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Inleiding

De Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiëne (NVvA) 
zet zich actief in voor preventie van beroepsziekten. 
In 2018 is hiervoor een actieplan opgesteld: 
‘Arbeidshygiënisten: een belangrijke schakel voor het 
voorkomen van beroepsziekten’. De NVvA reageert 
hiermee op de activiteiten van de Longalliantie 
Nederland en het SZW-programma ‘Beter aan de slag 
met stoffen’.

Eén van de pijlers van dit actieplan is aandacht voor 
gevaarlijke stoffen bij zzp’ers. Doelstelling van deze pijler 
is `de bewustwording en kennis voor werkenden, in dit 
geval zzp’ers te vergroten’. 

Dit rapport is de weerslag van de verkenning die 
is uitgevoerd en de informatiemiddelen die zijn 
ontwikkeld.

https://www.arbeidshygiene.nl/vereniging/arbeidshygiene-en-nvva/
https://www.arbeidshygiene.nl/vereniging/arbeidshygiene-en-nvva/
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Doelstelling van het onderzoek

Een groot deel van de arbeidspopulatie valt onder de categorie zzp’ers. De arbozorg voor deze 
groep is zeer wisselend van kwaliteit. Dit doet een groot beroep op de zelfregie van deze categorie 
werkenden als het gaat om gezondheidsbelasting.

De doelstelling van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan goede zelfregie voor zzp’ers 
op het gebied van gezondheidsbelasting. De NVvA wil daarbij kennis en ervaring inbrengen en 
een aantal concrete hulpmiddelen ontwikkelen. Er is gekozen voor een actieve benadering van 
intermediaire (belangen-)organisaties van zelfstandigen door het aanbieden van gerichte informatie 
(informatiebladen) voor deze doelgroepen. De NVvA werkt hierbij samen met organisaties die hierin 
ook een verantwoordelijkheid nemen en voor impact zullen zorgen door hun directe contacten met de 
doelgroep.

Doelgroep

We richten ons op zzp’ers in de techniek, zorg, bouw en agrarische sector in relatie met het thema 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen, omdat in deze sectoren de risico’s het grootst zijn. Goed 
cijfermateriaal over het aantal mensen dat daarin actief is, ontbreekt. Wel zijn er aanwijzingen dat het 
om relatief grote groepen gaat.
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Korte omschrijving onderzoek

Om een beter beeld te krijgen van de doelgroep, de bereikbaarheid van de doelgroep en de 
problematiek van de doelgroep, is er gestart met een verkenning. Op basis van deze verkenning zijn 
informatiebladen en artikelen opgesteld. Hiervoor zijn een aantal activiteiten ontplooid:

 Æ interviews met belangenorganisaties voor zelfstandigen en met de Kamer van Koophandel
 Æ interviews met 8 zelfstandigen uit de zorg, techniek, agrarische sector en bouw
 Æ een enquête (online) onder zelfstandigen
 Æ een rapportage

Dit rapport is bestemd voor de projectgroep, maar zal ook gedeeld worden met de NVvA, het 
ministerie van SZW en de belangenorganisaties voor zelfstandigen, zodat zij hun beleid ter vergroting 
van het bewustzijn over gevaarlijke stoffen zo nodig kunnen aanpassen.

In dit kader zijn vier informatiebladen voor zelfstandigen in de zorg, techniek, agrarische sector en 
bouw opgeleverd over het werken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast worden vier artikelen voor deze 
doelgroepen vervaardigd.

Opzet van het verslag
Dit verslag omschrijft de drie fases van het onderzoek:

 Æ Een verkenning over de zzp’er
 Æ Een onderzoek door middel van interviews 
 Æ De resultaten in de vorm van stukken die gebruikt kunnen worden door de diverse branches.

De verkenning
In dit verslag wordt allereerst gekeken naar de zzp’er. Bestaat ‘de zzp’er’? Volgens wordt nagegaan 
welke eisen er aan de zzp’er gesteld worden vanuit de Arbowet. In deze fase is ook onderzocht welke 
literatuur hierover beschikbaar is.

Het onderzoek
De behoefte aan informatie over gezond en veilig werken van zzp’ers is via een aantal kanalen in 
kaart gebracht. Allereerst via brancheorganisaties die werkzaam zijn binnen de vier genoemde 
sectoren: bouw, techniek, agrarische sector en gezondheidszorg. Er zijn ook gesprekken gevoerd 
met organisaties die de belangen vertegenwoordigen van zzp’ers in een aantal van deze sectoren. 
Ook zijn per sector twee personen geïnterviewd die als zzp’er werken. Er is gesproken met 
belangenorganisaties van zzp’ers: ZZP Nederland, ZPO en FNV Zelfstandigen. Tot slot is de Kamer van 
Koophandel bevraagd over de vragen die zij krijgt van zzp’ers over arbeidsomstandigheden.

De resultaten
Het literatuuronderzoek naar gevaarlijke stoffen in de vier genoemde sectoren heeft geresulteerd in 
vier sectorspecifieke informatiebladen over gevaarlijke stoffen. Tot slot zijn vier artikelen geschreven 
met als doelgroep de zzp’ers in de vier genoemde sectoren.

https://www.arbeidshygiene.nl/beroepsziekten/zzpers/
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De verkenning

De zzp’er

Algemeen
‘De zzp’er bestaat niet’, dat komt in alle gesprekken metx vertegenwoordigers van branches en/
of belangenorganisaties naar voren. Het verschil tussen een zzp’er die hoger opgeleid is en een 
hoog uurtarief kan rekenen ten opzichte van een zzp’er met inkomsten die soms onder het 
bestaansminimum liggen, is daarvoor te groot. 

Ook de redenen waarom iemand zzp’er is geworden, zijn heel divers. Grofweg kan gesteld worden 
dat aan de bovenkant van de markt het zzp-schap bijna altijd een vrijwillige, weloverwogen keuze is 
geweest. Aan de onderkant van de markt betreft het zzp-schap (te) vaak een gedwongen keuze, omdat 
de voormalige werkgever de medewerker alleen werk wilde geven als deze zich in zou laten huren als 
zzp’er. Dit om de flexibiliteit van de inzet van medewerkers te vergroten en de kosten te beheersen en 
in veel gevallen te reduceren. Verschillende risico’s zijn op deze wijze voor de onderkant van de markt 
meer bij de zzp’er komen te liggen: de risico’s om geen inkomsten te hebben door gebrek aan werk, 
maar ook het risico op arbeidsongeschikt en daardoor geen geld kunnen genereren. 

Volgens het IBO Zelfstandigen zonder personeel (2015) vormt deze laatste groep zzp’ers een 
minderheid: circa 15% van de zzp’ers heeft waarschijnlijk een negatief startmotief. Dit is gebaseerd op 
een schatting van OESO. Deze groep wordt ook wel schijn-zelfstandigen genoemd.
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Andere belangrijke constateringen uit dit rapport zijn:

 Æ Zzp’ers zijn vaker man, gemiddeld hoger opgeleid en ouder dan werknemers. 
Ongeveer driekwart van de zzp’ers biedt arbeid of diensten aan. In deze groep zit 
ook de sterkste groei. Ongeveer een kwart van de zzp’ers biedt producten aan.

 Æ Zzp’ers werken in vergelijking met werknemers relatief vaak in de zakelijke dienstverlening, 
de bouwnijverheid, de landbouw en de cultuur- en recreatiesector. Zij werken minder vaak 
in de gezondheidszorg, de industrie en het openbaar bestuur. Het percentage zzp’ers dat 
werkt in de landbouw is duidelijk afgenomen, terwijl het aandeel in de bouwnijverheid, 
de zakelijke dienstverlening en de gezondheidszorg het sterkst is toegenomen.

 Æ De zzp-populatie is dynamisch en kent veel in- en uitstroom. De instroom komt uit loondienst, 
uit werkloosheid en uit inactiviteit. Na vier jaar is ruim de helft van deze groep nog actief als 
zzp’er. Uitstromers gaan vooral (weer) in loondienst. Een deel wordt (weer) werkloos of inactief.

 Æ Jongere en oudere zzp’ers stromen relatief vaak in vanuit inactiviteit, 
daartussen is er vooral instroom uit werknemerschap.

 Æ Het aandeel zzp’ers dat doorgroeit en personeel aanneemt is beperkt. De grote meerderheid 
van de zzp’ers geeft aan geen zelfstandige met personeel (zmp’er) te willen worden.

 Æ Zzp’ers hebben in hun arbeidsverleden vaker een beroep op een uitkering gedaan dan 
werknemers met een vast contract en ongeveer even vaak als werknemers met een 
flexibel contract. Hun ervaren gezondheid is vergelijkbaar met die van werknemers. 
Ongeveer één op de drie zzp’ers verzekert zich tegen arbeidsongeschiktheid.

 Æ Zzp’ers hebben een lager gemiddeld persoonlijk bruto-inkomen dan werknemers 
(respectievelijk 33 duizend en 37 duizend euro), maar het gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudinkomen is gelijk (gemiddeld 27 duizend euro). Het lagere inkomen van de zzp’er wordt 
gecompenseerd door de lagere belasting- en premiedruk en een hogere toeslagenaanspraak.

 Æ Zzp’ers hebben gemiddeld meer vermogen – waaronder onroerend goed – dan 
werknemers. In deze vergelijking wordt echter geen rekening gehouden met het 
tweede pijler-pensioen van werknemers. Vooral aan het einde van hun loopbaan 
hebben zzp’ers gemiddeld een relatief groot vermogen bij elkaar gespaard, 
hetgeen erop wijst dat dit voor hen ook dient als pensioenreservering.

 Æ Het vermogen en (huishoud)inkomen van zzp’ers is schever verdeeld dan bij 
werknemers. Het gemiddeld inkomen is redelijk vergelijkbaar met het gemiddeld 
inkomen van werknemers, maar goedverdienende zzp’ers verdienen gemiddeld 
meer dan goedverdienende werknemers en er zijn relatief meer zzp’ers met een 
huishoudinkomen beneden de lage-inkomensgrens dan werknemers. Dit wordt voor een 
deel verklaard doordat het inkomen van zelfstandigen over de tijd sterker schommelt. 
Overigens is de spreiding bij zelfstandigen met personeel (zmp’ers) nog groter.

 Æ Het inkomen en vermogen van zzp’ers hangt in beperkte mate met elkaar samen: bij 
werknemers is er een duidelijker verband tussen inkomen en vermogen dan bij zzp’ers. 
Ook zzp’ers met een laag (huishoud)inkomen hebben soms een substantieel vermogen.

 Æ Huishoudens met zelfstandigen gaan na pensionering naar verwachting gemiddeld 74 
procent van het voorgaande inkomen ontvangen, tegenover gemiddeld 83 procent voor alle 
huishoudens. De spreiding van dit verwachte vervangingsinkomen is bij zelfstandigen vrij 
groot; voor ongeveer een kwart is het lager dan 50 procent, voor een kwart is dit tussen de 50 
en 70 procent en voor de helft is dit meer dan 70 procent. De huidige gepensioneerde zzp’ers 
hebben gemiddeld een even hoog pensioen als de huidige gepensioneerde werknemers.
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Hoewel er eigenlijk net zomin over ‘de zzp’er’ als over ‘de werknemer’ gesproken kan worden, worden 
er wel gegevens over deze groep verzameld. Allereerst is het dan goed te kijken naar belangrijke 
verschillen tussen een werknemer en een zzp’er.

 Æ een zzp’er werkt niet op basis van een arbeidsovereenkomst;
 Æ een zzp’er heeft geen gezag relatie met de opdrachtgever;
 Æ een zzp’er heeft vrijheid bij het uitvoeren van de opdracht;
 Æ een zzp’er is (financieel) aansprakelijk voor schade als er iets niet goed gaat.

Door de commissie Borstlap is in een tussenrapportage (2019) gekeken naar verschillende 
contractvormen oor werkenden. Zij heeft hierbij een onderscheid gemaakt in:

 Æ een vaste arbeidsrelatie: een werknemer;
 Æ een flexibele arbeidsrelatie;
 Æ zelfstandig: zonder personeel;
 Æ zelfstandig: met personeel.

Contractvorm werkenden (in %)

2003 2004 2005

Vaste arbeidsrelatie Zzp

Flexibele arbeidsrelatie Zelfstandig: met personeel

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Bron: Tussenrapportage Commissie Borstlap (2019), In wat voor land willen wij werken?

Uit het overzicht blijkt duidelijk dat het percentage werkenden dat dat doet binnen een vaste 
arbeidsrelatie steeds verder afneemt. Het percentage werkenden met een flexibele arbeidsrelatie en 
het aantal zzp’ers neemt duidelijk toe. De groep zelfstandigen met personeel blijft in orde van grootte 
ongeveer gelijk. Zie ook het figuur op de volgende pagina.
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Ook de minister van SZW heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 24 mei 2019 over het 
arbeidsmarktbeleid een overzicht gegeven van de omvang van de flexibele schil als percentage van de 
beroepsbevolking. Dat overzicht is in de onderstaande figuur opgenomen.
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 Bron: bewerking SZW op basis van CBS (EBB) 

De minister constateert in zijn brief dat de arbeidsmarkt in de afgelopen jaren structureel veranderd 
is. Het aandeel werkenden met een vast contract is afgenomen terwijl het aandeel werkenden met 
een flexibel contract sterk is toegenomen. Met name het deel van de beroepsbevolking dat werkzaam 
is op basis van een contract zonder vaste uren of als zelfstandige is sterk toegenomen. Inmiddels 
werken bijna 2 miljoen mensen op basis van een flexibel contract en ruim 1 miljoen mensen als 
zelfstandige.

Zzp’ers binnen de vier onderzochte sectoren

Ook binnen de sectoren bouw, techniek, agrarische sector en gezondheidszorg zijn er grote verschillen 
tussen de zzp’ers. Het grootste verschil, buiten de eerdergenoemde verschillen, is waarschijnlijk de 
rol van de opdrachtgever. Zeker op het gebied van arbeidsomstandigheden maakt het, zoals het er op 
basis van de gevoerde gesprekken uitziet, veel uit of een zzp’er werkt voor een onderneming of een 
particulier. In alle vier de sectoren werkt een deel van de zzp’ers rechtstreeks voor een particulier. 
Als bouwvakker meestal als klusjesman, in de techniek als een gespecialiseerd klusjesman, in de 
agrarische sector als tuinman en in de gezondheidszorg als verpleegkundige of als schoonmaakster 
die direct door particulier (of de vader/moeder van die particulier) ingehuurd wordt.

