeerakkoord heeft aangekondigd om 

schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden van zzp’ers tegen te gaan. Deze 

maatregelen komen erop neer dat het kabinet een minimumtarief instelt om te waarborgen dat 

mensen zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en pensioen opbouwen. De definitie van 

dit kabinet7 is dat zelfstandigen met een uurtarief onder de € 15 à € 18 in combinatie met een langere 

duur van één opdracht (langer dan drie maanden) en/of het verrichten van reguliere 

bedrijfsactiviteiten niet langer als zzp'er beschouwd kunnen worden. In dit soort gevallen is een zzp’er 

in feite een werknemer en moet aan hem een contract worden aangeboden. Wie meer dan € 75 per 

uur verdient in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst en/of met het niet verrichten 

van reguliere bedrijfsactiviteiten, behoort volgens het regeerakkoord tot een andere categorie. Voor 

                                                             
5 Ter Weel, B., Vriend, S., Smits, T., Witteman, J. & Rosenboom, N. (2017). Evaluatie fiscale 
ondernemersregelingen, SEO-rapport 2017-17. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. 
6 In de culturele sector is er gewerkt aan de Fair Practice Code. Dit is een normatief kader voor duurzaam, 
eerlijk en transparant ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Het biedt een 
handreiking voor verantwoord marktgedrag en een uitnodiging tot kritische reflectie. Met de Fair Practice Code 
kunnen kunstenaars en creatieven samen met hun opdrachtgevers afspraken vastleggen (bron: Kunsten ’92). 
7 De precieze afbakening voor de uurtarieven is voor de betrokken ministeries nog een work in progress.  
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die zzp'ers komt er een 'opt-out'. Hun opdrachtgevers hoeven geen loonbelasting en 

werknemersverzekeringen te betalen, als de zzp'er daar zelf voor kiest. De aangekondigde 

maatregelen8 zijn nodig omdat deze enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden 

dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de 

onderkant) voorkomen. Deze maatregelen waren de aanleiding om onderzoek te doen naar zzp’ers in 

Nederland.       

Kenmerken van het SEO onderzoek  
De primaire bron voor deze deskresearch is het SEO onderzoek Karakteristieken en tarieven van zzp’ers 

(2018). Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Het had als doel in te schatten op welke zzp’ers de aangekondigde maatregelen van 

toepassing zouden zijn. Het ging dan met name om het aantal zzp’ers met een uurtarief onder het 

minimumloon in combinatie met duur opdracht en type werkzaamheden. Tevens beoogde het 

onderzoek inzicht te verschaffen in de zzp’ers die in aanmerking komen voor de opt-out voor de 

loonbelasting en werknemersverzekeringen. Omdat deze informatie niet beschikbaar was in 

administratieve bestanden of in eerdere studies heeft SEO grootschalig enquête-onderzoek uitgevoerd 

onder zzp’ers die arbeid aanbieden en werkzaam zijn in Nederland. Hierbij is onderscheid gemaakt in 

34 aparte sectoren, waaronder de sector kunst.9 Door middel van stratificatie is in de steekproef extra 

aandacht gegeven aan kleine sectoren waar (relatief) veel zzp’ers actief zijn. Er zijn vooraf geen 

sectoren uitgesloten. De resultaten van het onderzoek hebben betrekking op de uurtarieven exclusief 

BTW in het jaar 2017. Onder zzp’ers worden ook freelancers en directeur-grootaandeelhouders zonder 

personeel verstaan. Ook zzp’ers die zich verenigd hebben in een maatschap of coöperatie behoren tot 

de doelpopulatie. In totaal hebben 2.600 zzp’ers meegedaan aan het onderzoek.  

Het volledige SEO onderzoek Karakteristieken en tarieven van zzp’ers is via deze link verkrijgbaar.  

Zzp’ers uit de sector kunst staan centraal in de deskresearch 
Het verschil met het SEO rapport is dat in deze deskresearch de nadruk ligt op de sector kunst en de 

vergelijking met 9 andere (aanverwante) sectoren.10 Dit levert bruikbare inzichten op voor 

beleidsmedewerkers maar ook voor de zzp’ers in de kunstsector zelf. Er zijn verschillende onderzoeken 

uitgevoerd naar inkomens van kunstenaars en journalisten,11 maar een gedegen benchmark ontbrak 

nog. Het SEO onderzoek heeft daarnaast een methode ontwikkeld om de uurtarieven te berekenen en 

beschrijven. In de analyse van SEO wordt overigens vooral aandacht geschonken aan zzp’ers die voor 

zakelijke opdrachtgevers werken omdat de aangekondigde maatregelen op hen van toepassing zijn, 

tegenover zzp’ers die voor particulieren werken. Met een aandeel van 76% is dit ook binnen de 

kunstsector de grootste groep.    

Tien sectorclusters met elkaar vergeleken  
Tabel 1 geeft een overzicht van de tien onderscheiden sectorclusters die in deze deskresearch met 

elkaar vergeleken worden. Per sectorcluster worden de beroepsgroepen en/of branches aangegeven. 

Niet elke beroepsgroep of branche is relevant voor het onderzoek, omdat daar maar relatief weinig 

zzp’ers in voorkomen. Ook is in de tabel per sectorcluster de Standaard Bedrijfsindeling codes van het 

                                                             
8 Maatregelen dienen ter vervanging van de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie). 
9 Bij de sectorindeling is rekening gehouden met het gegeven dat sectoren groot genoeg moeten zijn om een 
steekproef van voldoende omvang te kunnen trekken. 
10 De sectorcluster cultuur, recreatie en sport is voor ons doel te breed gedefinieerd en wordt vandaar alleen 
gebruikt ter vergelijking.   
11 Vinken, H. et al. (2018). Een collectieve selfie, Nog beter zicht op Beeldende Kunst, Amsterdam: Beeldende 
Kunst Nederland. 

http://www.seo.nl/uploads/media/2018-68_Karakteristieken_en_tarieven_zzp_ers.pdf
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CBS af te lezen.12 In de laatste kolom staat het ongewogen aantal zzp’ers dat aan het onderzoek heeft 

meegedaan. 

