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1. Artikel 45 vragen PvdA: Hoe gaat het met de Zwolse ZZP’ers?

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording van een aantal schriftelijke vragen van de PvdA fractie over de Zwolse ZZP’ers.
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Inleiding
Het raadslid Patty Woldhof van de PvdA Zwolle heeft op 6 maart 2019 aan het college Artikel 45
vragen gesteld over “Hoe gaat het met de Zwolse ZZP’ers”. Met deze informatienota beantwoorden wij
deze Artikel 45 vragen.
Beantwoording Artikel 45 vragen
Wij beantwoorden de door het PvdA gestelde vragen als volgt:
1. Hoe kan de wethouder de groei van het aantal zzp’ers in Zwolle verklaren?
Er is sprake van een landelijke groei van het aantal zzp’ers, met name in de grote steden.
De groei in Zwolle is waarschijnlijk met vergelijkbare redenen te verklaren. De sterke groei van de stad
als geheel in combinatie met ontwikkeling van de netwerkeconomie dragen daar ook aan bij. De groei
van de economie biedt de laatste jaren ook meer kansen voor zzp’ers.
Uit een onderzoek van het CPB uit 2014: De groep zzp’ers is zeer heterogeen. Opleiding, leeftijd,
geslacht en de sector waarbinnen de werkzaamheden worden verricht zijn alle van invloed. De
verklaringskracht van deze factoren is echter beperkt. De groei van het aantal zzp’ers is grotendeels
een generieke trend op de arbeidsmarkt. De groei van het aandeel zzp’ers in de beroepsbevolking kan
niet los worden gezien van de arbeidsmarktinstituties. Aan de aanbodzijde stimuleren fiscale
regelingen het zzp-schap en aan de vraagzijde is het verschil in (verwachte) kosten tussen zzp’ers en
werknemers van belang.
Het aandeel zzp’ers tov het aantal banen in Zwolle ligt met 5,4% lager dan het landelijke percentage
van 11,4% (2017, CBS). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat zzp’ers, met name in de zakelijke
dienstverlening, weinig plaatsgebonden zijn en vaker kiezen voor de grote steden (G4) of voor
omliggende kleinere gemeenten (platform31, 2016).
2. In welke branches zijn er de meeste zzp’ers bijgekomen? Is er een overzicht van hoeveel
zzp’ers in welke branche werkzaam zijn?
In de commerciële en niet-commerciële dienstverlening is het aantal zzp’ers het grootst.
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Aantal zzp’ers in Zwolle per bedrijfstak (x1000). Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-zzp
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3. Heeft de wethouder inzicht in de reden dat mensen als zzp’er zijn gaan werken? In hoeverre
zijn het echte ondernemers en in welke mate is het gedwongen ondernemerschap, omdat er
geen alternatief voorhanden was?
Nee hier is geen inzicht over. Er is een grote mate van diversiteit onder zzp’ers en hun motieven.
Landelijk is het beeld dat ZZP’ers bewust kiezen voor het ondernemerschap (platform31, 2016).
4. Heeft de wethouder inzicht in (onder andere) de financiële situatie van de Zwolse zzp’ers?
50 % van de ZZP’ers heeft een inkomen als zelfstandige onder de 20.000 en 50 % boven de €20.000.
Een groot percentage (ruwweg 70%) heeft een besteedbaar gezinsinkomen hoger dan € 30.000,00
op jaarbasis.
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5. Op welke wijze ondersteunt de gemeente zzp’ers die nu niet rond kunnen komen?
De gemeente heeft met Regionaal bureau zelfstandigen in regioverband een orgaan dat als doel heeft
om het zelfstandig ondernemerschap te bevorderen en te behouden. Daarnaast bieden het bureau de
helpende hand als doorgaan met het bedrijf geen optie meer is. Onderdeel hiervan is de mogelijkheid
dat Bijzondere Bijstand wordt verleend voor ondernemers die de middelen niet meer hebben om hun
administratie op orde te brengen. Door ondernemers hiermee t ondersteunen kunnen ze eventueel een
beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Of als een
bedrijfsbeëindiging niet meer af te wenden is, kunnen ze zich melden bij het team
Schulddienstverlening voor een schuldsaneringstraject (ook daar is het van cruciaal belang dat de
administratie op orde is).
6. Heeft de wethouder inzicht in de manier waarop zzp’ers in Zwolle verzekerd zijn tegen
inkomensverlies door ziekte, bijvoorbeeld door middel van een broodfonds? Hoeveel
broodfondsen heeft Zwolle bijvoorbeeld en hoeveel zzp’ers zijn daarbij aangesloten?
Voor zover wij weten zijn er zes broodfondsen in Zwolle (www.broodfonds.nl). Hoeveel zzp-ers daarbij
verzekerd zijn is (waarschijnlijk) niet te achterhalen.
7. Is het bericht over zzp’ers die onder de armoedegrens belanden aanleiding voor de
wethouder om richting zzp’ers de (communicatie over) ondersteuning bij ondernemerschap en
eventuele problemen te herzien en waar mogelijk te verbeteren?
Het bericht zelf vormt geen aanleiding voor aanvullende acties. De gemeenten ondersteunt reeds de
(regionale) netwerkvorming van zzp’ers. Bij de uitwerking van de Human Capital Agenda wordt ook
gekeken naar mogelijkheden voor zzp’ers:als een doelgroep voor het Ontwikkelfonds, waar zij een
beroep kunnen doen op een 'upgrade' budget, zodat ze vitaal en wendbaar blijven. De gemeenten
trekken samen met MKB Regio Zwolle en VNO-NCW Regio Zwolle op om ZZP’er hierbij te betrekken.
Verder heeft de gemeente een startersbeleid en kunnen ondernemers terecht bij Kennispoort voor
advies.
Het Regionaal bureau zelfstandigen staat regelmatig in de Peperbus en onlangs is een
reclamecampagne geweest op social media. Daarnaast is de website van het Regionaal bureau
zelfstandigen gemoderniseerd. Op dit moment wordt er aan gewerkt om de vindbaarheid daarvan te
vergroten en de inhoud aan te laten sluiten op de vragen van de doelgroep.
De arbeidsmarkt verandert. Dit uit zich in zowel de gevestigde ondernemers die zich melden met een
hulpvraag als uitkeringsgerechtigden die middels (parttime) ondernemen willen uitstromen uit de
uitkering. De laatste groep is sterk gestegen, daardoor heeft het Regionaal bureau zelfstandigen een
capaciteitstekort om deze groep te begeleiden. Om dit op te lossen wordt via de PPN verzocht om
capaciteitsuitbreiding.

4/5

5

voorstel

Datum

27 maart 2019

Openbaarheid
Dit voorstel is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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