De indruk bestaat dat de zzp’er die rechtstreeks voor een particulier werkt (lang) niet altijd kan 
beschikken over dezelfde hulpmiddelen waar een medewerker over kan beschikken die bij een grotere 
organisatie werkt. Dat geldt zowel voor hulpmiddelen om gezond en veilig te kunnen werken, als voor 
persoonlijke beschermingsmiddelen.
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Ook het toezicht op het gebruik van hulpmiddelen is fundamenteel anders. Een zzp’er die voor een 
bedrijf werkt moet daarbij voldoen aan de eisen die aan de manier van werken van dat bedrijf gesteld 
worden. Daar wordt door het inhurende bedrijf, als het goed is, ook toezicht op gehouden. Als de 
werkzaamheden voor een particulier worden uitgevoerd, dan is er geen sprake van toezicht op het 
gebruik van hulpmiddelen voor gezond en veilig werken.

Zzp’ers die (vrijwel) alleen voor bedrijven werken, zullen ook vaker in de gelegenheid zijn om deel te 
nemen aan trainingen en instructies over gezond en veilig werken.

Voor een deel van de hier onderzochte zzp’ers geldt wel dat zij, theoretisch gezien, op de hoogte zijn 
van de veiligheidseisen die aan het werk gesteld worden, omdat zij over een VCA-diploma beschikken. 
Dat VCA-diploma is voor werken in de bouw en de techniek een absolute noodzaak. Zonder dat 
diploma worden ze door bedrijven niet ingehuurd. Ook zzp’ers in de agrarische sector beschikken 
regelmatig over dit diploma.

Zzp’ers in de gezondheidszorg
Door Solopartners, een belangenbehartiger van zzp’ers in de zorg, is in samenwerking met 
intermediairs en opdrachtgevers een enquête verspreid onder een kleine 10.000 zzp’ers in de zorg. Zij 
hebben hierbij onderzocht wat de drijfveren zijn om in de zorg als zelfstandige aan het werk te gaan.

De belangrijkste redenen om dit te doen zijn:

 Æ Vrijheid van eigen handelen. Dit is verreweg de belangrijkste drijfveer: 40% geeft dat aan. 
 Æ Zelfstandigheid komt als goede tweede factor naar boven. Het gaat daarbij om zonder managers 

te kunnen werken en zelf de verantwoordelijkheid van de zorgverlener te mogen dragen.
 Æ Minder regels: de administratieve regels die door gezondheidszorginstellingen 

worden opgelegd zijn bij een zzp’er minder/niet van toepassing.
 Æ Meer afwisseling: bij het aannemen van het werk kunnen hierin keuzes gemaakt worden.
 Æ Een grotere betrokkenheid en bevlogenheid in de zorg.

Elementen die niet of nauwelijks speelden Bij de keuze om zzp’er te worden spelen ‘beter kunt 
verdienen’, of ‘een gedwongen keuze’ niet of nauwelijks.

Ook de agrarische sector is momenteel (maart 2020) bezig met een groot onderzoek naar zzp’ers. De 
resultaten hiervan zijn op het moment van het schrijven van dit rapport nog niet bekend.
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Zzp’er en de Arbowet

Algemeen

Er zijn twee invalshoeken relevant voor het kijken naar de relatie tussen zzp’ers en de Arbowet: 

 Æ de eisen die de Arbowet direct aan de zzp’er stelt;
 Æ de eisen die de Arbowet aan de opdrachtgever  

(als dat een bedrijf is) stelt, voor het werken met zzp’ers.

De eisen die de Arbowet aan de zzp’er stelt

Inspectie SZW heeft deze eisen in 2012 vastgelegd in de brochure ‘Zelfstandigen en de Arbowet’. 
Samengevat zijn de verschillen als volgt aan te geven.

Tabel 1 Beschermingsniveau werknemer, inleenkrachten en zzp’ers

Werknemer dan wel zzp’er die 
wordt gezien als werknemer

Inleenkracht ‘Echte’ zzp’er

U volgt de aanwijzingen van 
uw werkgever op.

U volgt de aanwijzingen van 
de inlener (het bedrijf waar u 
aan het werk bent) op.

U hebt een grote mate van 
vrijheid in het uitvoeren van 
de opdracht.

Uw werkgever is aansprakelijk 
voor kosten (bijvoorbeeld 
letselschade) die het gevolg 
zijn van gevaarlijk of ongezond 
werken.

Degene die u heeft ingeleend 
is aansprakelijk voor schade 
die het gevolg is van gevaarlijk 
of ongezond werken.

U hebt een grote mate van 
vrijheid in het uitvoeren van 
de opdracht.

De gehele Arbowetgeving 
geldt voor u.

De gehele Arbowetgeving 
geldt voor u.

Een groot deel van de 
Arbowetgeving (maatregelen 
bij alle arbeidsrisico’s) geldt 
voor u. Als u alleen werkt 
gelden de maatregelen bij 
ernstige risico’s en gevaar 
voor derden.

 Bron: Inspectie SZW: ‘Zelfstandigen en de Arbowet’. 

De Arbowet hanteert de volgende definitie voor een zzp’er: ‘Een zzp’er is binnen de regelingen van de 
Arbowet een persoon die geheel zelfstandig werkzaamheden verricht’. 

Een zzp’er die helemaal alleen werkt, die dus niet met een (bedrijf als) opdrachtgever te maken 
heeft en die ook niet met andere werknemers rekening hoeft te houden, die hoeft zich niet aan 
alle arboregels te houden. Zo hoeft een zzp’er geen Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en 
taak-risicoanalyse (TRA) te maken. Dit worden ook wel de organisatorische maatregelen genoemd. 
Deze zijn voor zzp’er niet van toepassing. 
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Veilig werken
Voor zzp’ers zijn wel alle arboregels van toepassing die te maken hebben met ernstige risico’s. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor:

 Æ Veiligheid: 
- veilige machines 
- werken op hoogte

 Æ Elektriciteit
 Æ Handgereedschap
 Æ Verstikkingsgevaar
 Æ Gevaar voor derden: 

- gevaar van aanrijding door bouw- , vracht- of landbouwverkeer 
- onbevoegden die het werkterrein betreden waarbij onder andere gevaar  
 bestaat voor vallen, bekneld raken, elektrocutie en verdrinken 
- het bezwijken, breken of vallen van constructies bij sloop-, hak- en boorwerkzaamheden 
- het omvallen van funderingsmachines, kranen, hoogwerkers of steigers 
- voorwerpen die vallen op een openbaar terrein 
- brand-, ontploffings- en verstikkingsgevaar 
- besmettingsgevaar,  via besmette persoon of via besmette hulpmiddelen 
- besmettingsgevaar via de lucht en afvalwater

Gezond werken
De bepalingen in verband met fysieke belasting en lawaai zijn alleen van toepassing als er sprake 
is van het tegelijkertijd werken van anderen op dezelfde arbeidsplaats. De bepalingen in verband 
met gevaarlijke stoffen (kwarts, zandstraalverbod, vluchtige organische stoffen, houtstof, asbest en 
biologische agentia) zijn altijd van toepassing voor zzp’ers. Specifiek voor gevaarlijke stoffen gelden de 
volgende aanwijzingen (Inspectie SZW, 2012):

‘Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan leiden tot zeer ernstige schade aan de gezondheid. Denk 
aan asbest, dieselmotorenemissie, kwarts, houtstof en vluchtige organische stoffen in verfsoorten 
en lijmen. Daarbij kan het gaan om acute vergiftiging en (chemische) brandwonden, maar ook 
om chronische aandoeningen zoals kanker, astma, organisch psychosyndroom (OPS) of eczeem. 
Het gezondheidsrisico hangt niet alleen af van de eigenschappen van de stof, maar ook van de 
concentratie en de duur van de blootstelling. Daarom moet u blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo 
veel mogelijk vermijden.

De leverancier van producten waarin gevaarlijke stoffen zitten, is verplicht om hierbij een 
veiligheidsinformatieblad (VIB) te verstrekken. Dit geldt voor alle producten met een gevaar 
aanduiding op het etiket. Het is verstandig deze veiligheidsinformatiebladen ook op de werkplek te 
hebben, zodat u bij eventuele calamiteiten weet wat u moet doen ‘.

Grenswaarden
Voor het werken met een aantal gevaarlijke stoffen zijn grenswaarden vastgesteld. Als u beneden 
deze waarden blijft, ontstaat er in principe geen gezondheidsschade. Daarnaast is er een lijst met 
grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen zoals benzeen, benzine, hardhoutstof en kwarts.

Informatie over grenswaarden kunt u vinden op www.arboportaal.nl en www.
veiligwerkenmetchemischestoffen.nl
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Gebruiksverboden
Het gebruiken, bewerken, verwerken en in voorraad houden van zeer gevaarlijke stoffen is verboden. 
Het gaat daarbij om bijvoorbeeld propaansulton, 2-naftylamine, 4-aminodifenyl, benzidine, 
4-nitrodifenyl, zandsteen en benzeen.

Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand
U moet alert zijn op het gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand. Dat geldt vooral als u in 
besloten ruimtes, zoals een kruipruimte, werkt. Zorg dat u nooit alleen bent in een dergelijke situatie.

In de Arbowet zijn in artikel 9.5 alle verplichtingen van zelfstandigen en meewerkende werkgevers 
opgenomen: https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01/#Hoofdstuk9_Afdeling1_Artikel9.5

Samenwerken door zzp’ers
In de Arbowet ligt vast dat zodra zzp’ers samenwerken (vrijwel) dezelfde regels van toepassing zijn 
als voor de opdrachtgever van toepassing zijn zodra die zzp’ers inhuurt. Voor de opdrachtgever geldt 
dan dat deze de zzp’er behandelt zoals de opdrachtgever de eigen medewerkers behandelt. Praktisch 
gezien houdt dit in dat de zzp’er die een opdracht van bijvoorbeeld een particulier aanneemt en voor 
deze klus andere zzp’ers inhuurt, dat de ‘hoofdaannemer’ voor de Arbowet dan dezelfde positie heeft 
als een werkgever ten opzichte van zijn werknemers heeft. Dat houdt onder meer in dat er minimaal 
een taak risicoanalyse (TRA) gemaakt zou moeten worden. Ook zou voor dit project dan een Risico 
Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opgesteld moeten worden. 

De opdrachtgever en de zzp’er
Zodra een zzp’er werkt voor een bedrijf, dan zal in vrijwel alle gevallen de opdrachtgever aanwijzingen 
geven over de manier waarop het werk uitgevoerd moet worden. De zelfstandige is dan voor de 
Arbowet een medewerker. Dit houdt onder meer in dat de opdrachtgever: 

 Æ de zzp’er een inzicht geeft in de RI&E, tenminste voor deel van de RI&E 
dat van toepassing is op de werkzaamheden van de zzp’er,

 Æ de zzp’er meeneemt in het geven van voorlichting en instructies,
 Æ de zzp’er beschikking geeft over dezelfde hulpmiddelen en persoonlijke 

beschermingsmiddelen waar de eigen medewerkers over kan beschikken,
 Æ toezicht houdt op het werk van de zzp’er, waaronder het gebruik van 

hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Analyse van de bescherming van de zzp’er door de Arbowet

De alleenwerkende zzp’er
De zzp’er krijgt binnen de Arbowet meer eigen verantwoordelijkheid dan realistisch gezien bij de 
zzp’er neergelegd kan worden. De wetgever gaat ervan uit dat de zzp’er voor alle werkzaamheden 
die hij/zij verricht op de hoogte is van de risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden die deze 
werkzaamheden met zich meebrengen. Dat geldt specifiek voor de situatie waarin de zzp’er geheel 
zelfstandig opereert. De wetgever gaat ervan uit dat de zzp’er bij de particulier waar hij/zij voor werkt 
bijvoorbeeld in alle gevallen herkent wanneer bij het werk mogelijk sprake is van blootstelling aan 
asbest. Daarnaast gaat de wetgever ervan uit dat, zodra de zzp’er dit geconstateerd heeft, de zzp’er 
en/of de particulier maatregelen zal treffen die dan genomen moeten worden. 

De wetgever gaat er verder (impliciet) vanuit dat de particuliere opdrachtgever van deze zzp’er dan de 
extra kosten die de extra noodzakelijke beheersmaatregelen met zich meebrengen altijd voor haar 
rekening wil nemen.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01/#Hoofdstuk9_Afdeling1_Artikel9.5
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Omdat er geen wettelijke verplichting is voor  zzp’ers om op de hoogte te zijn van de stand van 
arbodienstverlening voor zover het werkzaamheden betreft die door de zzp’er worden uitgevoerd, is 
het niet reëel te veronderstellen dat de zzp’er over deze kennis beschikt. En voor zover deze kennis al 
aanwezig is, is het ook niet reëel om te veronderstellen dat alle zzp’ers deze kennis actueel houden.

In de praktijk houdt dit in dat zzp’ers die geheel alleen werken nauwelijks beschermd wordt door 
de Arbowetgeving. In sectoren waar iedere zzp’er in het bezit van het VCA-certificaat moet zijn om 
werkzaamheden voor bedrijven uit te kunnen voeren en/of voor opdrachtgevers die ook van de 
zzp’ers VCA-certificaat eisen, is deze situatie in de praktijk enigszins gerepareerd. Dit geldt dan echter 
alleen voor het deel dat in het VCA-certificaat geëxamineerd wordt. Of het voor de zzp’er mogelijk is 
de werkzaamheden die hij/zij verricht ook uit te kunnen blijven voeren tot aan de AOW-leeftijd, is geen 
onderdeel van het VCA-certificaat. 

De wetgever en ‘de markt’ stellen aan de duurzame inzetbaarheid van de zzp’er nauwelijks eisen. 
De wetgever gaat ervan uit dat de zzp’er bewust bezig is met doorwerken tot aan het pensioen. 
Uitgaande van de resultaten van dit onderzoek lijkt deze aanname volstrekt irreëel. Deze aanname zal 
zeker niet opgaan voor de zzp’ers aan de onderkant van de markt.

De zzp’er die voor een opdrachtgever werkt
De wetgever gaat ervan uit dat de opdrachtgever in alle gevallen over een RI&E beschikt die gedeeld 
kan worden met de zzp’er. Dat is in de Nederlandse situatie aantoonbaar onjuist. Circa 50% van de 
Nederlandse bedrijven beschikt over een RI&E. Daar waar een bedrijf dat een zzp’er inhuurt zelf 
niet beschikt over een RI&E, kan deze opdrachtgever deze informatie ook niet delen met de zzp’er. 
De zzp’er beschikt dan niet over de voor hem/haar noodzakelijke informatie om gezond en veilig te 
kunnen werken.

De wetgever gaat er verder vanuit dat de opdrachtgever de informatie uit de RI&E, daar waar die 
beschikbaar is, graag zal delen met de zzp’er. Dat is op voorhand een niet voor de hand liggende 
aanname. Als er in een bedrijf sprake is van substantiële veiligheids- of gezondheidsrisico’s, dan zal 
het bedrijf die informatie niet graag delen met een externe partij. Het risico bestaat dan immers altijd 
dat deze informatie met derden gedeeld wordt. Zo zouden misstanden in het bedrijf op het gebied 
van arbeidsomstandigheden via een zzp’er in de lokale krant of op sociale media gedeeld kunnen 
worden. Daar waar een bedrijf dat risicovolle werkzaamheden verricht eerlijk is in het invullen van de 
RI&E, is het minder verstandig om deze RI&E met een zzp’er te delen.