Voor de 9 sectorclusters is gekozen omdat deze van alle 34 onderscheiden sectorclusters het meeste 

overlap hebben met de sectorcluster kunst. Dit kan zijn omdat ze non-profit zijn of omdat er relatief 

veel zzp’ers werkzaam zijn, of omdat ze net als kunst voornamelijk uit hoogopgeleide zzp’ers bestaan. 

Overigens wordt in de beschrijvingen van de uurtarieven kunst voornamelijk vergeleken met de andere 

sectorclusters, maar soms ook met alle zzp’ers in Nederland.     

Sectorcluster Beroepsgroep e/o branche SBI-code n 

Kunst o.a. journalist, beeldend- en uitvoerend 
kunstenaar en schrijver 

90.0 83 

Industrieel ontwerp en vormgeving Communicatie- en grafisch ontwerp, 
industrieel en productontwerp  

74.1 – 74.3 87 

Advies management en bedrijfsvoering PR-, management- en organisatieadvies 70.2 96 

Rechtskundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening, accountancy, 
belastingadvisering en 
administratie  

69 117 

Informatie en communicatie overig Media en telecommunicatie 59, 60 en 61 80 

Advisering, onderzoek en overig Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp 
en advies, marktonderzoek 

71, 72, 73 en 75 83 

Dienstverlening informatietechnologie Dienstverlenende activiteiten op het gebied 
van informatietechnologie 

62 82 

Cultuur, sport en recreatie Culturele uitleencentra, openbare archieven, 
musea, dieren- en plantentuinen, 
natuurbehoud, sport en recreatie 

91, 92 en 93 84 

Openbaar bestuur Openbaar bestuur, overheidsdiensten en 
verplichte sociale verzekeringen en onderwijs 

84 en 85 87 

Gezondheidszorg o.a. (gezins)begeleider  86 80 

Tabel 1: De overige negen onderscheiden sectorclusters waarmee kunst vergeleken wordt, inclusief de 

bijbehorende beroepsgroepen en/ of branches. In de laatste kolom staan de betreffende SBI-codes.  

Grafieken en tabellen 
Alle grafieken en tabellen (vanaf tabel 2) zijn gemaakt in LocalFocus. U kunt de interactieve grafieken 

(soms eigen selecties mogelijk) online bekijken door op de plaatjes te klikken. Ook kunt u via deze link 

in één oogopslag de belangrijkste grafieken en tabellen bekijken.   

Initiatiefnemer deskresearch   
Onderzoeksbureau Bureau Lahaut is gespecialiseerd in kwantitatief onderzoek en data-analyse voor 

de culturele sector.  Door statistieken te verzamelen en van duiding te voorzien geven wij een 

algemeen inzicht in de cultuursector om zodoende de sector als geheel te versterken. Met het 

onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een duurzame, toekomstbestendige en bloeiende 

culturele en creatieve sector in Nederland. 

 

 

 

                                                             
12 Voor meer informatie over de SBI-codes: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-
diensten/methoden/classificaties/activiteiten/sbi-2008-standaard-bedrijfsindeling-2008/de-toelichting-op-de-
sbi-2008-versie-2019 

https://bureau-lahaut.nl/grafieken-en-tabellen-deskresearch-zzp-tarieven/
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/activiteiten/sbi-2008-standaard-bedrijfsindeling-2008/de-toelichting-op-de-sbi-2008-versie-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/activiteiten/sbi-2008-standaard-bedrijfsindeling-2008/de-toelichting-op-de-sbi-2008-versie-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/activiteiten/sbi-2008-standaard-bedrijfsindeling-2008/de-toelichting-op-de-sbi-2008-versie-2019
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Resultaten 
 

Inleiding  
Uit onderzoek van SEO en Universiteit Antwerpen naar de positie van makers en uitvoerend 

kunstenaars komen enkele kenmerken naar voren van zzp’ers. De helft van de zelfstandigen die voor 

het onderzoek zijn bevraagd is van mening dat zij een zwakke onderhandelingspositie hebben ten 

opzichte van opdrachtgevers en exploitanten.13 Uit de verkenning van de Raad voor Cultuur blijkt dat 

het voor de culturele sector kenmerkend is dat mensen vanwege hun intrinsieke motivatie bereid zijn 

om voor lage uurtarieven aan de slag te gaan.14 Het is deze tegenstelling – tussen inhoudelijke 

gedrevenheid en gebrek aan materiële waardering – dat de basis vormt voor de belangrijkste 

knelpunten in de arbeidsmarkt van deze sector.15 Daarnaast blijkt uit de verkenning dat in de 

culturele sector komen hybride arbeidsrelaties, waarbij een zelfstandige ook werkzaamheden in 

loondienst verricht, veel voor. Soms gebeurt dat binnen het vakgebied – een beeldend kunstenaar is 

bijvoorbeeld ook docent op een kunstvakopleiding – maar regelmatig ook daarbuiten. In de culturele 

sector komt het combineren van banen of werkkringen vaker voor dan in de economie als geheel   

