
 

Ondanks crisis aantal zzp’ers in de bouw toegenomen  van 69.050 naar 76.850 
Aandeel specialistische zzp’ers neemt verder toe 

 

Rotterdam, 7 juni 2010. In 2006 telde de bouw- en installatiesector 52.600 zelfstandigen zonder personeel 

(zzp’ers). Twee jaar later in 2008 waren het er 69. 050 en in 2010 is het aantal ‘bouw-zzp’ers’, ondank s de 

crisis, toegenomen tot 76.850 (11% stijging t.o.v. 2008). Een mogelijke verklaring voor deze stijging i s het 

feit dat de verhuisgeneigdheid onder woningbezitter s, een belangrijke doelgroep voor de zzp’er, is 

afgenomen, waardoor deze groep eerder kiest voor op waardering van/ investering in hun huidige 

koopwoning. Dit blijkt uit een telling van USP Market ing Consultancy op de bestanden van de Kamer van 

Koophandel als onderdeel van de BouwKennis ZZP & Klu s Monitor. 

 

Heeft de crisis invloed gehad op het aantal zzp’ers? 

In 2008 zagen we reeds een stijging van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in de bouw- en 

installatiesector. Deze stijging bedroeg maar liefst 31%, van 52.600 naar 69.050. De stijging was met name waar 

te nemen bij de specialisten (+43%) en in iets mindere mate bij de generalisten (+26%). Vervolgens kwam de 

crisis die de bouwsector hard trof, maar heeft dit gevolgen gehad voor het aantal zzp’ers? Het antwoord op deze 

vraag luidt: “Nee”! Het blijkt namelijk dat het aantal zzp’ers in de periode 2008 – 2010 is toegenomen met bijna 

8.000 éénpitters tot een totaal van bijna 77.000 zzp’ers. Wel is de stijging (+11%) minder sterk dan in de periode 

2006 – 2008 (+31%). De telling heeft plaatsgevonden in april 2010 op basis van bestanden van de Nederlandse 

Kamer van Koophandel, in het kader van de BouwKennis ZZP & Klus Monitor 2010.  

 

Procentueel meer specialisten bijgekomen dan generalisten 

Bij het aantal van 76.850 zzp’ers kan onderscheid gemaakt worden tussen specialisten en generalisten. Bijna 

tweederde van de zzp’ers (47.500, +7% t.o.v. 2008) kan omschreven worden als generalist, waarbij de meeste 

zzp’ers als klusbedrijf/ kleine aannemer B&U (35.000) zijn ingeschreven. De specialistische zzp’ers (29.350, 

+20% t.o.v. 2008) zijn met name actief als schilder (8.100), loodgieter/ W-installateur (4.400) of afwerking van 

vloeren en/of wanden (o.a. tegelzetters) (4.650).  

 

Particulieren belangrijke opdrachtgever voor de zelfstandigen zonder personeel 

Er is dus nog steeds een toenemend aantal mensen dat het aandurft voor zichzelf te beginnen. De crisis schrikt 

hen niet af en dat is ook te verklaren. De zzp’ers worden o.a. als onderaannemer ingehuurd door 

hoofdaannemers. Dit zal het afgelopen jaar minder het geval zijn geweest dan in voorgaande jaren, omdat de 

hoofdaannemers eerst de ‘buitenste schil’ (=onderaannemers) aan de kant zetten om het eigen personeel aan 

het werk te kunnen houden. De andere belangrijke doelgroep voor de zzp’ers zijn de particulieren, in de 

onderhoud- en renovatiesector. Doordat de verhuisgeneigdheid minder groot is dan voor de crisis, zullen 

particulieren eerder kiezen voor opwaardering/ investering in hun huidige woning. Dit is vooral het domein van de 

kleinere bedrijven, waaronder de zzp’ers. Deze particuliere markt zorgt dus voor voldoende vraag naar 

zelfstandigen zonder personeel. 

 

 

  



 

Aantal zzp’ers in de bouw  

Marktpartij 2006 2008 2010 

TOTAAL 52.600  69.050  76.850 +11%   

Generalisten 35.400  44.500  47.500 +7%   

Aannemers B&U  5.300  6.700   
34.8501 +9% 

Klusbedrijven  18.700  25.400   

Timmerbedrijven2  11.400  12.400   12.650 +2% 

Specialisten 17.200  24.550  29.350 +20%   

Schilders  6.000  7.600   8.100 +6% 

Tegelzetters  1.650  2.100   4.6503 +122% 

Metselaars  1.750  3.550   3.700 +5% 

Dakdekkers  1.150  1.450   1.550 +6% 

Stukadoors  2.350  3.150   3.350 +6% 

Loodgieters/ W-install.  2.800  3.750   4.450 +19% 

E-installateurs  1.500  2.950   3.550 +20% 

(bron: Kamer van Koophandel) 

Tabel 1. Aantal zzp’ers in de bouw. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy 

drs. Henri Busker 

Telefoon: 010-2066900  

E-mail: busker@usp-mc.nl 

Internet : www.usp-mc.nl 

 

Opmerkingen: 

1) Vanaf 1 juni 2009 is de Kamer van Koophandel overgegaan van de BIK codering naar een SBI 2008 

codering. Bij deze transitie zijn de aannemers B&U en klusbedrijven in één en dezelfde code vervat, te 

weten 4120. 

2) Inclusief montagebedrijven systeem wanden en –plafonds. 

3) Ook de tegelzetters zijn als gevolg van de transitie naar een SBI 2008 codering in een grotere groep 

terecht gekomen. In deze groep zitten o.a. ook leggers van kunststofvloeren, behangersbedrijven en 

woningstoffeerderijen. De totale groep heet afwerking van vloeren en wanden (code 4333). 

 

 

 