De zzp’er die met andere zzp’ers samenwerkt
De wetgever gaat ervan uit dat de zzp’er die andere zzp’ers inschakelt bij het uitvoeren van een 
door hem/haar aangenomen klus zich realiseert dat de zzp’er die de opdracht aanneemt van een 
particuliere klant voor de Arbowet dan dezelfde verplichtingen heeft die een werkgever heeft voor 
zijn/haar medewerkers. Met zekerheid kan gesteld worden dat (vrijwel) geen enkele zzp’er zich dat 
realiseert. 

Het is dus niet reëel om te veronderstellen dat de zzp’er hier wel naar zal handelen. Dit houdt 
praktisch gezien in dat de arbeidsomstandigheden op een dergelijk project minder goed beheerst 
zijn dan de wetgever veronderstelt dat ze beheerst zijn. Dat geldt expliciet voor organisatorische 
maatregelen die de zzp’er als opdrachtnemer dient te treffen.  
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De arbeidsomstandigheden van zzp’ers

Er is weinig gedegen onderzoek beschikbaar naar de 
arbeidsomstandigheden van de zzp’ers. De Sociaal Economische 
Raad (SER) heeft in december 2019 de ‘Verkenning Diversiteit 
Arbeidsrelaties en Arbeidsomstandigheden’ gepubliceerd (19/17, 
december 2019). Hierin is voor een aantal relevante factoren 
in de arbeidsomstandigheden gekeken naar de verschillen die 
gerapporteerd worden voor de verschillende arbeidsrelaties. Bij een 
groot deel van deze analyses is ook gekeken naar de positie van de 
zzp’ers. Daarnaast heeft er een beperkte enquête plaatsgevonden 
onder zzp’ers. 

Resultaten van de verkenning door de SER

De kanttekening vooraf bij alle navolgende grafieken is dat ‘De zzp’er’ niet bestaat. De verschillen 
tussen zzp’ers zijn groot en ook de verschillen tussen sectoren/branches zijn groot. Daarbij zijn met 
name de vergelijkingen relevant tussen het totaal, vaste werknemers en zzp’ers. De belangrijkste 
conclusies van deze verkenning zijn:

Onregelmatige werktijden

Totaal Vast

Tijdelijk vaste uren > 1 jaar Tijdelijk vaste uren < 1 jaar

Uitzicht op vast

Uitzend

Oproep of inval Vast zonder vaste uren

ZZP

Tijdelijk zonder vaste uren

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

(%ja)

 Æ Zzp’ers hebben veel meer te maken met onregelmatige werktijden dan gemiddeld, en 
het verschil is nog groter tussen zzp’ers en medewerkers met een vaste aanstelling.

 Æ Het feit dat de werktijden onregelmatig zijn is in het geval van een zzp’er niet per definitie 
een ongunstige factor. Een deel van de onregelmatigheid is ingegeven doordat een zzp’er 
van klus naar klus gaat. Er is dus veel minder sprake van een vast week-ritme. Daarnaast 
kan het zijn dat de zzp’er juist bewust kiest voor flexibele uren. Met andere woorden, de 
onregelmatigheid van de uren kan ook een voorbeeld zijn van de vrijheid in het indelen 
van werk die veel zzp’ers zien als een van de positieve elementen van het zzp’er zijn. 
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Fysiek / belastend werk

Totaal Vast

Tijdelijk vaste uren > 1 jaar Tijdelijk vaste uren < 1 jaar

Uitzicht op vast

Uitzend

Oproep of inval Vast zonder vaste uren

ZZP

Tijdelijk zonder vaste uren

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

(%ja)

 Æ Het werk dat zzp’ers uitvoeren is fysiek belastender dan het werk dat vaste krachten 
uitvoeren. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat hierin de verschillen per sector erg 
groot zijn. In bijvoorbeeld de bouw is het werk dat door zzp’ers wordt uitgevoerd duidelijk 
fysiek zwaarder dan het werk dat door vaste medewerkers wordt uitgevoerd. 

Beeldschermwerk

Totaal Vast

Tijdelijk vaste uren > 1 jaar Tijdelijk vaste uren < 1 jaar

Uitzicht op vast

Uitzend

Oproep of inval Vast zonder vaste uren

ZZP

Tijdelijk zonder vaste uren

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

(%ja)

 Æ Beeldschermwerk komt in de groep onderzochte zzp’ers veel minder voor dan bij medewerkers 
met een vast dienstverband. Ook hierbij is de sector/branche een dominante factor. 
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Stoffen

Totaal Vast

Tijdelijk vaste uren > 1 jaar Tijdelijk vaste uren < 1 jaar

Uitzicht op vast

Uitzend

Oproep of inval Vast zonder vaste uren

ZZP

Tijdelijk zonder vaste uren

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

(%ja)

 Æ In de onderzochte groep met zzp’ers is de blootstelling aan gevaarlijke stoffen iets lager dan voor 
medewerkers met een vast dienstverband. Circa één op zeven zzp’ers heeft hier vaak tot altijd 
mee te maken. Voor de grootste groep zzp’ers zijn de gevaarlijke stoffen dus geen prioritair risico. 

Autonomie

Totaal Vast

Tijdelijk vaste uren > 1 jaar Tijdelijk vaste uren < 1 jaar

Uitzicht op vast

Uitzend

Oproep of inval Vast zonder vaste uren

ZZP

Tijdelijk zonder vaste uren

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

(%ja)

 Æ De mate waarin zzp’ers autonomie ervaren is aanzienlijk groter dan dat door alle 
andere vormen van dienstverbanden ervaren wordt. Voor veel zzp’ers is deze factor 
ook een belangrijke factor om (zeer) tevreden te zijn over het bestaan als zzp’er.
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Hoge kwantatieve taakeisen ('werkdruk')

Totaal Vast

Tijdelijk vaste uren > 1 jaar Tijdelijk vaste uren < 1 jaar

Uitzicht op vast

Uitzend

Oproep of inval Vast zonder vaste uren

ZZP

Tijdelijk zonder vaste uren
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(%ja)

 Æ De werkdruk die zzp’ers ervaren is duidelijk lager dan de werkdruk die door vaste 
medewerkers wordt ervaren. De grote mate van autonomie die door met zzp’ers 
wordt ervaren kan hier een belangrijke verklarende factor voor zijn.

Gevarieerd werk

Totaal Vast

Tijdelijk vaste uren > 1 jaar Tijdelijk vaste uren < 1 jaar

Uitzicht op vast

Uitzend

Oproep of inval Vast zonder vaste uren

ZZP

Tijdelijk zonder vaste uren

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

(%ja)

a

 Æ De mate waarin het werk als gevarieerd wordt beschouwd is bij geen enkele arbeidsrelatie zo 
positief als bij de zzp’ers. Dit kan ongetwijfeld voor een belangrijk deel verklaard worden door 
het gegeven dat een zzp’er zelf kiest welke klussen hij/zij aanneemt. Er is waarschijnlijk ook 
een correlatie tussen deze uitkomst en de hoge waarde die gevonden wordt bij autonomie. 

 Æ Ook het hebben van gevarieerd werk is volgens de literatuur een belangrijke 
verklarende factor voor bevlogenheid in het werk. Naast autonomie is 
gevarieerdheid van het werk hiervoor een belangrijke factor.
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Slachtoffer geworden van een arbeidsongeval afgelopen 12 maanden

Totaal Vast

Tijdelijk vaste uren > 1 jaar Tijdelijk vaste uren < 1 jaar

Uitzicht op vast

Uitzend

Oproep of inval Vast zonder vaste uren

ZZP

Tijdelijk zonder vaste uren

5%

4%

3%

2%

1%

0%

(%ja)

 Æ Zzp’ers hebben opvallend weinig te maken met arbeidsongevallen. Hierbij geldt als 
belangrijke kanttekening dat het twijfelachtig is dat door zzp’ers op een vergelijkbare 
manier naar arbeidsongevallen wordt gekeken als een werkgever daarnaar moet 
kijken. Het is vrijwel zeker dat een deel van de ongevallen die door werkgevers 
gemeld moeten worden aan Inspectie SZW, door de zzp’er niet gemeld worden.

Algemene gezondheidstoestand

Totaal Vast

Tijdelijk vaste uren > 1 jaar Tijdelijk vaste uren < 1 jaar

Uitzicht op vast

Uitzend

Oproep of inval Vast zonder vaste uren

ZZP

Tijdelijk zonder vaste uren

90%

88%

86%

84%

82%

80%

78%

76%

74%

72%

(% goed of zeer goed)

 Æ De door de zzp’ers ervaren algemene gezondheidstoestand is duidelijk beter dan die van 
de medewerkers met een vast dienstverband en ze steekt ook positief af ten opzichte van 
het totaal. Het zou kunnen zijn dat dit een ‘healthy worker’ effect is. Alleen met een goede 
gezondheid is het mogelijk om als zzp’er je geld te kunnen blijven verdienen. Als je regelmatig 
ziek bent, dan heeft dat een direct negatief effect op het geld dat je te besteden hebt.
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Burn-out klachten 

Totaal Vast

Tijdelijk vaste uren > 1 jaar Tijdelijk vaste uren < 1 jaar

Uitzicht op vast

Uitzend

Oproep of inval Vast zonder vaste uren

ZZP

Tijdelijk zonder vaste uren
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5%
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(%ja)

 Æ Burn-out klachten komen bij zzp’ers het minste voor van alle arbeidsrelaties. Zzp’ers 
scoorden hierbij circa de helft van de score van medewerkers met een vast dienstverband. 

 Æ Het is waarschijnlijk dat deze positieve score voor een belangrijk deel kan worden 
toegeschreven aan de ervaren autonomie en het gevarieerd zijn van het werk. 
Zzp’ers zijn (mede) hierdoor erg bevlogen. Een hoge mate van bevlogenheid 
correleert volgens de literatuur met lagere burn-out klachten. 

Conclusie zelfstandigen volgens de SER

Niet alle vragen uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden zijn in de Zelfstandigen 
Enquête Arbeidsomstandigheden gesteld, waardoor een vergelijking tussen vaste werknemers en 
zelfstandigen op die onderwerpen niet mogelijk is. Toch zijn er voldoende onderwerpen waar wel een 
vergelijking mogelijk is. Dat leidt er op basis van het onderzoek van de SER toe dat in veel sectoren 
kan worden geconcludeerd dat zelfstandigen iets betere arbeidsomstandigheden hebben dan vaste 
werknemers. Zij hebben qua blootstelling aan fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en gevaarlijk werk 
vergelijkbare omstandigheden met vaste werknemers, maar tegelijkertijd meer autonomie en variatie 
in het werk en minder werkdruk. Wel hebben zelfstandigen meer onregelmatigheid en cognitieve 
belasting dan vaste werknemers. 

Het beeld van iets betere arbeidsomstandigheden is echter meer dan bij andere arbeidsrelaties 
afhankelijk van de sector waarin de zelfstandige werkt. In sommige sectoren, waaronder de bouw en 
de cultuur, sport en recreatie, hebben zelfstandigen juist minder goede arbeidsomstandigheden.
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Kanttekeningen bij de verkenning van de SER

Er kunnen kritische kanttekeningen geplaatst worden bij de verkenning van de SER, voor het deel dat 
de analyse over de zzp’ers betreft. Die kanttekeningen worden navolgend op een rij gezet.

1. Niet uniforme, onvergelijkbare groepen worden met elkaar vergeleken.

Het is twijfelachtig of het zinvol is om te spreken over groepen zoals ‘vast in dienst bij een werkgever’. 
Deze groep kent een zo grote verscheidenheid, dat het daardoor alleen al moeilijk voorstelbaar 
is wat de toegevoegde waarde is van een dergelijk groepscijfer. Als een dergelijk cijfer vervolgens 
vergeleken wordt met de groep die qua samenstelling wellicht geheel anders is opgebouwd, dan 
worden gegevens met elkaar vergelijken die op geen enkele manier met elkaar vergeleken kunnen 
worden. Voor de zzp’ers geldt immers ‘De zzp’er bestaat niet’. Er zijn enorm grote verschillen tussen 
bijvoorbeeld zzp’ers uit het hogere en lagere segment op de arbeidsmarkt. Om een vergelijking 
als deze meer zinvol te kunnen maken, dan zouden tenminste vergelijkbare groepen met elkaar 
vergeleken moeten worden. Bijvoorbeeld vaste medewerkers een bepaalde sector, of beter in een 
bepaald beroep, vergelijken met de zzp’ers in dezelfde sector, bij voorkeur in hetzelfde beroep. 

2. Er wordt geen vergelijking gemaakt in arbeidsomstandigheden van medewerkers die in 
vaste dienst werken met die van zzp’ers die onder vergelijkbare omstandigheden werken. 

Om na te kunnen gaan of de arbeidsomstandigheden van de zzp’ers afwijken van de 
arbeidsomstandigheden van anderen, zoals medewerkers in vaste dienst, zal de vergelijking gemaakt 
moeten worden met zzp’ers in dezelfde sector/ branche bij dezelfde activiteiten. Hierbij gaat deze 
vraag in eerste instantie over twee elementen:

a. Krijgt de zzp’er vergelijkbare taken als de medewerker in vaste dienst, of is het 
zo dat bijvoorbeeld het zware werk gereserveerd wordt voor de zzp’er?

b. Heeft de zzp’er voor vergelijkbare taken de beschikking over dezelfde 
beheersmaatregelen als de medewerker in vaste dienst en worden 
deze beheersmaatregelen en eenzelfde mate gebruikt?

3. De arbeidsomstandigheden van de zzp’er die voor een particulier werkt zijn waarschijnlijk 
slecht vergelijkbaar met die van een zzp’er die door een bedrijf wordt ingehuurd. 

Uit de gesprekken die in dit onderzoek gevoerd zijn, komt naar voren dat het zeer waarschijnlijk 
is dat de arbeidsomstandigheden van de zzp’ers die voor een bedrijf werken anders zijn dan de 
arbeidsomstandigheden van zzp’ers die voor een particulier werken. Om na te gaan of er sprake is 
van een ‘level playing field’ op het gebied van arbeidsomstandigheden voor zzp’ers zou in ieder geval 
de eerste stap moeten zijn om de arbeidsomstandigheden van de zzp’ers die voor bedrijven werken 
te vergelijken met de arbeidsomstandigheden van de zzp’ers die vergelijkbaar werk doen voor een 
particulier. 
 
Uit een deel van de gesprekken die met zzp’ers zelf gevoerd zijn blijkt dat zij zelf zien dat de 
arbeidsomstandigheden als zzp’er slechter zijn dan de arbeidsomstandigheden waren toen zij nog 
voor een werkgever werkten. Dit is een extra reden om een dergelijk onderzoek uit te laten voeren.