In 2015 heeft Beeldende Kunst Nederland (BKNL) onderzoek laten doen naar het honorarium van 

kunstenaars voor opdrachten van musea en presentatie-instellingen. Hieruit komt naar voren dat het 

honorarium doorgaans een vast bedrag is en nauwelijks afhankelijk is van de tijd die de kunstenaar 

besteedt of van diens reputatie. Het honorarium in relatie tot de tijdsbesteding ligt over het 

algemeen onder het wettelijk minimumloon.16  

Uit onderstaande beschrijving van de onderzoeksresultaten zal duidelijk worden dat zzp’ers in de 

sector kunst voor driekwart opdrachten uitvoert voor zakelijke opdrachtgevers. SEO heeft nader 

onderzoek gedaan naar de kenmerken van zzp’ers die werken voor zakelijke opdrachtgevers. Deze 

zzp’ers zijn over het algemeen aanzienlijk vaker academisch opgeleid dan zzp’ers met particuliere 

opdrachtgevers. Daarnaast doen zzp’ers met zakelijke opdrachtgevers vaker werkzaamheden op 

hoger of universitair niveau dan zzp’ers met particuliere opdrachtgevers. Dit is van belang om de 

tarieven van zzp’ers op waarde te kunnen schatten.17 

Opbouw analyse 
Op basis van het SEO rapport zijn er een aantal analyses uitgevoerd. Als eerste is in kaart gebracht 

hoeveel werknemers en aantal zzp’ers elke sectorcluster heeft. Vervolgens is uitgerekend wat het 

aandeel van zzp’ers is binnen de sectorclusters. Daarna is gekeken hoeveel uren zzp’ers werken en 

voor wie zij dat doen: zakelijke opdrachtgevers of particuliere opdrachtgevers. De kern van de 

analyse en van deze deskresearch is hoeveel zzp’ers per uur overhouden – na aftrek van kosten – aan 

de inzet van hun arbeid. Steeds wordt hierbij de vergelijking gemaakt met de andere sectorclusters. 

Tenslotte worden de zzp tarieven vergeleken met uurloonkosten van werknemers.    

                                                             
13 Weda, J. et al (2011). Wat er speelt, De positie van makers en uitvoerend kunstenaars in de digitale 
omgeving, Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek.   
14 Raad voor Cultuur en Sociaal-Economische Raad (2016), Verkenning arbeidsmarkt culturele sector. Den Haag.   
15 Akkermans, E. (eindredactie, 2017). Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023, 
Amsterdam: Kunsten ’92.  
16 Vinken, H. et al. (2018). Een collectieve selfie, Nog beter zicht op Beeldende Kunst, Amsterdam: Beeldende 
Kunst Nederland. 
17 Heyma, A. et al (2018). Karakteristieken en tarieven van zzp’ers, Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. 
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Sectorcluster kunst: 59 duizend zzp’ers 
De 10 geselecteerde sectorclusters bestaan uit 3 miljoen arbeidsplaatsen. 15% van deze 

arbeidsplaatsen wordt ingevuld door een zzp’er. Dit komt neer op 2,55 miljoen werknemers en 449 

duizend zzp’ers. Deze zzp’ers vormen 37% van het totaal aantal zzp’ers in Nederland.  

In grafiek 1 worden zzp’ers tegen werknemers afgezet. Werknemers zijn gedefinieerd als 

personen met een contractueel vastgelegd dienstverband. In grafiek 1 zijn voor de 10 sectorclusters 

het aantal werknemers en het aantal zzp’ers af te lezen. Het valt vooral op dat het aantal 

werknemers in de clusters openbaar bestuur en gezondheidszorg zeer groot van omvang zijn, terwijl 

de aantallen van werknemers in andere sectoren dichter bij elkaar liggen. De sectorclusters openbaar 

bestuur (overheid en onderwijs) heeft bijna 1 miljoen werknemers en gezondheidszorg heeft bijna 

800 duizend werknemers en steken daarmee in omvang van het aantal werknemers met kop en 

schouders boven de andere 8 sectorclusters uit.  

Kijken we naar het aantal zzp’ers die werkzaam zijn in de sectorclusters, dan zijn de 

verschillen tussen de sectoren veel minder groot. De sectorcluster met de meeste zzp’ers zijn 

adviesmanagement en bedrijfsvoering met 84 duizend zzp’ers en openbaar bestuur met 80 duizend 

zzp’ers. De sectorcluster kunst bestaat uit bijna 23 duizend werknemers en ruim 59 duizend zzp’ers.  

 

 
Grafiek 1: Het aantal werknemers en het aantal zzp’ers per sectorcluster in 2017 

 

Sectorcluster kunst goed voor 5% van alle zzp’ers 
Zzp’ers uit de sectorcluster kunst hebben een aandeel van 5% in de totale populatie zzp’ers in 

Nederland, hoewel dit een relatief kleine sector is in termen van totale werkgelegenheid. Binnen de 

10 geselecteerde sectorclusters hebben zij een aandeel van 13%. Zzp’ers uit de sectorcluster 

adviesmanagement en bedrijfsvoering hebben het grootste aandeel met 7% in de totale Nederlandse 

zzp-populatie en 19% binnen de 10 geselecteerde sectorclusters. Zie grafiek 2 voor de aandelen van 

alle sectorclusters.    

https://bureau-lahaut.nl/grafiek-1-het-aantal-werknemers-en-het-aantal-zzpers-per-sectorcluster-in-2017/
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Grafiek 2: aandeel sectorclusters binnen de totale groep zzp’ers in Nederland en binnen de tien geselecteerde 

sectorclusters.   

