
 

Nederlandse ZZP-ers steeds minder bang voor buitenlandse ZZP-ers 

ZZP-ers uit buitenland minder bekwaam dan Nederlandse 

 

Rotterdam – 27 augustus 2008.  Uit een telling bij de Kamer van Koophandel blijkt dat circa 69.000 ZZP-ers 

actief zijn in Nederlandse bouwsector. Een deel hiervan zijn ZZP-ers van buitenlandse komaf. Deze 

buitenlandse arbeiders vormen volgens de Nederlandse ZZP-ers een minder grote bedreiging dan 2 jaar 

geleden. Slechts 16% van de Nederlandse ZZP-ers uit de bouw ziet deze buitenlandse concurrenten als 

bedreigend voor de eigen werkgelegenheid. Tevens verwacht tweederde van de Nederlandse ZZP-ers dat 

het aantal buitenlandse ZZP-ers de komende jaren verder zal gaan toenemen, maar dat ze minder 

bekwaam zijn dan de Nederlandse ZZP-ers. Dit blijkt uit de ZZP & Klusmonitor 2008, een 2-jaarlijks 

onderzoek uitgevoerd door USP Marketing Consultancy in opdracht van BouwKennis. 

 

Toetreding buitenlandse ‘bouw-ZZP-ers’ minder bedreigend 

De laatste jaren wordt steeds meer gesproken over de toename van de ZZP-ers en het aandeel van 

buitenlanders hierin. Zo is het aantal ZZP-ers gestegen van ruim 52.000 in 2006 naar 69.050 in 2008 (bron: 

Kamer van Koophandel). Er is dus voldoende werk voor de ZZP-ers, anders valt de stijging van 31% in 2 jaar tijd 

niet te verklaren. Er is dus meer werk, maar aan de andere kant neemt de concurrentie wel toe. Een deel van 

deze concurrenten is van buitenlandse afkomst. Vormen deze buitenlandse ZZP-ers een serieuze bedreiging of 

niet? Het blijkt dat deze nieuwe toetreders een minder grote bedreiging vormen dan in 2006. Twee jaar geleden 

zag 26% van de zelfstandigen zonder personeel deze ontwikkeling nog als een grote dreiging. Anno 2008 is dit 

percentage teruggelopen naar 16%. Daarnaast is het percentage ZZP-ers dat de ontwikkeling als niet dreigend 

ervaart, gestegen van 41% naar 56%. Een mogelijke verklaring voor deze ontwikkeling is dat de Nederlandse 

ZZP-ers minder klussen verliezen aan buitenlandse ZZP-ers dan voorheen. Het kan dus zijn dat het gezond 

verstand weer de overhand gaat krijgen: kwaliteit boven prijs. Een veelgehoorde klacht over de huidige 

buitenlandse ZZP-ers is namelijk dat de kwaliteit van de werkzaamheden minder is dan die van hun Nederlandse 

collega’s. Een andere verklaring kan zijn dat het extra aanbod van deze zelfstandigen zonder personeel, 

afkomstig uit het buitenland, gewoon nodig is om de hoeveelheid werkzaamheden gedaan te krijgen. 
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Buitenlandse ZZP-ers niet zo bekwaam als de Nederlandse ZZP-ers 

Hoewel het aantal ZZP-ers de afgelopen 2  jaar fors is gestegen (+31%) bestaat de verwachting dat deze stijging 

nog wel even zal doorzetten. Deze ontwikkeling is gezien de huidige arbeidsmarkt in de bouwsector goed te 



 

rechtvaardigen. Met de stijging van het aantal ‘bouw-ZZP-ers’ in zijn totaliteit verwacht de Nederlandse ZZP-er 

ook dat het aantal ZZP-ers van buitenlandse komaf zal gaan stijgen, 67% van de zelfstandigen zonder personeel 

is deze mening toegedaan. De Nederlandse ZZP-er spreekt wel zijn bezorgdheid uit over de reeds eerder 

genoemde kwaliteitsverschillen: 43% van de zelfstandigen zonder personeel vindt dat buitenlandse ZZP-ers niet 

zo bekwaam zijn als hun Nederlandse collega’s in de bouwsector.  

 

Instellen op de buitenlandse ZZP-er 

Dat de ZZP-er niet meer weg te denken is uit de bouwkolom is allang duidelijk, maar dat zijn aandeel zo’n vlucht 

heeft genomen, heeft menigeen verbaasd. Deze ontwikkeling zal de komende jaren doorzetten, aangezien de 

aannemers de coördinerende rol op zich nemen en de uitvoerende taken overlaten aan kleinere aannemers en 

ZZP-ers. Met deze ontwikkeling zal ook het aantal buitenlandse zelfstandigen zonder personeel toenemen. Het is 

dus zaak om je als ondernemer (handelaar, fabrikant, aannemer of collega ZZP-er) goed in te stellen op deze 

‘nieuwe’ groep ZZP-ers. Hoewel de buitenlandse ZZP-ers steeds minder bedreigend worden ervaren door de 

Nederlandse ZZP-er, moet de kwaliteit van de geleverde arbeid wel bewaakt worden. Iedere partij dient zich daar 

op zijn of haar eigen wijze op in te stellen.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy 

Drs. Henri Busker  

Telefoon: 010-2066900 

E-mail: busker@usp-mc.nl 

 

Technische verantwoording 

Voor het onderzoek door USP Marketing Consultancy uitgevoerd, zijn telefonische en online enquêtes 

afgenomen onder 761 ZZP-ers (generalisten: aannemers, klusbedrijven en timmerbedrijven; specialisten 

tegelzetters, montagebedrijven, dakdekkers, stukadoors, schilders, W-installateurs en E-installateurs). 

 

De vraagstellingen die ten grondslag liggen aan dit artikel zijn als volgt geweest: ‘In hoeverre acht u de toetreding 

van buitenlandse arbeiders een bedreiging voor uw werkgelegenheid?’, In hoeverre bent u het eens of oneens 

met de volgende stellingen: ‘het aantal ZZP-ers van buitenlandse afkomst neemt toe’ en ‘buitenlandse ZZP-ers 

zijn minstens zo bekwaam als Nederlandse ZZP-ers’.  

 

 

 

  