NVvA - Aandacht voor arbeidsomstandigheden van zzp’ers 22

4. Er is nauwelijks informatie beschikbaar over de arbeidsomstandigheden van de zzp’ers.

Bedrijven zijn verplicht om hun arbeidsomstandigheden te inventariseren en te evalueren. Dat doen 
zij in een RI&E. De arbeidsomstandigheden van de zzp’er worden door niemand beoordeeld. Zzp’ers 
worden zelden/nooit bezocht door Inspectie SZW. Zij hebben geen enkele verplichting om kritisch 
te kijken naar de eigen arbeidsomstandigheden. Er is nooit iemand die arbeidsomstandigheden 
beoordeelt. In een incidenteel geval neemt een organisatie de arbeidsomstandigheden mee van 
personeel dat wordt ingehuurd. Dit werk wordt echter zelden of nooit specifiek beoordeeld tijdens 
een (toetsing van een) RI&E.

Bij een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van zzp’ers zou de focus gelegd moeten worden 
op het gebruik van beheersmaatregelen. Het betreft daarbij zowel zaken als tilhulpmiddelen en 
hoogwerkers, maar ook over de kwaliteit van de persoonlijke beschermingsmiddelen die gebruikt 
worden. De vraag die hierbij beantwoord moet worden is of deze beheersmaatregelen in de 
arbeidshygiënische strategie van hetzelfde niveau zijn bij werkzaamheden van zzp’ers voor bedrijven 
als voor particulieren, of de kwaliteit van de beheersmaatregelen dan van een vergelijkbaar niveau is 
en of de beheersmaatregelen in dezelfde mate gebruikt worden.

5. Het is onduidelijk of de zzp’er de risico’s van zijn/haar werk voldoende kent/reëel inschat.

In de SER-verkenning wordt aangegeven dat de data die beschikbaar zijn, gebaseerd zijn op 
zelfevaluatie. Dat houdt in dat de zzp’er en ook de medewerker in vaste dienst bij een bedrijf, 
een eigen inschatting maakt van de arbeidsomstandigheden. Er is op voorhand weinig reden 
om te veronderstellen dat een zzp’er zijn/haar arbeidsomstandigheden op een vergelijkbare 
manier beoordeelt als bijvoorbeeld iemand in vaste dienst. De zzp’er realiseert zich dat betere 
arbeidsomstandigheden hem/haar zelf geld kosten. Dat is bij de medewerkers in vaste dienst niet het 
geval. 

Uit de gesprekken die in het kader van dit onderzoek zijn gevoerd met vertegenwoordigers van 
brancheorganisaties en/of belangenorganisaties blijkt dat door zp’ers zelden of nooit vragen gesteld 
worden over hun arbeidsomstandigheden en/of het verbeteren van hun arbeidsomstandigheden. 
Ook het door kunnen werken tot aan het pensioen is niet/nauwelijks een onderwerp waar veel zp’ers 
actief mee aan de gang (b)lijken te zijn. Zij hebben aan deze organisaties geen vragen over manieren 
waarop het beter mogelijk wordt om het pensioen gezond en veilig werkend te halen. 

Op basis van al deze informatie is het gerechtvaardigd de vraag op te werpen of de zzp’er op een 
reële wijze kijkt naar zijn/haar eigen arbeidsomstandigheden. Het is onwaarschijnlijk dat de zzp’er 
op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Arbowet. Het is eveneens 
onwaarschijnlijk dat de zzp’er op de hoogte is van de stand van arbo-dienstverlening en de 
arbocatalogus van de sector waar de zzp’er in werkt. 

Er is geen enkele stimulans voor de zzp’er om zich te verdiepen in zijn/haar eigen 
arbeidsomstandigheden en na te gaan of die eventueel geoptimaliseerd zouden kunnen of zelfs 
moéten worden.
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6. Er wordt in de analyse van de SER niet expliciet gekeken naar de relatie tussen de 
arbeidsomstandigheden en het door kunnen werken tot aan het pensioen.

Op basis van ervaring en professioneel inzicht lijkt het waarschijnlijk dat de medewerker die voor een 
werkgever werkt in de praktijk meer mogelijkheden heeft om binnen zijn/haar functie door te kunnen 
werken tot aan het pensioen. Zo zou bijvoorbeeld een jongere collega het fysieke zware werk van een 
oudere medewerker kunnen overnemen. Deze mogelijkheid is er op voorhand niet voor de zzp’er. De 
veronderstelling lijkt daarom gerechtvaardigd dat het voor de zzp’er moeilijker zal zijn om binnen het 
huidige werk door te kunnen werken tot aan het pensioen.

Bij deze veronderstelling kunnen wel een aantal kanttekeningen gemaakt worden. Een van 
de mogelijkheden om wel tot aan het pensioen door te kunnen werken die de Zzp’er wellicht 
gemakkelijker kan organiseren dan de medewerker in vaste dienst, is dat de Zzp’er minder uren kan 
gaan werken en zo de (fysieke) belasting kan reduceren. Of dit een reële mogelijkheid is voor de Zzp’er 
is vanzelfsprekend afhankelijk van zijn privé financiële situatie en het uurtarief dat de Zzp’er rekening 
kan brengen bij zijn/haar klanten.

Een tweede kanttekening die gemaakt kan worden is dat een Zzp’er er ook voor kan kiezen om de 
delen van een klus die voor hem/haar te zwaar worden weer uit te besteden aan een andere Zzp’er. 
Op deze wijze kan het eigen werk ook verlicht worden. Een voorbeeld van een dergelijke aanpak is 
de hovenier Remco Hofstee.  Hij besteedt delen van zijn werk uit om daarbij de belasting van zijn 
werk te reduceren. Hij verdient hierin navolging. Waarschijnlijk is het daarvoor wel noodzakelijk dat 
een dergelijke aanpak veel meer bekendheid krijgt bij andere Zzp’ers. Daarnaast is het zo dat deze 
aanpak beter toepasbaar is voor de meer ondernemende Zzp’er. Formeel ontstaat er op dat moment 
een werkgever-werknemer relatie op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daar komen ook extra 
administratieve verplichtingen bij, zoals het maken van een RI&E. Waarschijnlijk voelt een belangrijk 
deel van de Zzp’ers niet/weinig voor deze rol als ‘ZMP’er’ (Zelfstandige Met Personeel).

Aanbevelingen voor een beter inzicht in de arbeidsomstandigheden van zzp’ers op 
basis van de SER-verkenning

Uit de combinatie van de resultaten van dit onderzoek en de verkenning van de SER blijkt dat er 
onvoldoende inzicht is in de arbeidsomstandigheden van zzp’ers. 

Aanbevolen wordt nader onderzoek uit te laten voeren naar de volgende elementen:

 Æ Heeft de zzp’er goed inzicht in de risico’s die hij/zij loopt in het werk dat hij/zij uitvoert? 

Een dergelijk onderzoek zou uitgevoerd kunnen worden door de arbeidsomstandigheden door zzp’ers 
zelf te laten beoordelen en deze beoordeling te vergelijken met het oordeel van een Arboprofessional. 
Het is wenselijk dat een dergelijk onderzoek in meerdere sectoren wordt uitgevoerd. Hierbij zou 
in ieder geval gedacht moeten worden aan de bouw, de gezondheidszorg, de agrarische sector, de 
techniek/ installatiebranche, de horeca, de schoonmaak, de financiële dienstverlening en de industrie. 
Hierbij zou zowel naar de bovenkant als na de onderkant van de arbeidsmarkt gekeken moeten 
worden. In het verlengde van dit onderzoek zou nagegaan moeten worden op welke wijze de zzp’er 
informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden verzamelt en wat de kwaliteit daarvan is.
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 Æ Zijn er verschillen en arbeidsomstandigheden voor zzp’ers die voor 
een bedrijf werken of die voor een particulier werken? 

Bij een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van zzp’ers zou nagegaan moeten worden 
of de arbeidsomstandigheden voor zzp’ers die voor een bedrijf werken vergelijkbaar zijn met de 
arbeidsomstandigheden van zzp’ers die voor een particulier werken. Hierbij moet gekeken worden 
naar welke beheersmaatregelen ter beschikking staan (hun niveau in de arbeidshygiënische 
strategie en kwaliteit van de maatregelen) en de mate waarin de beschikbare beheersmaatregelen 
daadwerkelijk worden toegepast.

 Æ Voeren zzp’ers met hetzelfde beroep/functie andere werkzaamheden uit als zij 
voor een bedrijf werken dan de (vaste) medewerkers van het bedrijf zelf?

Bij dit onderzoek zou specifiek nagegaan moeten worden of meer risicovolle werkzaamheden 
frequenter door zzp’ers worden uitgevoerd dan door de eigen medewerkers. Er zou dan nagegaan 
moeten worden in hoeverre er dan sprake is van ernstige risico’s voor gezond en veilig werken en naar 
de beschikbare beheersmaatregelen en de mate van gebruik daarvan voor en door beide groepen.  

 Æ Zijn zzp’ers bewust bezig met het creëren van omstandigheden waaronder 
zij door kunnen blijven werken tot aan hun pensioen?

Dit deel van het onderzoek zou in moeten gaan in welke mate doorwerken tot aan het pensioen het 
huidige werk van de zzp’er beïnvloedt. Als de zzp’er keuzes maakt, nu en wellicht in de toekomst 
(bijvoorbeeld: later minder uren gaan werken), waardoor hij/zij meent beter tot aan het pensioen door 
te kunnen werken, dan zou dat in kaart moeten worden gebracht.

 Æ Op welke wijze spelen de psychosociale factoren van het werk een rol 
in het geheel van arbeidsomstandigheden van de zzp’er?

Uit de verkenning van de SER (b)lijkt dat de psychosociale factoren sterk afwijken van die van 
medewerk(st)ers in (vaste) dienst bij een werkgever. Zij lijken voor de zzp’er een positieve bijdrage te 
leveren aan het geheel van arbeidsomstandigheden. Er zou een onderzoek gedaan moeten worden 
naar de factoren die zzp’ers energie kosten (demands) en naar de factoren waar de zzp’er energie van 
krijgt (resources). De demands en resources zouden voor verschillende groepen zzp’ers met elkaar 
vergeleken moeten worden. Deze factoren zouden ook vergeleken moeten worden met de uitkomsten 
bij medewerkers die, in vaste dienst, voor een werkgever werken.
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Het onderzoek

Resultaten enquête bij zzp’ers

Als onderdeel van dit onderzoek is er een vragenlijst uitgezet onder 
beperkte groep zzp’ers. Hiervoor is door ZZP Nederland een oproep 
gedaan onder haar leden. Bij de groep geïnteresseerden is een 
vragenlijst uitgezet over arbeidsomstandigheden. Aan dit onderzoek 
hebben 28 zzp’ers deelgenomen. De belangrijkste resultaten van dit 
deelonderzoek worden navolgend weergegeven.

Score > 3 Grote kans op problemen; < 3 Kleine kans op problemen

Oordeel huidige werksituatie? Gemiddeld

Werktempo 3,5

Werkstress 3,2

Fysieke belasting 2,4

Veiligheidsrisico’s 1,7

Risico bij omgaan met gevaarlijke stoffen 1,3

Inspanning om kennis en vaardigheden bij te houden 3,3

Score van 1 t/m/ voor waardering werk 8,1

Balans tussen werk en privé 3,6

Doorwerken tot 67
Ingeschatte kans om door te kunnen werken to 67 jaar. Neutraal

Score > 3 Grote kans op problemen; < 3 Kleine kans op problemen

De kans dat er problemen ontstaan door: Gemiddeld

Fysiek zware arbeid 2,1

Omgaan met gevaarlijke stoffen 1,2

Onveilige werksituaties 1,4

Werktempo 2,8

Stress 2,9

Balans werk en privé 2,5

Bijhouden kennis en vaardigheden 2,8

Toekomst en verandering Gemiddeld

Score > 3 Meer werk; < 3 Minder werk

Algemeen aanbod Ontwikkeling van aanbod van werk. 3,3

Persoonlijk aanbod Ontwikkeling van aanbod van werk. 3,2
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 Æ De gemiddelde score voor geluk op het werk is 8,1. Hieruit blijkt dat deze 
groep zzp’ers tevreden is met het werk wat zij uitvoeren.

 Æ Deze groep de zzp’ers ziet vrijwel geen problemen op het gebied van onveiligheid 
(score 1,4) en gevaarlijke stoffen (score 1,2). Ook de fysieke belasting wordt bij de 
huidige werkzaamheden nauwelijks als een probleem ervaren (score 2,1).

 Æ Belangrijkste risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn in deze groep werktempo 
(score 3,5) en werkstress (score 3,2). Ook maken zzp’ers zich, relatief gezien, wel wat 
zorgen of zij in staat zijn en blijven om hun kennis en vaardigheden op peil te houden.

 Æ De werk-privé balans wordt over het algemeen als positief ervaren.
 Æ Ook met het oog op doorwerken tot aan het pensioen verwacht deze groep 

geen noemenswaardige problemen op het gebied van fysieke belasting 
(score 2,1), onveiligheid (score 1,4) en gevaarlijke stoffen (score 1,2).

 Æ Tot slot verwacht het grootste deel van deze groep dat de vraag naar hun werk zal toenemen, 
ook de komende jaren. (NB dit onderzoek is uitgevoerd voor de corona-crisis). 

 Æ 9 personen verwachten eerder met dit werk te stoppen dan 67 jaar.  
 Æ 10 personen verwachten in de toekomst ander werk te gaan doen. Het overgrote deel 

van deze groep verwacht dan het huidige werk te gaan verbreden. Slechts een enkeling 
wil ander werk gaan doen omdat hij/zij verwacht dat het werk te zwaar zal worden.

 Æ Gezien de grootte van de groep zzp’ers die aan dit onderzoek heeft deelgenomen kunnen er 
weinig harde conclusies aan dit onderzoek worden verbonden. De belangrijkste conclusie lijkt te 
zijn dat deze groep zzp’ers zich geen enkele zorgen maakt over hun arbeidsomstandigheden.

 Æ Verder zijn ze tevreden over het werk dat zij uitvoeren.

Aanbevelingen voor nader onderzoek
Aangezien de groep die aan dit onderzoek heeft deelgenomen relatief klein is, is het wenselijk dat 
dit onderzoek op grotere schaal herhaald wordt. Door ZZP Nederland is aangegeven dat zij een 
enquête onder haar leden uit zou willen zetten om beter zicht te krijgen op de kijk van zzp’ers op hun 
arbeidsomstandigheden.

Indien er een groter onderzoek wordt uitgevoerd, dan zouden ook andere elementen die in dit 
rapport genoemd worden hierin meegenomen moeten worden.