Binnen sector kunst is 72% werkzaam als zzp’er  
Uit Grafiek 1 en 2 samen blijkt dat relatief veel zzp’ers de kleine sectoren draaiende houden, waar de 

grote sectoren kunnen rekenen op vaste arbeidskrachten. Grafiek 1 met het aantal werknemers en 

het aantal zzp’ers per sectorcluster maakte duidelijk dat omvangrijke sectorclusters zoals openbaar 

bestuur en gezondheidszorg relatief weinig zzp’ers kennen. Daarentegen hebben kleine 

sectorclusters zoals kunst en industrieel ontwerp en vormgeving relatief veel zzp’ers. In 

onderstaande tabel is voor elke sectorcluster uitgerekend hoe groot het aandeel van zzp’ers is op het 

totaal aantal arbeidsplaatsen. Binnen openbaar bestuur en gezondheidszorg hebben zzp’ers een 

bescheiden aandeel van respectievelijk 8% en 2%. Voor de sectorclusters kunst en industrieel 

ontwerp en vormgeving geldt dat zzp’ers een aanzienlijk groter aandeel hebben, van respectievelijk 

72% en 69%. Uit eerdere cijfers van het CBS bleek al dat vooral (uitvoerend) kunstenaars zzp’ers 

zijn.18  

 

                                                             
18 CBS (2019) Aantal flexwerkers in 15 jaar met driekwart gegroeid https://www.cbs.nl/nl-
nl/artikelen/nieuws/2019/07/aantal-flexwerkers-in-15-jaar-met-drie-kwart-
gegroeid?query=keyword%3A%22zzp%22 (geraadpleegd op 9 mei 2019) 

https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2019/07/aantal-flexwerkers-in-15-jaar-met-drie-kwart-gegroeid?query=keyword%3A%22zzp%22
https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2019/07/aantal-flexwerkers-in-15-jaar-met-drie-kwart-gegroeid?query=keyword%3A%22zzp%22
https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2019/07/aantal-flexwerkers-in-15-jaar-met-drie-kwart-gegroeid?query=keyword%3A%22zzp%22
https://bureau-lahaut.nl/grafiek-2-aandeel-sectorclusters-binnen-de-totale-groep-zzpers-in-nederland-en-binnen-de-tien-geselecteerde-sectorclusters/
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Tabel 1: Overzicht aantal arbeidsplaatsen (kolom a), aantal zzp’ers (kolom b) en aandeel zzp’ers in % (b/a = c)   

 

Klik op de tabel voor de interactieve versie. 

Binnen alle 34 sectorclusters valt ook op dat het aandeel zzp’ers sterk verschilt tussen sectoren. Het 

aandeel zzp’ers is vaak aanzienlijk groter in de wat kleinere sectoren. Het aandeel zzp’ers is vooral 

groot (meer dan 60%) in de wat kleinere sectoren zoals kunst, industrieel ontwerp en vormgeving, 

haar- en schoonheidsverzorging en de afwerking van gebouwen. 

Aantal uren per week werkzaam 
Op basis van data van het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (het zogenaamde LISA-

bestand) kan per sectorcluster het onderscheid worden gemaakt tussen zzp’ers die meer en minder 

dan 12 uur per week werkzaam zijn voor hun eigen bedrijf. 84% van de zzp’ers in de sectorcluster 

kunst werkt meer dan 12 uur in de week voor het eigen bedrijf. Tussen zzp’ers uit de verschillende 

sectoren bestaan geen grote verschillen. In de sectorclusters cultuur, sport en recreatie en 

gezondheidszorg werken relatief de minste zzp’ers minimaal 12 uur in de week, met respectievelijk 

76% en 72% van de zzp’ers.   

 
Grafiek 3: per sectorcluster het aandeel zzp’ers dat minder en meer dan 12 uur in de week voor eigen 

onderneming werkt (2017)  

https://bureau-lahaut.nl/tabel-1-overzicht-aantal-arbeidsplaatsen-kolom-a-aantal-zzpers-kolom-b-en-aandeel-zzpers-in-b-a-c/
https://bureau-lahaut.nl/grafiek-3-per-sectorcluster-het-aandeel-zzpers-dat-minder-en-meer-dan-12-uur-in-de-week-voor-eigen-onderneming-werkt-2017/
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Driekwart van de zzp’ers binnen kunst werkt voor zakelijke opdrachtgevers 
De voorgenomen maatregelen uit het Regeerakkoord 2017 gaan vooral over het al dan niet 

kwalificeren van opdrachtgevers als werknemer. Dat is de reden dat het SEO onderzoek voornamelijk 

rapporteert over zzp’ers die hun laatst afgeronde opdracht hebben uitgevoerd voor een zakelijke 

opdrachtgever. Dit in tegenstelling tot een particuliere opdrachtgever.  

Het aandeel zzp’ers dat voor zakelijke of particuliere opdrachtgevers werkt varieert sterk binnen de 

sectorclusters. Voor alle 10 geselecteerde sectorclusters geldt dat door minstens de helft voor 

zakelijke opdrachtgevers wordt gewerkt, met uitschieters naar 97% voor sectorcluster advies 

management en bedrijfsvoering en 93% voor dienstverlening informatietechnologie. In de 

sectorcluster kunst heeft driekwart (76%) van de zzp’ers een zakelijke opdrachtgever als laatste 

opdracht gehad, en een kwart (24%) een particuliere opdrachtgever. Het gaat om respectievelijk 44,9 

duizend zzp’ers en 14,2 duizend zzp’ers.  

 

 
Grafiek 4: Aandeel zzp’ers dat werk voor zakelijke of particuliere opdrachtgevers in 2017 

Hoe worden uurtarieven berekend?  
Nu is het natuurlijk niet alleen interessant om te analyseren voor wie de zzp’er werkt, maar ook 

hoeveel een zzp’er verdient per uur. Er zijn twee methodes om het gemiddelde uurtarief van zzp’ers 

te berekenen: de top-downmethode en de bottom-upmethode. Bij de top-downmethode worden de 

jaar- en maandomzet in 2017 gedeeld door het aantal gewerkte uren in die periode. Bij de bottom-

upmethode wordt gekeken welke vergoeding daadwerkelijk in rekening is gebracht voor de laatst 

afgeronde opdracht. De onderzoekers van SEO hebben gekozen primair de bottom-upmethode te 

gebruiken in hun analyses.   

https://bureau-lahaut.nl/grafiek-4-aandeel-zzpers-dat-werk-voor-zakelijke-of-particuliere-opdrachtgevers-in-2017/
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Met opdrachtgevers kunnen verschillende afspraken worden gemaakt over de wijze waarop vergoed 

wordt: per uur of een vast bedrag (fixed fee). Ongeveer de helft van alle zzp’ers in Nederland (49%) 

werkt met ‘uren-maal-tarief’ als vergoedingswijze bij zakelijke opdrachtgevers. In 38% van de 

gevallen wordt gewerkt met alleen een vast bedrag. Bij de sectorcluster kunst is het omgekeerde het 

geval: er wordt het vaakst gewerkt met een vast bedrag (58% van de zzp’ers) en voor een derde 

(33%) wordt er gewerkt met uren-maal-tarief als vergoedingswijze.19 Alleen bij de sectorcluster 

informatie en communicatie overig ligt het percentage dat werkt met vast bedrag hoger (61%) dan 

bij kunst. Zie grafiek 5 voor de verdeling van de vergoedingswijzen voor alle 10 geselecteerde 

sectoren.     

 
Grafiek 5: De hoogte van het aandeel fixed fee is berekend door het aandeelpercentage van stukprijs (voor 

kunst: 23%) op te tellen bij het aandeelpercentage van vast bedrag (35%). 

 

Het gebruik van percentielen  
In de beschrijving van de verdeling van de uurtarieven worden percentielen gebruikt. In de statistiek 

is een percentiel van een dataset één van de in principe 99 punten die de geordende dataset in 100 

delen van gelijke grootte verdelen. In dit onderzoek zijn de uurtarieven van zzp’ers gerangschikt van 

laag naar hoog en beschreven aan de hand van het 10e percentiel, het 25e percentiel, het 50e 

percentiel (=mediaan), het 75e percentiel en het 90e percentiel. Het 10e en 25e percentiel laten de 

onderkant van de markt zien en het 75e en 90e percentiel de bovenkant van de markt. Het gebruik 

van de mediaan in plaats van het rekenkundig gemiddelde heeft als voorbeeld dat extreme waardes 

geen grote invloed hebben op de resultaten. Voor de volledigheid wordt in de tabellen (en soms in 

de tekst) wel de rekenkundige gemiddelden weergegeven.    

                                                             
19 De hoogte van het aandeel fixed fee is berekend door het aandeelpercentage van stukprijs (23%) op te tellen 
bij het aandeelpercentage van vast bedrag (35%).  

https://bureau-lahaut.nl/grafiek-5-de-hoogte-van-het-aandeel-fixed-fee-is-berekend-door-het-aandeelpercentage-van-stukprijs-voor-kunst-23-op-te-tellen-bij-het-aandeelpercentage-van-vast-bedrag-35/


 
 

12 
 

Bruto uurtarieven zzp’ers 
De helft van alle zzp’ers met zakelijke opdrachtgevers in Nederland hanteert een uurtarief van 

maximaal € 50 (exclusief BTW). Van alle tarieven die respondenten in de enquête hebben 

aangegeven is dit de mediaan, oftewel het 50e percentiel. Dit betekent dat de helft van de zzp’ers € 

50 of minder per uur verdient. Het rekenkundige gemiddelde van alle zzp’ers komt uit op € 81. Zoals 

te zien is in tabel 3 geldt voor de sectorcluster kunst een mediaan van € 42. Dit betekent dat de helft 

van de zzp’ers minder dan € 42 per uur hanteert en de andere helft meer dan € 42. Het rekenkundig 

gemiddelde komt uit op € 57. Ook in vergelijking met de 10 geselecteerde sectorclusters scoort kunst 

laag: de 8e plek. Alleen cultuur, sport en recreatie met een mediaan van € 33 en gezondheidszorg 

met een mediaan van € 35 scoren lager. Dit is een eerste belangrijke constatering dat de tarieven van 

zzp’ers uit de sectorcluster kunst benedengemiddeld liggen.   

Aan de onderkant van de markt (het 25e percentiel) wordt door zzp’ers € 33 of minder per uur 

gevraagd. Bij de sectorcluster kunst is dit € 24 per uur. Alleen gezondheidszorg met € 12 per uur 

scoort lager. Bij het allerlaagste percentiel waarop gerapporteerd wordt (Q10) is te zien dat er bij 

kunst bijzonder lage tarieven worden gevraagd: € 4 per uur of minder. Uit een nadere analyse van 

zzp’ers met een uurtarief van minder dan € 5 door SEO blijkt dat het vaker zzp’ers zijn die ook in 

loondienst werken, op zoek zijn naar werk of scholier zijn, vaker academisch zijn opgeleid, gemiddeld 

weinig uren als zzp’er werken en vaker maar één opdrachtgever hebben. Daarnaast valt op dat deze 

zzp’ers relatief vaak werken met een fixed fee.   