Interviews met belangenbehartigers van zzp’ers 
Voor de verslagen van de gesprekken met de vertegenwoordigers van branches en de 
belangenorganisaties wordt verwezen naar de bijlages 2 tot en met 10. In dit hoofdstuk zal een 
samenvatting op hoofdlijnen gegeven worden. De belangrijkste algemene delers zijn:

 Æ Dé zzp’er bestaat niet’. De diversiteit in de groep zzp’ers is veel te groot om deze allemaal 
onder één noemer onder te brengen. Grote verschillen zijn er in de inkomsten die de 
zzp’ers in staat zijn om te genereren. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt is de 
hoeveelheid geld die verdiend kan worden vaak zelfs te klein om een gezin van te kunnen 
onderhouden. Aan de bovenkant van de markt kunnen de zzp’ers zich veroorloven om een 
beperkt aantal uren te maken en toch nog voldoende inkomsten te kunnen genereren.

 Æ Er is bij niemand een discussie over de positie van de zzp’er. Deze vormt 
duidelijk de ‘derde pijler’, naast werkgevers en werknemers. Ook de 
brancheorganisaties zien en erkennen de rol van de zzp’ers. 

 Æ Geen van de partijen heeft een onderzoek laten doen of kent een onderzoek waarin 
de arbeidsomstandigheden voor zzp’ers gedegen worden onderzocht. Stigas voert 
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momenteel wel een onderzoek uit naar zzp’ers, maar dat is vooral gericht op veilig 
werken. Bij alle partijen is het onderzoek van de SER bekend, een deel van de 
geïnterviewden heeft hier een bijdrage aan geleverd, maar iedereen ziet dat dit 
geen goed beeld geeft van de feitelijke arbeidsomstandigheden van zzp’ers.

 Æ Op het gebied van arbeidsomstandigheden is de inschatting van vrijwel alle 
betrokkenen dat de arbeidsomstandigheden van een zzp’er die voor een bedrijf 
werkt beter zijn dan de arbeidsomstandigheden van een zzp’er die rechtstreeks voor 
een particulier werkt. Of dit feitelijk zo is kan niemand bevestigen noch ontkennen. 
Daar is, voor zover bekend, geen betrouwbaar onderzoek naar gedaan.

 Æ Geen van de partijen wordt door zzp’ers regelmatig om informatie gevraagd over het 
verbeteren van arbeidsomstandigheden. Voor een aantal brancheorganisaties ligt dat 
in de lijn der verwachting, omdat de zzp’ers zelden bij hen zijn aangesloten. Maar ook 
organisaties die zich specifiek richten op zzp’ers krijgen nauwelijks vragen op het gebied van 
arbeidsomstandigheden. Er is geen enkele partij die aangegeven heeft dat er vragen gesteld 
worden over gevaarlijke stoffen. Op dit gebied is de afstand tot de zzp’er enorm groot.

 Æ Alle geïnterviewden geven aan geen goed idee te hebben van waar de zzp’er de informatie op 
het gebied van arbeidsomstandigheden vandaan haalt. Naar alle waarschijnlijkheid gewoon 
via Google. Het is onwaarschijnlijk dat daardoor de kwaliteit van de beschikbare kennis past 
bij de risico’s die een deel van de zzp’ers loopt. Dat geldt zeker ook voor gevaarlijke stoffen.

 Æ Alle brancheorganisaties geven aan dat zij het als niet realistisch beschouwen om te 
veronderstellen dat een organisatie die een zzp’er inhuurt de gehele, of een deel van de, 
RI&E aan de zzp’er ter beschikking stelt. Geen enkel bedrijf zit erop te wachten om de 
risico’s die wellicht niet goed beheerst zijn aan de buitenwereld bekend te maken. Dat de 
risico’s die het werken bij een bedrijf met zich meebrengen goed gecommuniceerd zouden 
moeten worden, daarover is geen enkele discussie. Het voorstel dat in deze studie naar 
voren is gekomen is om gestandaardiseerde informatie over de risico’s als standaard bijlage 
bij een opdracht aan een zzp’er bij te voegen. Op deze manier voldoet de opdrachtgever 
aan de wettelijke verplichting om de zzp’er te informeren en wordt de kans vergroot dat de 
zzp’er goede en actuele informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden krijgt.

 Æ Alle partijen zien dat de zzp’er op zijn best laat in de carrière actief aan de gang gaat 
met duurzame inzetbaarheid. Op het gebied van bewustwording over de consequenties 
van het niet door kunnen werken tot aan het pensioen, of tenminste in de laatste 
jaren mogelijk onvoldoende verdientijd te hebben, is nog een wereld te winnen. 

 Æ Over het algemeen bestaat het beeld dat de zzp’er erg blij is met de keuze die hij/
zij gemaakt heeft. Elementen die hierbij frequent genoemd worden zijn de vrijheid om 
eigen keuzes te maken, op een eigen wijze de professionaliteit kunnen invullen, hoge 
mate van autonomie en de mogelijkheid om zelf de werktijden in te kunnen vullen. 
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Interviews met zzp’ers 

Omdat ‘dé zzp’er niet bestaat’ vormden interviews met deze acht zzp’ers geen basis om algemeen 
geldende conclusies te kunnen trekken. Er is wel een aantal zaken dat in de gesprekken met de zzp’ers 
opvalt. Deze worden hier kort opgesomd. Verder wordt voor een samenvatting van de gesprekken 
met de zzp’ers verwezen naar de bijlages 11 tot en met 18

 Æ Alle zzp’ers geven aan dat zij enorm blij zijn met de keuze die zij gemaakt hebben om 
als zzp’er te gaan werken. De term die hierbij het meest gehoord wordt is ‘vrijheid’. 
Vooral de vrijheid om eigen keuzes te kunnen maken, een eigen invulling te kunnen en 
mogen geven aan de professionaliteit, zelf te kiezen welke klus je wel niet aanneemt, 
zelf je uren te bepalen. Dit zijn veelgenoemde voordelen van het zzp’er zijn. 

 Æ Zzp’ers lijken zich niet erg veel zorgen te maken over hun arbeidsomstandigheden. Over het 
algemeen geven ze aan dat de arbeidsomstandigheden beter waren bij de werkgever waar 
zij gewerkt hebben, voordat ze zzp’er werden. Dat kwam vooral omdat er ook duurdere 
beheersmaatregelen voorhanden waren, zoals tilhulpmiddelen en hoogwerkers.

 Æ De zzp’er lijkt het doorwerken tot aan het pensioen positief in te zien.
 Æ De geïnterviewde zzp’ers maken zich in meerdere of mindere mate zorgen 

over het blijven binnenhalen van werk. Bij de één leidt dat tot stress, een 
ander weet dat het uiteindelijk altijd gewoon weer goed komt.

 Æ De administratieve verplichtingen/wettelijke regelingen worden het meest 
genoemd als elementen waar de zzp’er weinig lol aan beleeft. 

 Æ Bijna alle geïnterviewde zzp’ers zijn (heel) gelukkig in het werk dat ze uitvoeren. 
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Conclusies 

Op basis van dit onderzoek kan een aantal hoofdconclusies getrokken worden:

 Æ De Arbowetgeving beschermt de zzp’er, zeker in de praktijk, niet of nauwelijks.
 Æ Daar waar een zzp’er voor een bedrijf werkt is er in de praktijk geen goed werkend 

systeem om er zeker van te zijn dat de zzp’er voldoende op de hoogte is van 
de risico’s waar hij/zij bij het uitvoeren van de klus aan bloot zal staan.

 Æ De regel in de Arbowet dat een zzp’er die één of meer zzp’ers in opdracht van hem laten werken 
ook verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld organisatorische maatregelen zoals het laten uitvoeren 
van een RI&E, is een ‘dode regel’. Niemand kent deze regel en deze regel is ook niet effectief.

 Æ Er is geen gedegen onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van de zzp’ers 
gedaan. Het is hoog tijd dat een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd. In een 
dergelijke studie zouden diverse elementen moeten worden onderzocht.

 Æ Er (b)lijkt nauwelijks behoefte te bestaan bij zzp’ers aan informatie over risico’s op het 
gebied van arbeidsomstandigheden. Het is onduidelijk of zzp’ers op dit gebied informatie 
zoeken en zo ja of zij kwalitatief goede informatie vinden. Deze informatiebehoefte 
lijkt op het gebied van gevaarlijke stoffen (vrijwel) geheel afwezig te zijn.

 Æ Het lijkt erop dat zzp’ers de eigen arbeidsomstandigheden (te?) rooskleurig inschatten.
 Æ Zzp’ers lijken nauwelijks bezig te zijn met het door kunnen werken tot aan het pensioen. Zoals 

een van de geïnterviewde zzp’ers opmerkte, is “een zzp’er bij uitstek in staat om ervoor te zorgen 
dat hij/zij tot aan het pensioen zijn/haar eigen werk kan blijven verrichten. De zzp’er kan voor 
de (onderdelen van de) klus die te zwaar worden, zelf weer een zzp’er inhuren.” Zo pakt hij dat 
zelf ook aan. De vraag is of iedere zzp’er zich al voldoende bewust is van deze mogelijkheid. 

 Æ Er is op het gebied van arbeidsomstandigheden en zzp’ers nog een wereld 
te winnen en het verzamelen van goed onderbouwde kennis en praktische 
handvatten om tot betere arbeidsomstandigheden te komen.
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Aanbevelingen

In dit onderzoek zijn de volgende aanbevelingen gedaan:

Aanbevelingen voor een betere bescherming van de zzp’er door de Arbowet

Voor alle alleenwerkende zzp’ers
 Æ Neem in de Arbowet op dat de maatregelen die opgenomen zijn in de arbocatalogus 

ook van toepassing zijn op alle werkzaamheden die door zzp’ers worden verricht. 
Nu is een arbocatalogus alleen een referentiekader voor Inspectie SZW. De 
arbocatalogus is geen kader waaraan de zzp’er zich moet houden.

 Æ Leg in de Arbowet vast dat risicovolle werkzaamheden/taken moeten worden vastgelegd in de 
arbocatalogus met daarbij wat het minimale beschermingsniveau voor deze werkzaamheden 
is. Hierbij moet dan vanzelfsprekend uitgegaan worden van de arbeidshygiënische 
strategie. Dit helpt zzp’ers bij het uitleggen aan een particuliere opdrachtgever waarom 
bepaalde beheersmaatregelen in de offerte meegenomen moeten worden.

 Æ Binnen de politiek wordt gesproken over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering 
voor zzp’ers. Op het moment van schrijven van dit rapport is het waarschijnlijk dat 
deze verplichting er zal komen. Daarvan uitgaande zou bij de (verplichte) aanname van 
de zzp’er door de verzekeraar door de verzekeraar gecheckt moeten worden in welke 
mate de zzp’er op de hoogte is van de risico’s die het werk dat hij/zij uitvoert met zich 
meebrengt. De verzekeraar of de brancheorganisatie of de belangenvertegenwoordiger 
van de zzp’er zou dan de ontbrekende kennis kunnen aanvullen.

De zzp’er die voor opdrachtgever werkt
 Æ Laat in de Arbowet de verplichting vervallen dat de opdrachtgever de RI&E moet 

delen voor de taken die door de zzp’er worden uitgevoerd. Deze verplichting 
wordt in de praktijk (vrijwel) nooit opgevolgd. Verder werkt deze verplichting in 
de hand dat een werkgever de situatie beter voordoet dan dat die is. 

 Æ Verplicht de opdrachtgever (minimaal) gestandaardiseerde informatie te delen over de 
prioritaire risico’s waar de zzp’er mee te maken krijgt op het moment dat een overeenkomst 
wordt aangegaan. Deze informatie zou dan bijvoorbeeld gestandaardiseerd kunnen 
worden voor een gehele branche/sector. Op deze wijze krijgen zzp’ers periodiek informatie 
over de risico’s die het werk met zich meebrengt. Door deze informatie op branche-/
sectorniveau te standaardiseren kan tegelijkertijd worden gezorgd dat de informatie 
altijd actueel is en voldoet aan de stand van de wetenschap en arbodienstverlening.

De zzp’er die met andere zzp’ers samenwerkt
 Æ Laat de regel dat de zzp’er die met andere zzp’ers samenwerkt meer verantwoordelijkheid 

heeft op het gebied van arbeidsomstandigheden dan de zzp’er die alleenwerkt -of vervallen, 
-of zet een grote publiciteitscampagne op om op die verantwoordelijkheid te attenderen.

 Æ Verplicht de opdrachtgever (de coördinerend zzp’er) gestandaardiseerde informatie 
te delen over de prioritaire risico’s waar de zzp’er die voor hem gaan werken mee te 
maken krijgt op het moment dat een overeenkomst wordt aangegaan. Deze informatie 
zou dan bijvoorbeeld gestandaardiseerd kunnen worden voor een gehele branche/
sector. Op deze wijze krijgen de zzp’ers periodiek informatie over de risico’s die 
het werk met zich meebrengt. Door deze informatie op branche-/sectorniveau te 
standaardiseren kan er tegelijkertijd voor worden gezorgd dat de informatie altijd 
actueel is en voldoet aan de stand van de wetenschap en Arbodienstverlening.
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Aanbevolen wordt nader onderzoek uit te laten voeren naar de volgende elementen:

 Æ Heeft de zzp’er goed inzicht in de risico’s die hij/zij loopt in het werk dat hij/zij uitvoert? 

Een dergelijk onderzoek zou uitgevoerd kunnen worden door de arbeidsomstandigheden door zzp’ers 
zelf te laten beoordelen en deze beoordeling te vergelijken met het oordeel van een arboprofessional. 
Het is wenselijk dat een dergelijk onderzoek in meerdere sectoren wordt uitgevoerd. Hierbij zou 
in ieder geval gedacht moeten worden aan de bouw, de gezondheidszorg, de agrarische sector, de 
techniek/ installatiebranche, de horeca, de schoonmaak, de financiële dienstverlening en de industrie. 
Hierbij zou zowel naar de bovenkant als de onderkant van de arbeidsmarkt gekeken moeten worden. 
In het verlengde van dit onderzoek zou nagegaan moeten worden op welke wijze de zzp’er informatie 
op het gebied van arbeidsomstandigheden verzamelt en wat de kwaliteit daarvan is.

 Æ Zijn er verschillen in arbeidsomstandigheden voor zzp’ers die voor 
een bedrijf werken of die voor een particulier werken? 

Bij een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van zzp’ers zou nagegaan moeten worden 
of de arbeidsomstandigheden voor zzp’ers die voor een bedrijf werken vergelijkbaar zijn met de 
arbeidsomstandigheden van zzp’ers die voor een particulier werken. Hierbij moet gekeken worden 
naar welke beheersmaatregelen ter beschikking staan (hun niveau in de arbeidshygiënische 
strategie en kwaliteit van de maatregelen) en de mate waarin de beschikbare beheersmaatregelen 
daadwerkelijk worden toegepast.

 Æ Voeren zzp’ers met hetzelfde beroep/ functie andere werkzaamheden uit als zij 
voor een bedrijf werken dan de (vaste) medewerkers van het bedrijf zelf?

Bij dit onderzoek zou specifiek nagegaan moeten worden of meer risicovolle werkzaamheden frequenter 
door zzp’ers worden uitgevoerd dan door de eigen medewerkers. In hoeverre is er sprake van ernstige 
risico’s voor gezond en veilig werken? Hierbij zou vanzelfsprekend ook gekeken moeten worden naar de 
beschikbare beheersmaatregelen en de mate van gebruik daarvan voor en door beide groepen.  