Ook aan de bovenkant van de markt (Q75) scoort de sectorcluster kunst niet denderend met een 

uurtarief van € 60 euro hoger. Ter vergelijking: voor alle zzp’ers geldt een uurtarief van minimaal € 

85. Ten aanzien van de 10 geselecteerde sectorclusters staat kunst op de 9e plek met alleen 

gezondheidszorg nog onder zich (€ 40 per uur of meer). Kijken wij naar de absolute top (Q90) dan 

doet de sectorcluster kunst het beter met een uurtarief van minimaal € 115, een 5e plek op de 

ranglijst. Voor alle zzp’ers geldt een uurtarief van € 150 of hoger. Geconcludeerd kan worden dat 

zzp’ers uit de sectorcluster kunst aan de bovenkant van de markt marktconformere uurtarieven 

bedingen dan zzp’ers uit de sectorcluster kunst aan de onderkant van de markt.  

 

Tabel 2: Verdeling van de berekende uurtarieven in 10e, 25e, 50e (mediaan), 75e en 90e percentiel zonder dat 

niet-arbeidsgerelateerde kosten ervan afgetrokken zijn (bruto uurtarieven). Keuze tussen particuliere en 

zakelijke opdrachtgevers. De uurtarieven voor zzp’ers met particuliere opdrachtgevers liggen gemiddeld onder 

die van zzp’ers met zakelijke opdrachtgevers.   

Klik op de tabel voor de interactieve versie. 

https://bureau-lahaut.nl/tabel-2-verdeling-van-de-berekende-uurtarieven-in-10e-25e-50e-mediaan-75e-en-90e-percentiel-zonder-dat-niet-arbeidsgerelateerde-kosten-ervan-afgetrokken-zijn-bruto-uurtarieven-keuze-tussen-pa/
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Voor de netto winst of het resultaat moeten van de bovenstaande uurtarieven nog kosten worden 

afgetrokken. Pas daarna wordt duidelijk wat zzp’ers per saldo overhouden aan hun arbeid.   

Twee type kosten: arbeidsgerelateerde en niet-arbeidsgerelateerde 
Tot nu toe hebben wij het gehad over uurtarieven waarvan de kosten nog niet zijn afgetrokken. Door 

zogenaamde niet-arbeidsgerelateerde kosten van de uurprijs af te trekken krijgen wij inzicht in de 

vergoeding voor de inzet van arbeid. Niet-arbeidsgerelateerde kosten zijn kostenposten die door 

zzp’ers gemaakt zijn bijvoorbeeld voor de aanschaf van hulpmiddelen of de vervoerskosten die nodig 

waren voor de uitvoer van de opdracht. Maar denk ook aan kosten die niet direct voortvloeien uit 

uitgevoerde opdrachten. Hieronder vallen kosten voor ICT, boekhouding, juridische bijstand, 

huisvesting, telefonie, opleidingen, literatuur, beroepskosten, acquisitie, betaalde rente op leningen, 

afschrijvingen op investeringen.   

Naast niet-arbeidsgerelateerde kosten bestaan er ook arbeidsgerelateerde kosten. Hierbij valt te 

denken aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering en kosten voor de pensioenvoorziening, 

belasting en premies. Arbeidsgerelateerde kosten worden in tegenstelling tot niet-

arbeidsgerelateerde kosten niet meegenomen in de berekening van het netto uurtarief, omdat veel 

zzp’ers deze niet in hun tarief doorberekenen of überhaupt hier niet voor reserveren. Dat betekent 

dus dat de werkelijke inkomsten van zzp’ers zoals gepresenteerd in tabel 2 of 3 nog lager liggen als zij 

zich zouden verzekeren of zouden sparen voor een pensioen. 

Aandeel niet-arbeidsgerelateerde kosten in de uurprijs van zzp’ers 
Hoe hoog het aandeel van niet-arbeidsgerelateerde kosten zijn in de uurprijs van zzp’ers in tabel 3 

weergegeven. Gemiddeld maken niet-arbeidsgerelateerde kosten 31% van de ontvangen vergoeding 

uit, met een mediaan van 25%. Binnen de 10 geselecteerde sectorclusters heeft kunst het hoogste 

percentage aan niet-arbeidsgerelateerde kosten. Gemiddeld genomen nemen niet-

arbeidsgerelateerde kosten in de sectorcluster kunst 35% van het tarief in beslag, met een mediaan 

van 30%. Dit betekent dat zzp’ers uit de sectorcluster kunst relatief een groter percentage kwijt zijn 

aan kosten dan gemiddeld. Hierdoor zullen de tarieven (netto) lager uitvallen en de verschillen groter 

worden. Zie voor een overzicht tabel 4.  

 

Tabel 3: De verdeling van aandeelpercentages van niet arbeidsgerelateerde kosten voor zzp’ers met zakelijke 

opdrachtgevers.   

Klik op de tabel voor de interactieve versie. 

 

https://bureau-lahaut.nl/tabel-3-de-verdeling-van-aandeelpercentages-van-niet-arbeidsgerelateerde-kosten-voor-zzpers-met-zakelijke-opdrachtgevers/
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Netto uurtarieven stellen teleur   
Na aftrek van niet-arbeidsgerelateerde kosten houdt de helft van alle zzp’ers met zakelijke 

opdrachtgevers maximaal € 36 per uur aan hun arbeid over. Het rekenkundige gemiddelde komt uit 

op € 58. Zoals in tabel 5 af te lezen is, geldt voor de sectorcluster kunst dat de helft van de zzp’ers 

maximaal € 28 per uur aan arbeid overhoudt. Het rekenkundig gemiddelde komt uit op € 38 per uur. 

Sectorcluster kunst scoort een 8e plek in vergelijking met de andere geselecteerde sectoren (op basis 

van de mediaan).  

Aan de onderkant van de markt (Q25) houden zzp’ers van alle sectorclusters € 21 of minder 

per uur over aan hun ingezette arbeid. Zzp’ers uit de sectorcluster kunst verdienen slechts € 9 en 

daalt daardoor verder op de ranglijst naar een 10e plek. Aan de bovenkant (Q75) presteert de 

sectorcluster ook niet al te best, waarbij € 44 euro of meer wordt overgehouden aan arbeid (alle 

zzp’ers = minimaal € 67). Ook hier staat kunst op een lage plek in de ranglijst, namelijk op de 9e plek. 