 Æ Zijn zzp’ers bewust bezig met het creëren van omstandigheden waaronder 
zij door kunnen blijven werken tot aan hun pensioen?

In welke mate beïnvloedt doorwerken tot aan het pensioen het huidige werk van de zzp’er? Als de 
zzp’er keuzes maakt, nu en wellicht in de toekomst (bijvoorbeeld: later minder uren gaan werken), 
waardoor hij/zij meent beter tot aan het pensioen door te kunnen werken, dan zou dat in kaart 
moeten worden gebracht en ook op welke manier de zzp’er dat doet. Hierbij moet ook worden 
onderzocht in welke mate bijvoorbeeld de leeftijd en het opleidingsniveau hier een rol in spelen. 

 Æ Op welke wijze spelen de psychosociale factoren van het werk een rol 
in het geheel van arbeidsomstandigheden van de zzp’er?

Uit de verkenning van de SER (b)lijkt dat de psychosociale factoren sterk afwijken van die van 
medewerk(st)ers in (vaste) dienst bij een werkgever. Zij lijken voor zzp’ers een positieve bijdrage te 
leveren aan het geheel van arbeidsomstandigheden. Een verder onderzoek kan inzicht geven in de 
factoren die de zzp’er energie kosten (demands) en naar de factoren waar de zzp’er energie van krijgt 
(resources). De demands en resources zouden voor verschillende groepen zzp’ers onderling met 
elkaar vergeleken moeten worden en met de uitkomsten bij medewerkers die, in vaste dienst, voor 
een werkgever werken en vergelijkbare werkzaamheden verrichten.
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Hand-out Gevaarlijke 
stoffen voor de branches

In het kader van dit onderzoek zijn er folders ontwikkeld om zzp’ers 
van informatie te voorzien op het gebied van gevaarlijke stoffen voor 4 
specifieke sectoren. Dat zijn: 

 Æ Bouw
 Æ Zorg
 Æ Agrarisch/ groen
 Æ Installatietechniek

Deze folders zijn terug te vinden op www.arbeidshygiene.nl/beroepsziekten/zzpers.  

http://www.arbeidshygiene.nl/beroepsziekten/zzpers
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Bijlagen 2 t/m 10 
Belangenorganisaties
Er zijn in het kader van dit onderzoek gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers en belangenorganisaties uit de volgende sectoren 
en organisaties:

 Æ Bijlage 2: Bouwend Nederland
 Æ Bijlage 3: Zelfstandigen Bouw
 Æ Bijlage 4: Zorg: Actiz
 Æ Bijlage 5: Agrarisch/ groen: Stigas
 Æ Bijlage 6: Techniek Nederland
 Æ Bijlage 7: ZZP Nederland
 Æ Bijlage 8: PZO
 Æ Bijlage 9: FNV Zelfstandigen
 Æ Bijlage 10: Kamer van Koophandel
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Bijlage 2: Gespreksverslag ZZP en 
bouw: Bouwend Nederland

Voelt Bouwend Nederland verantwoordelijkheid richting zzp’ers?
Charles Verheijen: Ja, omdat zzp’ers veel voor onze leden werken. Voor veel van onze leden geldt dat 
deze flexibele schil van medewerkers een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering is geworden. 
Zzp’ers kunnen via nieuwsbrieven en via de website van Bouwend Nederland informatie verzamelen. 
Zzp’ers zijn geen primaire doelgroep voor Bouwend Nederland om te benaderen.

Welke gevaarlijke stoffen zijn voor Bouwend Nederland rele-
vant met betrekking tot arbeidsomstandigheden?
Dat zijn de gangbare stoffen. Vanzelfsprekend kankerverwekkende stoffen, beter geformuleerd CMR. 
Hierbij is blootstelling aan kwarts vanzelfsprekend van groot belang. Hier doet TNO voor ons ook 
onderzoek naar.

In de bouw staat veilig werken centraal. Daarvoor heeft Bouwend Nederland het initiatief genomen 
voor: ‘bewust veilig, iedere dag’. Charles kan zich goed voorstellen dat aandacht voor gevaarlijke 
stoffen ook in deze campagne wordt opgenomen. Dan ligt het niet voor de hand om de campagne dan 
een andere naam te gegeven, zoals ‘bewust veilig en gezond, iedere dag’, maar dat wil niet zeggen dat 
dit onderwerp niet aan de campagne kan worden toegevoegd.

Het is goed om aan te geven in de communicatie dat een product dat ingekocht wordt en CMR is, 
vervangen wordt als er een goed alternatief is.

Op welke wijze zouden zzp’ers met informatie benaderd kunnen worden?
Als door NVvA/SZW informatie ter beschikking gesteld wordt die geschikt is voor de doelgroep, dan 
wil Bouwend Nederland die informatie op de website zetten en ook verspreiden onder haar leden. 
Randvoorwaarde hierbij is wel dat Bouwend Nederland achter de boodschap staat / de inhoud van de 
informatie volledig onderschrijft. Bouwend Nederland zou de informatie eventueel ook van een eigen logo 
kunnen voorzien. Het delen van informatie met zzp’ers is lastig omdat er twee groepen zzp’ers zijn: 

1. De groep die voor een groter bouwbedrijf werkt en 
2. De groep die direct voor een particulier werkt

Die 1e groep kan wel benaderd worden via Bouwend Nederland, voor die tweede groep is dat veel 
lastiger. Charles: ik zou niet weten hoe ik deze groep kan benaderen.

De eerste groep moet door de opdrachtgever (lid van Bouwend Nederland) geattendeerd worden op 
de risico’s waar de met zzp in het werk mee te maken krijgt. Bijvoorbeeld door een (project)RI&E en/
of V&G-plan aan de zzp’er te geven. Probleem hierbij is dat deze informatie vrijwel niet door zzp’ers 
gelezen wordt. Het is te veel. 

Idee: laat (verplicht?) via de opdrachtgever gestandaardiseerde informatie verschaffen over de 
belangrijkste risico’s bij de klus die de zzp’er gaat uitvoeren. Dan moet dit wel informatie zijn 
die op maximaal 2 A4 past. Op deze wijze zou de zzp’er in ieder geval een gestandaardiseerd 
informatiekanaal krijgen. Bouwend Nederland zou hieraan mee willen werken.  
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Bijlage 3: Gespreksverslag ZZP en 
bouw: Zelfstandigen Bouw

Hoeveel leden zijn er bij jullie aangesloten?
Charles Verhoef: Inmiddels meer dan 10.000. Ik wil het beeld dat over zzp’ers geschetst wordt dat zij 
de veiligheid niet zo nauw zouden nemen, heel nadrukkelijk tegenspreken. Voor al onze leden is het 
veilig werken echt belangrijk. Daar is ook een heel voor de hand liggende reden voor: als je door een 
ongeval niet meer kunt werken, dan kun je ook geen inkomsten meer genereren. Dat kan niemand 
zich veroorloven. Het kunnen blijven genereren van inkomsten is een van de grootste drijfveren van 
onze leden. 

Wat wel heel nadrukkelijk het geval is, is dat de veiligheidscultuur in de bouw veel te laag is. Er is nog steeds 
sprake van een machocultuur. Geen van de partijen lijkt echt bereid te zijn om deze aan te gaan pakken.

Zijn er belangrijke verschillen tussen jullie leden die voor 
een bouwbedrijf werken of voor een particulier?
Ja, die verschillen zijn groot. De zzp’er die voor een particulier werkt is veel meer een ondernemer. 
Hij brengt offertes uit, hij moet kunnen calculeren, hij heeft te maken met niet-betalende klanten, 
hij moet zelf nadenken over hoe hij problemen oplost. De zzp’er die voor een bouwbedrijf werkt 
die ‘verhuurt zijn handen’. Doet wat hem opgedragen wordt, soms bijna zonder nadenken. Het 
veiligheidsniveau bij deze laatste groep is duidelijk veel lager dan bij de groep die voor particulieren 
werkt. Dat komt vooral omdat de bouwvakker die voor een bouwbedrijf werkt niet geacht wordt om 
zelf na te denken.

Zijn jullie leden ermee bezig of zij tot hun pensioen door kunnen werken?
Onze ervaring is dat dit bewustzijn er eigenlijk pas is als het te laat is. De 25-jarige is hier helemaal 
niet mee bezig. Dat begint rond 40-45 jaar een klein beetje te komen. Een kleine groep anticipeert dan 
op wat er komen gaat. Wij worden meestal pas benaderd door de groep vanaf circa 50-55 jaar. Die 
hebben al te veel klachten om door te kunnen blijven werken en vragen ons wat te doen. We hebben 
het dan over omscholen of werk anders indelen of iemand in dienst nemen die het zware werk kan 
uitvoeren of het uitbesteden van werkzaamheden die je zelf niet kunt.

Van al deze varianten is omscholen niet erg populair. De 50-55-jarige timmerman wil vaak niets 
anders. Dat komt voor een deel omdat hij opziet tegen de kosten van het omscholen, voor een deel 
doordat hij opziet tegen de tijd die het omscholen kost (in die tijd kun je niets verdienen). Het zou goed 
zijn als hierover wat meer besef zou komen in een eerdere fase van de carrière.

Lukt het jullie om informatie over arbeidsomstandigheden bij jullie leden te krijgen?
Dat lukt ons wat beter dan bijvoorbeeld FNV, omdat FNV, naar mijn mening, te belerend is. We 
proberen dit door er regelmatig aandacht voor te vragen, niet belerend te zijn, te werken met andere 
leden die hun eigen verhaal vertellen. Zo vertelt het ene lid aan het andere lid wat zijn probleem was 
en hoe hij dat heeft opgelost. Op deze manier wordt het verhaal veel meer herkenbaar.

Welke vragen worden aan jullie gesteld met betrekking tot arbeidsomstandigheden? 
De belangrijkste vragen die wij krijgen, zijn vragen over wat wel en niet mag of moet. Bijvoorbeeld 
moeten PBM’s? Men denkt in de regels en heeft daar vragen over.
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Gevaarlijke stoffen?
Vragen over bijvoorbeeld kwarts en DME worden niet gesteld, maar ze nemen blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen wel serieus. Wij hebben de ervaring dat ze goede spullen kopen. We zien vaak 
dat onze leden goede afzuiging kopen. Stofkapjes daarentegen worden slecht gebruikt, omdat ze 
onprettig zitten. De veiligheidsschoenen worden goed gedragen. De veiligheidsbril redelijk. Voor 
gehoorbeschermingsmiddelen geldt dat dat zeker beter kan.

Met betrekking tot fysieke belasting is dat een ander verhaal. Daar zien we toch vaak dat iemand 
denkt: dat til ik wel even. Met name gewichten tussen de 25 en 75 kg zijn risicovol. Die worden toch 
erg vaak met de hand getild.

Hebben jullie een eigen informatiebron of eigen deskundig-
heid op het gebied van arbeidsomstandigheden?
Nee, die hebben we niet. We halen vaak informatie op via bijvoorbeeld SZW.

De opdrachtgever is verplicht de RI&E, V&G plan en/of TRA 
te delen met de opdrachtnemer, werkt dat?
Nee, al dat papierwerk doet helemaal niets. We moeten beginnen bij een andere cultuur. Ook VCA 
doet niets. Het is veel te weinig toegespitst op de bouw. Het vergroot het bewustzijn ook helemaal 
niet.

Het grootste probleem van de bouw is het cultuurprobleem. Wij horen veel te vaak dat een uitvoerder 
signalen over bijvoorbeeld een onveilige situatie niet serieus neemt. Als je dan een keer wat meldt en 
er wordt niets bij gedaan, dan is er ook weinig reden om de volgende keer weer een melding te doen. 
Informatie verschaffen dat verbetert niks aan de cultuur.

Helpt het als er bij een opdracht verplicht een A4 wordt gegeven over prioritaire risico’s?
Nee, dat doet helemaal niets. Het is alleen maar meer papier.

Zijn jullie bereid om informatie die de NVvA/ SZW aan jullie 
ter beschikking stelt te delen met jullie achterban?
Ja, dat willen we vanzelfsprekend ook graag doen. Dat ligt er vanzelfsprekend wel aan of de informatie 
geschikt is voor onze doelgroep. Als dat zo is dan willen wij die informatie graag toesturen aan onze 
leden en dan flankeren met een verhaal uit de praktijk van een van onze leden. We zullen op deze 
manier proberen het kennisniveau toch nog weer een beetje te verhogen.
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Bijlage 4: Gespreksverslag 
ZZP en zorg: Actiz

Wat doet Actiz?
Paul van Aken: Actiz is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied 
van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. De leden zijn heel divers; in 
omvang en dienstverlening. Met zo’n 380.000 medewerkers bieden zij zorg en ondersteuning aan circa 
2 miljoen cliënten.

Aantallen en karakteristieken zzp’ers
Zzp’ers zijn voor de arbeidsmarkt van de Zorg/VVT een belangrijke en groeiende factor. In 2015 waren 
er 87.000 zzp’ers in de Zorg &Welzijn (CBS). Er zijn momenteel ruim 130.000 zzp’ers (KvK) in de Zorg & 
Welzijn werkzaam. T.o.v. de hele populatie in Zorg & Welzijn is momenteel iets meer dan 10% zzp’er.  

Zzp’ers in de zorg worden door zorgaanbieders voornamelijk ingezet als onderdeel van de flexibele 
schil. Daarnaast zijn zzp’ers zelf actief in PGB-gefinancierde zorg. In toenemende mate maken 
nieuwkomers als zorgaanbieder (thuiszorg, kleinschalige woon/zorginitiatieven, zorgcoöperaties 
etc.) structureler gebruik van zzp’ers. Veruit de meeste zzp’ers zijn in de VVT werkzaam in het hogere 
segment (V&V, Begeleiding, agogisch). Zzp’ers komen nauwelijks voor in de Hulp bij het Huishouden 
(HbH Wmo). 

Veelal starten zzp’ers na eerst jarenlang een dienstverband te hebben gehad, maar er lijkt een 
ontwikkeling dat jong afgestudeerden het zzp-schap een aantrekkelijk alternatief vinden en direct 
starten als zzp’er en niet meer vanzelfsprekend (eerst) kiezen voor het werknemerschap.  

Drijfveren voor Zzp-schap en vertrek 
Er is veel onderzoek gedaan naar de beweegredenen om zzp’er te worden. Illustratief is een enquête 
door Solopartners (branchevereniging voor zzp’ers in de zorg) onder zzp’ers in de zorg. 

Daaruit blijken de volgende dominante beweegredenen voor het zzp-schap: 

 Æ Vrijheid: vrijheid om zelf de dagen in te kunnen delen zelf te bepalen wanneer men vrij wil 
hebben, de vrijheid om te bepalen op welke tijden er gewerkt wordt, vrijheid over het soort 
zorg dat wordt geleverd, vrijheid om een goede work-life balance aan te brengen, vrijheid 
om de collega’s te kiezen met wie wordt samengewerkt, zelf te bepalen waar je ten aanzien 
van je eigen ontwikkeling in investeert en zelf te bepalen welke scholing men doet.