Alleen in de gezondheidszorg wordt minder verdiend met € 32 of meer. In de verdeling van de bruto 

uurtarieven zagen wij dat zzp’ers uit de sectorcluster kunst met Q90 marktconform scoren, maar na 

aftrek van niet-arbeidsgerelateerde kosten daalt ook hun ranking naar een 9e plek. Zij houden 

minimaal € 69 per uur over aan hun arbeid (voor alle zzp’ers geldt minimaal € 114). Kortom, over de 

hele linie verdienen zzp’ers in de sectorcluster kunst benedengemiddeld voor de inzet van arbeid (na 

aftrek van niet-arbeidsgerelateerde kosten) 

 

Tabel 4: Verdeling van de berekende uurtarieven in 10e, 25e, 50e (mediaan), 75e en 90e percentiel na aftrek 

van niet-arbeidsgerelateerde kosten (netto uurtarieven). Keuze tussen particuliere en zakelijke opdrachtgevers. 

De uurtarieven voor zzp’ers met particuliere opdrachtgevers liggen gemiddeld onder die van zzp’ers met 

zakelijke opdrachtgevers. 

Klik op de tabel voor de interactieve versie. 

Tarieven opgedeeld in relevante categorieën  
In de verdeling van uurtarieven na aftrek van niet-arbeidsgerelateerde kosten valt op dat er een 

grote variatie zit in uurtarieven tussen sectorclusters. Om een overzicht te krijgen van hoe groot de 

groepen zijn waarop de voorgenomen maatregelen van toepassing zijn, worden uurtarieven 

opgedeeld in bredere categorieën. In grafiek 6 wordt onderscheid gemaakt tussen uurtarieven lager 

dan € 15, uurtarieven lager dan € 18, uurtarieven tussen € 18 en € 75, en uurtarieven boven de € 75.  

In de sectorcluster kunst verdient bijna 33% € 15 of minder (voor alle zzp’ers is dit 15,5%). Het gaat 

om 19.500 zzp’ers. 39% (sectorcluster kunst) versus 19,4% (alle zzp’ers) verdient 18 euro of minder. 

Ruim de helft (sectorcluster kunst) vraagt tussen de 18 en 75 euro versus 58% (alle zzp’ers). Slechts 

9% (sectorcluster kunst) verdient 75 euro of meer per uur versus 23% (alle zzp’ers). Het gaat om 

https://bureau-lahaut.nl/tabel-4-verdeling-van-de-berekende-uurtarieven-in-10e-25e-50e-mediaan-75e-en-90e-percentiel-na-aftrek-van-niet-arbeidsgerelateerde-kosten-netto-uurtarieven/
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5.300 zzp’ers. Ten opzichte van alle 10 geselecteerde sectoren behoort kunst, samen met gezondheid 

en cultuur, tot sectorclusters met relatief de meeste zzp’ers die in het lager tarief vallen.    

 
Grafiek 6: uurtarieven zzp’ers opgedeeld in categorieën: uurtarieven lager dan €15, uurtarieven lager dan €18, 

uurtarieven tussen €18 en €75, en uurtarieven boven de €75. In deze grafiek is ook het totaal van 32 sectoren 

opgenomen.   

 

Vergelijking uurtarieven met werknemers 
Een vergelijking met uurlonen van werknemers is zowel aan de bovenkant als aan de onderkant van 

de arbeidsmarkt om uiteenlopende redenen interessant. Aan de onderkant kan door opdrachtgevers 

worden geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden. Hier zal de hoogte van tarieven van zzp’ers versus de 

arbeidskosten van werknemers een rol spelen bij de keuze tussen het inhuren van zzp’ers of het 

aannemen van werknemers. Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt gaat het bij de opt-out voor 

loonbelasting en werknemersverzekeringen om de mogelijkheid voor werknemers die rond dat 

uurloon zitten om te besluiten om zelfstandige te worden, waardoor zij gebruik kunnen maken van 

de opt-out. Hieronder wordt eerst ingegaan op de uurloonkosten van werknemers, daarna wordt een 

vergelijking gemaakt van de aandelen werknemers en zzp’ers met vergelijkbare vergoedingen voor 

arbeid. 

Over het algemeen geldt: sectoren waar vaker lage uurtarieven voor zzp’ers gelden, kennen ook 

relatief veel werknemers met lage uurloonkosten. 16,5% van alle werknemers in de sectorcluster 

kunst heeft uurloonkosten lager dan € 15, tegenover 33% zzp’ers met zakelijke opdrachtgevers met 

een uurtarief onder de € 15. Bij een grens van € 18 is dat 28% tegenover 39%. Wanneer we kijken 

naar uurloonkosten en –tarieven van € 75 en hoger, ligt het aandeel onder de werknemers (ruim 3%) 

lager dan onder de zzp’ers (9%). Je kunt dus stellen dat werknemers over het algemeen beter af zijn 

dan zzp’ers in de sectorcluster kunst.  

 

https://bureau-lahaut.nl/grafiek-6-uurtarieven-zzpers-opgedeeld-in-categorieen-uurtarieven-lager-dan-e15-uurtarieven-lager-dan-e18-uurtarieven-tussen-e18-en-e75-en-uurtarieven-boven-de-e75/
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Grafiek 7: uurtarieven opgedeeld in categorieën: uurtarieven lager dan €15, uurtarieven lager dan €18, 

uurtarieven tussen €18 en €75, en uurtarieven boven de €75 voor zzp’ers en werknemers. 