 Æ Zelfstandigheid en onafhankelijkheid: zonder hiërarchische aansturing kunnen werken 
en zelf de verantwoordelijkheid van zorg verlenen mogen dragen. Het kunnen 

 Æ Ruimte en minder regels: Daarnaast is een grotere afwisseling belangrijk. Er worden 
minder regels ervaren tijdens het werk als zzp’er in de zorg en dat biedt ruimte om 
bezig te zijn met het geven van zorg. Belangrijk is de behoefte om cliëntgericht te 
kunnen werken, niet vast te zitten aan veelvuldig overleg en administratie.

 Æ Het gaat zzp’ers niet om meer verdienen.
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Hoe verhoudt ActiZ zich tot zzp’ers?
Het beleid van ActiZ is gericht op het afremmen van de huidige onstuimige groei van het aantal

zzp’ers. Echter: in gesprek met zzp’ers en uit allerlei onderzoeken en trends op de arbeidsmarkt 
moeten we afleiden dat de groei misschien niet is te stoppen. Sterker nog, waarschijnlijk is dat we 
medewerkers kwijtraken als we (slechts) een rem op zzp’ers willen zetten. 

Uit gesprekken en onderzoeken blijkt dat meer inspanningen en maatregelen nodig zullen zijn die de 
primaire beweegredenen van werknemers om zzp’er te worden aanpakken.

Wij hebben geen goed beeld of arbeidsomstandigheden in algemene zin, en gevaarlijke stoffen 
specifiek, onderwerpen zijn waar onze zzp’ers zich druk over maken.

Hoe gaan jullie leden om met de zzp’er?
Zoal gezegd hebben we hier niet heel veel zicht op. We gaan ervan uit dat ze professionele 
organisaties hen meenemen (zeker als ze tot een vaste flexibele schil horen) alsof het eigen 
medewerkers zijn. Of ze ook dezelfde trainingen en instructies krijgen dat weet ik niet. Wellicht spelen 
kosten hierin ook een rol. Als een zzp’er voor het bijwonen van een training kosten in rekening brengt, 
dan kan ik me voorstellen dat de opdrachtgever de training dan laat zitten.

We gaan er wel vanuit dat alle zzp’ers dezelfde hulpmiddelen en PBM’s mogen gebruiken als de eigen 
medewerkers. 

Hoe brengen jullie leden de zzp’ers op de hoogte van de risico’s?
Formeel is een organisatie verplicht een RI&E voor het werk dat hij/zij gaat verrichten te geven. Mijn 
inschatting is dat dat nooit gebeurt. Ik verwacht ook dat onze leden dat ook niet willen, omdat zzp’ers 
dan ook inzicht krijgt in wat er binnen de organisatie allemaal niet goed gaat. De overdracht van 
informatie over prioritaire risico’s is voor de zzp’er suboptimaal.

Wellicht dat onze leden ervan uitgaan dat de zzp’er inzicht in deze risico’s krijgt via het cliëntendossier, 
hoewel dat natuurlijk niet primair bedoeld is voor arborisico’s.

We gaan ervan uit dat zzp’ers niet meegenomen wordt met een MTO. Dat houdt in dat onze leden ook 
geen zicht hebben op de PSA van deze groep. 

Op de site Arbocatalogusvvt.nl kunnen veel filmpjes worden bekeken. Ook op www.free-learning.nl. 
Werken met gevaarlijke stoffen, waaronder cytostatica komt op https://www.arbocatalogusvvt.nl/
thema/gevaarlijke-stoffen/gevaarlijke-stoffen/algemeen uitgebreid aan bod. 

Voor risico’s bij de cliënt thuis is een korte checklist beschikbaar (vooral fysieke risico’s). We 
verwachten dat onze leden deze risico’s voor de zzp’ers op dezelfde manier reduceren als voor het 
eigen personeel. 

We verwachten dat de arbeidsomstandigheden van een zzp’er die rechtstreeks voor een cliënt werkt 
minder goed geregeld zijn dan die van een medewerker die via een van onze leden voor de klant 
werkt.

http://www.free-learning.nl
https://www.arbocatalogusvvt.nl/thema/gevaarlijke-stoffen/gevaarlijke-stoffen/algemeen/
https://www.arbocatalogusvvt.nl/thema/gevaarlijke-stoffen/gevaarlijke-stoffen/algemeen/
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Wat doet Actiz op het gebied van gevaarlijke stoffen?
We hebben recent de arbocatalogus geactualiseerd. Hierin is gevaarlijke stoffen één van de thema’s. 
Met name in de thuiszorg zijn cytostatica een belangrijk punt van aandacht. Niet alleen het toedienen 
ervan, maar ook het omgaan met bloed, ontlasting, urine van cliënten die cytostatica krijgen.

In de wijk werken verpleegkundigen vrijwel altijd alleen. Er is daardoor geen direct zicht op hoe 
zij werken en of zij altijd de maatregelen treffen die ze zouden moeten treffen bij het werken met 
gevaarlijke stoffen.

We weten niet of Cytostatica een groot speerpunt zijn. Onze indruk is dat verpleegkundigen snappen 
hoe ze hier mee om moeten gaan. Het is reëel om te veronderstellen dat medewerkers in de Hulp 
bij het Huishouden (Hulp bij Huishouding-WMO) deze kennis heel vaak niet hebben. Laag opgeleid is 
waarschijnlijk onbewust onbekwaam.

Hoe zou de informatie voor zzp’ers verbeterd kunnen worden?
De opdrachtgever zou formeel een RI&E ter beschikking moeten stellen. Ik heb niet de indruk dat dat 
in de praktijk gebeurt. 

Het ter beschikking stellen van gestandaardiseerde informatie over de risico’s die verstrekt worden 
bij het geven van een opdracht klinkt als een beter alternatief. Dat lijkt zeker voor huishoudelijk werk 
een heel goede aanpak, maar ook voor de anderen. Zo kunnen onze leden invulling geven aan de 
verplichting hen over prioritaire risico’s te informeren. 

Als SZW/ NVvA informatie over werken met gevaarlijke stoffen ter beschikking stelt dan willen wij die 
graag onder onze leden verspreiden. Wij moeten het vanzelfsprekend dan wel met de inhoud eens 
zijn. Deze informatie kan eventueel ook bijgevoegd worden bij de arbocatalogus. 
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Bijlage 6: Gespreksverslag ZZP en 
techniek: Techniek Nederland

Waar richt Techniek Nederland zich op?
Mari Garcia: Installatie van gas, water en elektriciteit. Het gaat hierbij zowel over installatie als over 
ontwerp.  Karakteristiek voor de branche is dat er veel op locatie gewerkt wordt. Hierdoor is er minder 
direct toezicht op wat een monteur doet en wat hij/zij laat.

Techniek Nederland heeft samen met NVKL en VIB isolatie een aantal arbocatalogi opgesteld. 
Techniek Nederland werkt op Arbogebied nauw samen met FNV, CNV en De Unie. We hebben samen 
een branche RI&E en een platform voor toolboxen.

Er zijn circa 5500 bedrijven lid van techniek Nederland. Circa 2500 bedrijven hebben minder dan 25 
medewerkers. Techniek Nederland voelt zich ook verantwoordelijk voor zzp’ers. Zij draaien regelmatig 
bij de leden van techniek Nederland mee als eigen medewerkers. Zij volgen vaak ook toolboxen e.d.

Hoe verstrekt techniek Nederland arbo-informatie?
De belangrijkste bron in de sector is het blauwe boekje (120 pag.). Hierin staan de meest essentiële 
zaken met betrekking tot arbo. Leden kunnen dat boekje aanvragen. Er wordt over nagedacht dit boek 
te digitaliseren en/of er een app van te maken. Digitaal is het boekje sowieso beschikbaar, er wordt 
nog nagedacht over een app.

Belangrijk is ook de branche-RI&E. Dit instrument zit achter slot, waar een lid een inlogcode voor kan 
vragen. Dit is ook gekoppeld aan een project-RI&E. Je kunt hierdoor altijd bij de informatie. Voor de 
zzp’er geldt dat in de project-RI&E de belangrijkste zaken (als het goed is) voorbijkomen.

Welke gevaarlijke stoffen zijn voor de branche relevant?
Dat zijn vooral asbest, kwarts, glas- en steenwol en Chroom 6. Er kunnen gevaarlijke stoffen zitten 
in producten die gebruikt worden, denk aan ontvetters. Andere gevaarlijke stoffen zitten niet in de 
producten zelf, maar komen vrij bij het bewerken van diverse materialen, denk aan het zagen van 
beton, frezen van sleuven in bouwblokken, doorslijpen van stenen en tegels.

Het werken met gevaarlijke stoffen komt ook ‘aanwaaien’. Monteurs gaan zelf naar ‘de Gamma’ om 
bepaalde producten te kopen en kijken dan echt niet naar het etiket. Hierdoor worden de officiële 
inkoopkanalen omzeilt. Hierdoor is er ook minder grip op de gevaarlijke stoffen waarmee er gewerkt 
wordt. We proberen hier ook aandacht aan te geven in de toolboxen.

CMR is bij Techniek Nederland niet een echt een speerpunt. De registratie van deze stoffen geeft de 
nodige uitdagingen. 

NB Veel medewerkers in onze branche zijn digitaal onvoldoende onderlegt, ook al zitten ze in 
‘techniek’. Dit is iets waar we ook echt rekening mee houden.
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Kan meer gedaan worden aan de informatieverstrekking richting met zzp’ers?
Het idee om zzp’ers via opdrachtgevers gestandaardiseerde informatie te geven over de belangrijkste 
risico’s zou wellicht een goed idee kunnen zijn. Kanttekening hierbij is of het verstrekken van de RI&E 
het probleem oplost, eerder zou het delen van de project-RI&E in plaats van de bedrijfs-RI&E een 
oplossing kunnen zijn. ‘Maar ook de project RI&E zal de zzp’er in mijn optiek niet echt verder helpen’. 
Simpele posters spreken meer aan als alternatief voor ter beschikking stellen van de RI&E. Maximaal 
2 A4 per risico als alternatief voor het ter beschikking stellen van de RI&E is waard om te verkennen, 
of zie de TRA’s in het Blauwe Boekje. Mari: ik zou dat aan de leden kunnen voorleggen en kijken hoe zij 
daarop reageren. 

NB het is een misvatting om over ‘dé zzp’er’ te praten: de verschillen zijn te groot. Er is veel verschil in 
opleiding, ervaring en zeker ook of een zzp’er voor 1 of meerdere klanten werkt.

Wil Techniek Nederland informatie delen met haar leden en zzp’ers? 
Zeker: als we het eens zijn met de inhoud.
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Bijlage 7: Gespreksverslag: ZZP Nederland

Eigen, niet geautoriseerde weergave van het gesprek

Wat doet ZZP Nederland?
Frank Alfrink: ZZP Nederland is de grootste organisatie voor zelfstandigen zonder personeel (zzp). 
Een van de speerpunten is het behartigen van de belangen van zzp’ers in ‘politiek Den Haag’. 
ZZP Nederland vormt hiermee de derde pijler in de Nederlandse polder: naast werkgevers en 
werknemers. ZZP Nederland vertegenwoordigt meer dan 47.000 aangesloten zelfstandigen. Door 
het aandragen van werkbare oplossingen is ZZP Nederland een gewaardeerd aanspreekpunt in ‘Den 
Haag’.

Onze leden zijn 54% man en 46% vrouw. We hebben heel veel data over deze groep beschikbaar.

In hoeverre leeft het onderwerp arbeidsomstandigheden bij jullie doelgroep?
Eerlijk gezegd helemaal niet. Het is ook niet een onderwerp waar wij vaak over schrijven. Waar de 
zzp‘er zich volgens ons zorgen over maakt is over de continuïteit van inkomen! Dat is voor hen een veel 
belangrijker onderwerp dan arbeidsomstandigheden. 

Momenteel speelt er een aantal andere grote dossiers. Onder zzp’er zijn de belangrijkste dossiers: 

 Æ Het verplichte minimumloon. Dit gaat voor een belangrijke groep zzp’ers 
aan de onderkant van de markt een heel lastig verhaal worden. 

 Æ Ook de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor zzp’ers een heel groot 
thema. Ook hier geldt weer dat de groep aan de onderkant van de markt het daardoor 
erg moeilijk gaat krijgen. Zij verdienen dusdanig weinig dat het afsluiten van een 
verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor hen niet betaalbaar zal zijn. 

Wij proberen de politiek duidelijk te maken hoe onhaalbaar dat voor een deel van onze leden zal zijn.

Verder geldt vanzelfsprekend dat de verschillen tussen onze leden heel erg groot zijn. Er zijn leden die 
een uurtarief van meer dan €200 kunnen berekenen en af en toe nog een klus uitvoeren als aanvulling 
op hun pensioen, of gewoon omdat ze het leuk vinden en je hebt ook de postbezorgers die een paar 
centen krijgen per brief die ze in de bus gooien. Zij hebben dat geld heel erg hard nodig om het gezin 
te laten draaien. Dat maakt het soms ook lastig om zaken aan te kaarten. De advocaat die een hoog 
uurtarief kan berekenen heeft in heel veel gevallen al lang een arbeidsongeschiktheids-verzekering. 
Die kan hij prima betalen. Maar dat ligt voor de postbezorger dus heel anders.
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Wat is de behoefte aan informatie over arbeidsomstandigheden bij jullie leden?
Heel eerlijk gezegd zou ik dat echt niet weten. We krijgen er eigenlijk nooit vragen over. Voor zover 
we vragen krijgen gaat het over wetgeving. Bijvoorbeeld of je verplicht een arbeidsongeschiktheids-
verzekering moeten hebben als je als zzp’er start. Inhoudelijke vragen over arbeidsomstandigheden 
zijn er, zoals gezegd, nauwelijks. Dat wil overigens niet noodzakelijkerwijs zeggen dat die vragen er niet 
zijn, maar dat ze niet aan ons gesteld worden. Ik kan me wel voorstellen dat een deel van onze leden 
wel degelijk nadenkt over hoe zij hun verdiencapaciteit op peil kunnen houden. Het lijkt goed om hier 
meer aandacht aan te besteden.

Het zou goed zijn om onder de leden hierover een onderzoek uit te voeren. Maximaal 10 vragen. Het 
moet wel passen bij al de andere informatie die we op onze leden afsturen.

Zouden jullie informatie over arbeidsomstandigheden met jullie leden willen delen?
Vanzelfsprekend, onder de voorwaarde dat het aansluit bij onze leden. Ze moesten de teksten kunnen 
snappen en het moet praktisch toepasbaar zijn.