Klik op de grafiek voor de interactieve versie. 

Zzp’ers die in aanmerking komen voor de opt-out binnen de kunsten 
Bijna 9% van de zzp’ers binnen de sectorcluster kunst (tegenover bijna 20% voor alle sectoren) die 

voor zakelijke opdrachtgevers werken, combineert een uurtarief van meer dan € 75 (na aftrek van 

niet-arbeidsgerelateerde kosten) met een opdrachtduur van korter dan een jaar en/of met niet-

reguliere activiteiten. Hierdoor komen ze volgens het Regeerakkoord 2017 in aanmerking voor de 

opt-out voor loonbelasting en werknemersverzekeringen.    

 

Grafiek 8: Aandeel zzp’ers met zakelijke opdrachtgevers en een uurtarief van minder of meer dan €75 of een 

hoog tarief in combinatie met een opdrachtduur van minder dan een jaar of met niet-reguliere activiteiten, 

naar sector. 

 

https://bureau-lahaut.nl/grafiek-7-uurtarieven-opgedeeld-in-categorieen-uurtarieven-lager-dan-e15-uurtarieven-lager-dan-e18-uurtarieven-tussen-e18-en-e75-en-uurtarieven-boven-de-e75-voor-zzpers-en-werknemers/
https://bureau-lahaut.nl/grafiek-8-aandeel-zzpers-met-zakelijke-opdrachtgevers-en-een-uurtarief-van-minder-of-meer-dan-e75-of-een-hoog-tarief-in-combinatie-met-een-opdrachtduur-van-minder-dan-een-jaar-of-met-niet-re/
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Voor de belangrijkste grafieken en tabellen kunt u hier klikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bureau-lahaut.nl/grafieken-en-tabellen-deskresearch-zzp-tarieven/
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Conclusie 
 

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp) dat werkzaam is in de kunsten is volgens het CBS in de 

periode 2010-2016 met 37% gestegen. Het aantal banen is in dezelfde periode gedaald met 10%.    

Volgens het SEO onderzoek Karakteristieken en tarieven van zzp’ers (2018)  - het onderzoek dat de 

basis vormt voor deze deskresearch - is binnen de sector kunst ruim 70% werkzaam als zzp’er. Wat 

deze deskresearch vooral duidelijk maakt, is dat de ruime meerderheid van deze zzp’ers het moet doen 

met een uurtarief dat verre van wat marktconform is. De helft verdient slechts een schamele € 28 of 

minder per uur. Dit is niet alleen weinig ten opzichte van alle zzp’ers in Nederland, maar ook ten 

opzichte van vergelijkbare sectoren. Bovendien blijkt dat de uurtarieven van zzp’ers lager zijn dan van 

werknemers uit de sector kunst. Het is dan ook geen verassing dat veel van deze zzp’ers financieel niet 

draagkrachtig zijn om zich te kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid of om aan 

pensioenopbouw te doen. Kortom, de omschakeling van arbeid in loondienst naar zelfstandige 

beroepsbeoefening (flexibilisering van arbeid) heeft over het algemeen financieel niet goed uitgepakt 

voor zzp’ers in de sector kunst.   

Het is de vraag of met name het werken met een vast bedrag als honorarium (fixed fee) niet te vaak 

ongunstig uitpakt voor zzp’ers. Het lijkt erop dat het honorarium niet in relatie staat met de tijd die 

aan een opdracht wordt besteed. Werken in de sector kunst levert duidelijk geen hoog inkomen op.  

Het is de intrinsieke motivatie die een grote drijvende kracht vormt voor de zzp’er.   

SEO heeft in zijn steekproef door middel van stratificatie extra aandacht gegeven aan kleine sectoren 

waar (relatief) veel zzp’ers actief zijn, zoals de sector kunst. Om beter te kunnen inzoomen op 

verschillen tussen zzp’ers in de sector kunst (bijvoorbeeld op basis van leeftijd, geslacht, opleiding, 

beroepsgroep) is echter een grotere steekproef nodig.  

Eerder onderzoek van SEO heeft uitgewezen dat zolang de werkenden in de kunstsector als zzp’er 

werkzaam blijven, het onwaarschijnlijk is dat hun financiële draagkracht op korte termijn zal 

toenemen. Daar komt bij dat het arbeidsmarktperspectief voor een vaste aanstelling eveneens slecht 

is; het zzp-schap is nu juist voor veel culturele instellingen een uitweg uit de eigen financiële krapte. 

Deze deskresearch geeft aanleiding om ons af te vragen of wij getuige zijn van een verschuiving van 

een financieel probleem van instellingen naar werkenden, die op termijn wellicht zal resulteren in een 

nieuwe groep ‘werkende armen’. Waar we eerder vaak nog dachten aan de enkeling die als zzp’er 

tegen zeer laag uurtarief zijn creatieve diensten aanbood, kunnen we dit niet langer beschouwen als 

een probleem van de enkeling, maar spreken we over een aanzienlijke groep die zich al werkend 

langdurig in de onderkant van de markt zullen ophouden- met alle maatschappelijke gevolgen van 

dien. 

Inmiddels is de slechte arbeidsmarktpositie van werkenden in de kunstsector doorgedrongen tot 

instellingen en politiek, met name dankzij de verkenningen van de Raad van Cultuur. Momenteel zien 

we oplossingen ontstaan voor dit urgente probleem in de vorm van een arbeidsmarktagenda en 

daarop volgend de Fair Practice Code. Deze eerste schreden richting een realistischer salaris voor 

werkenden in de sector kunst bieden hoop voor de toekomst van de betrokkenen, maar ook voor de 

culturele sector als geheel.  
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