Als SZW/NVvA informatie over gevaarlijke stoffen aanlevert, zouden 
jullie die de andere richting leden willen doorzetten?
Zeker, als de communicatie past bij onze manier van communiceren.
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Bijlage 8: Gespreksverslag: PZO

Wat doet PZO?
Margreet Drijvers: PZO is een belangenbehartiger voor zzp’ers. We lobbyen met name in Den Haag. 
Wij hebben zowel collectieve leden: branche- en beroepsorganisaties en ook individuele leden.

Wij ondersteunen zzp’ers bij het zich verder ontwikkelen in ondernemerschap. Wij geven niet direct 
zelf adviezen, maar beschikken wel over een netwerk van adviseurs waar leden ook gebruik van 
kunnen maken. We richten ons ook op alle bewustwording die van belang is voor de zzp’ers. Dat 
geldt bijvoorbeeld ook voor arbeidsomstandigheden. Wij werken nauw samen met VNO-NCW en 
MKB-Nederland. Beroepsorganisaties richten zich vooral op de inhoudelijke kant van het beroep. PZO 
richt zich vooral op de kant van de ondernemersvraagstukken.

Leeft aandacht voor arbeidsomstandigheden bij de zzp’ers?
Er zijn grote verschillen tussen zzp’ers. ‘Dé zzp’er bestaat niet’. Kijk o.a. naar het uurtarief dat ze 
kunnen doorberekenen aan hun klanten. Maar dat is voor arbo minder relevant. 

Er zit ook op het gebied van arbeidsomstandigheden een groot verschil in zzp’ers die rechtstreeks 
voor particulieren werken en zzp’ers die ingehuurd worden door een bedrijf (als extra handjes), of die 
voor een bedrijf diensten verrichten. 

Waarschijnlijk zijn de arbeidsomstandigheden van de zzp’er die voor een bedrijf werkt beter dan de 
zzp’er die direct voor een particulier werkt. De zzp’er die voor een bedrijf werkt beschikt bijna altijd 
over dezelfde beheersmaatregelen als de medewerker van dat betreffende bedrijf. Bij de zzp’er die 
voor een particulier werkt, is dat niet altijd het geval. Zeker bij beheersmaatregelen die kostbaar zijn, 
zoals bijvoorbeeld een hoogwerker, zal de particulier die kosten niet altijd willen dragen. Waarschijnlijk 
doet de zzp’er de klus dan ook met een ladder. Ook als dat misschien eigenlijk niet mag.

Uit het onderzoek dat recent door de SER is uitgevoerd blijkt wel dat met name de autonomie van 
de zzp’er enorm veel beter is dan die van een medewerker die voor een werkgever werkt. Het gevoel 
van vrijheid is voor veel zzp’ers enorm belangrijk. Dat is een enorm belangrijke positieve drijfveer 
voor de zzp’er. Hierdoor lijkt de zzp’er veel meer tevreden te zijn met zijn werk. Op dit gebied zijn de 
arbeidsomstandigheden van de zzp’er beter.

Hoe komt de zzp’er aan zijn arbokennis?
Dat is voor ons niet duidelijk. Waarschijnlijk via internet. Als hij al informatie zoekt.
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De zzp’er die voor een bedrijf werkt zou volgens de Arbowet inzage 
moeten krijgen in de RI&E. Werkt dat voor jouw gevoel?
Nee: de RI&E is een enorme papieren tijger. De RI&E wordt vooral gebruikt om af te kunnen vinken. 
Het instrument draagt niet bij aan praktische oplossingen en/of betere arbeidsomstandigheden. Er 
wordt naar mijn mening veel te veel waarde gehecht aan de RI&E. NB het is wel heel belangrijk dat de 
zzp’er de echt belangrijke risico’s (ziek, zwak, misselijk en/of er ernstig ongeval) natuurlijk wel kent. De 
opdrachtgever zou die informatie wel door moeten geven aan de zzp’er. Dat gebeurt nu waarschijnlijk 
niet of zelden. 

De focus zou daarbij dan vooral moeten liggen op de middelen/manieren hoe er veilig en gezond 
gewerkt kan worden. Dat zou ook veel meer het doel van de RI&E moeten zijn: manier benoemen hoe 
gezond en veilig gewerkt kan worden.

Het is erg belangrijk dat de zzp’er zich goed bewust is van de risico’s van zijn werk.

Wat vind je van het idee als bij het geven van een opdracht verplicht 1A4 over elke 
prioritair risico door de opdrachtgever aan de zzp’er moet worden afgegeven?
Zou kunnen werken. Het moet dan wel nadrukkelijk alleen over de prioritaire risico’s gaan. Dat zou 
dan een onderdeel van de opdrachtovereenkomst kunnen zijn. Omdat dat ook al papierwerk is, is dat 
geen grote extra administratieve hindernis.

Iets vergelijkbaars kent de zorg. Voor elke zzp’er geldt dat hij moet beschikken over een 
klachtenregeling. Dat is opgenomen in wetgeving.

Is de zzp’er bezig met zijn duurzame inzetbaarheid: werken tot aan het pensioen?
Onze indruk is niet of nauwelijks. In ieder geval veel minder dan noodzakelijk is om door te kunnen 
werken tot aan het pensioen. Daarbij geldt dat ook zeker niet alleen voor de zzp’er. Ook de werknemer 
zou hier veel meer zijn eigen verantwoordelijkheid in moeten nemen. De verantwoordelijkheid voor 
duurzame inzetbaarheid moet liggen bij de werkgever en werknemer en in het verlengde daarvan dus 
ook bij de zzp’er. Bij allemaal samen dus.

De zzp’er zou ook moeten nadenken over om- en bijscholen. De zzp’er zou ook meer werk moeten 
maken van goede hulpmiddelen om langer door te kunnen werken. Misschien is het exoskelet of 
andere technische hulpmiddelen daarvoor een aantal beroepen een goede oplossing. De duurzame 
inzetbaarheid van mensen is een maatschappelijk probleem. Daar is te weinig aandacht voor.

In hoeverre krijgen jullie vragen over het werken met gevaarlijke stoffen?
Nooit. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij ook erg weinig vragen over arbeidsomstandigheden 
krijgen. Met betrekking tot gevaarlijke stoffen geldt dat de meeste zzp’ers daar niet zo heel erg mee 
bezig lijken te zijn. De mate waarin ze daarmee bezig zijn: daar hebben we niet goed zicht op.

Zouden jullie informatie willen delen met jullie achterban?
Als SZW/ NVvA informatie ter beschikking stelt die aan de zzp’ers kunnen geven om een beter inzicht 
te krijgen in de risico’s van het werk dat ze verrichten, dan willen we dat graag doen. Vanzelfsprekend 
moeten we het wel eens zijn met de inhoud van het stuk.
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Bijlage 9: Gespreksverslag: 
FNV-zelfstandigen 

Eigen, niet geautoriseerde weergave van het gesprek

Hoe groot is FNV-zelfstandigen?
Marjan van Noort: Er zijn circa 10.000 zzp’ers bij ons aangesloten. Daarvan werkt circa 70% met het 
hoofd en circa 30% met de handen. Deze verhoudingen zouden we graag wat anders zien, omdat we 
denken dat we zeker ook voor mensen die met de handen werken veel kunnen betekenen, maar die 
vinden ons niet of ze hebben er het geld niet voor over om bij ons lid te worden.

Hechten jullie veel belang aan goede arbeidsomstandigheden voor zzp’ers?
Ja, wij vinden dat vreselijk belangrijk. Dat hoort als vanzelfsprekend bij onze ‘roots’.  
Arbeidsomstandigheden is voor FNV een erg belangrijk onderwerp. Dat is voor FNV-zelfstandigen 
niet anders. Wij hebben bijvoorbeeld voor onze bouwvakkers een boekje gemaakt ‘veilig en gezond 
werken voor zzp’ers in de bouw’. Dat boekje kunnen al onze leden ook downloaden van onze site. 
Helaas moeten we concluderen dat dit geen onderwerp is dat sterk leeft onder onze achterban. 

Hoe vaak krijgen jullie vragen over arbeidsomstandigheden?
Zeg maar gerust: nooit! Wij hebben er rondom het boekje over arbeidsomstandigheden voor de 
bouwvakkers erg ons best voor gedaan omdat onder de aandacht te brengen, maar dat is niet 
gelukt. Arbeidsomstandigheden daar doen onze leden niet aan. Dit zeer tot onze teleurstelling. 
Wij hebben klaarblijkelijk niet het goede kanaal richting onze zzp’ers, in ieder geval wat betreft 
arbeidsomstandigheden. Onze indruk is dat de boekhouder van de zzp’er hiervoor wellicht nog een 
goede ingang zou kunnen zijn. Voor veel zzp’ers is de boekhouder de eerste vraagbaak boven alles 
wat niet direct met het eigen werk te maken heeft. Het zou dus ook zo kunnen zijn dat vragen over 
arbeidsomstandigheden bij de boekhouder terechtkomen.

Hebben jullie goed zicht op de arbeidsomstandigheden van jullie zzp’ers?
Eerlijk gezegd niet. Kortgeleden is natuurlijk de verkenning van de SER over arbeidsrelaties 
verschenen. Maar een groot probleem bij zzp’ers is dat ‘dé zzp’er niet bestaat’. De verschillen tussen 
de zzp’ers zijn daarvoor veel te groot. De arbeidsomstandigheden van een zzp’er in de bouw zijn 
natuurlijk heel anders dan van een zzp’er die als advocaat werkt. Het zou goed zijn als er meer 
informatie beschikbaar is, per sector, over de arbeidsomstandigheden van de zzp’ers.

Denk jij dat het zou helpen als opdrachtgevers verplicht zouden worden om gestan-
daardiseerde informatie over de risico’s aan te leveren aan de opdrachtnemer?
Ja, wij zien niet dat zzp’ers de RI&E krijgen. Alle informatie over hun arbeidsomstandigheden en waar 
ze op moeten letten is welkom. Wie weet werkt dit.

Zouden jullie bereid zijn om informatie te delen met jullie leden 
als SZW/ de NVvA die informatie zou aanreiken?
Zeker, we zouden die informatie dan kunnen rondmailen of op de website kunnen plaatsen. Dat zou 
dan een vergelijkbare plekken krijgen als het boekje ‘veilig en gezond voor zzp’ers en de bouw‘.
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Bijlage 10: Gespreksverslag: 
Kamer van Koophandel

Welke activiteiten verricht de Kamer van Koophandel voor zzp’ers?
Henk Herkink: Als een zzp’er de Kamer van Koophandel benadert met vragen die te maken hebben 
met de bedrijfsvoering van de zzp’er dan zal de Kamer van Koophandel die vaak zelf proberen te 
beantwoorden of op zoek gaan naar een geschikt antwoord of doorverwijzen naar een partij die dat 
antwoord kan geven. De Kamer van Koophandel verwijst niet door naar commerciële partijen.

De Kamer van Koophandel gebruikt daarbij als bron verzekeraars, de wetgeving, Google etc.

Daarnaast kan de Kamer van Koophandel ook adressenbestanden van zzp’ers aanleveren. Daarvoor 
moet betaald worden.

Hoe vaak krijgt de Kamer van Koophandel vragen over 
arbeidsomstandigheden van zzp’ers?
Dat is vrijwel nooit, voor zover ik dat kan overzien. Op de turflijsten komt deze vraag niet voor. Er 
worden door zzp’ers wel regelmatig vragen gesteld over de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(AOV) en andere verzekering vragen. Vragen over gevaarlijke stoffen krijgt de Kamer van Koophandel 
helemaal niet.

Hoe weet de Kamer van Koophandel over de infor-
matie die zij op het internet vindt betrouwbaar is?
Daar hebben ze geen betrouwbare bronnen voor. Als er een partij is die kan aangeven waar 
onafhankelijke, betrouwbare informatie over arbeidsomstandigheden gevonden kan worden, dan is 
de Kamer van Koophandel daar zeker in geïnteresseerd.

Hoe kunnen jullie bijvoorbeeld doorverwijzen als een ondernemer vragen heeft over de schadelijkheid 
van dieselmotoremissie (DME)?

We proberen de vragen dan door te verwijzen naar een partij die daar antwoord op kan geven. In dit 
specifieke geval zou ik niet direct een partij weten waar deze vraag aan gesteld kan worden. Bij grotere 
bedrijven kun je doorverwijzen naar de arbodienst. Dat kan bij een zzp’er er natuurlijk niet.

Zijn zzp’ers bezorgd over het door kunnen werken tot de AOW-leeftijd?
Wij krijgen daar helemaal geen vragen over. De indruk bestaat bij ons dat de zzp’er denkt dat dat wel 
gaat lukken. Of dat reëel is kunnen wij niet inschatten.

De zzp’er lijkt vooral bezig te zijn met het ‘nu’. Veel minder met de (verre) toekomst.

Staat de Kamer van Koophandel open voor onafhanke-
lijke informatie over arbeidsomstandigheden?
Ja, zeker. Wij stellen dat soort informatie op prijs. We zouden deze informatie eventueel ook op onze 
website kunnen plaatsen. Daarbij is het wel van belang dat de informatie niet specifiek is voor 1 
branche of 1 onderwerp.
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Bijlage 11 t/m 18: Individuele 
gesprekken met zzp’ers
Er zijn in het kader van dit onderzoek gesprekken gevoerd met 
acht zzp’ers, 2 uit iedere sector  (bouw, gezondheidszorg, techniek 
en agrarische sector). De resultaten van deze gesprekken zijn 
weergegeven in de volgende bijlages.

Vanzelfsprekend zijn deze gesprekken niet representatief voor de 
sector. Ze zijn vooral gevoerd om een beter idee te krijgen over wat er 
onder zzp’ers leeft.
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Bijlage 11: Timmerwerk DJB

Veiligheid met risico’s en gevaarlijke stoffen zijn je eigen verantwoordelijkheid als zzp’er. De overheid 
kan van alles bedenken, maar als zzp’er moet je het doen en moet je je eigen veiligheid serieus nemen.

Heb je hiervoor ook voor een baas gewerkt?  
Ja

Waren de werkomstandigheden beter of slechter? 
Ik kan nu alles zelf bepalen. Ja, dat is soms even lastig en in het begin veel uitzoeken, maar ik bepaal, 
dus per definitie zijn de voorwaarden nu meer naar mijn wens. 

Hoe beoordeelt u de volgende factoren binnen uw huidige werksituatie? 

Laag                       Hoog

Werktempo 
Werkstress 
Indien aanwezig, Waardoor ontstaat die stress?


Uiteindelijk ben je voor alles verantwoordelijk, 
dat draagt soms wel stress met zich mee. 
Aan de andere kant heb je ook alles zelf in 
handen, jij mag alles zelf bepalen, en dat vind 
ik weer heel stres verlagend.

Fysieke belasting 
Veiligheidsrisico’s 

Je kiest zelf welke risico’s je aan wil gaan en 
welke niet. Ik heb thuis een gezin, ik wil geen 
enkele risico lopen. Ik heb ook de luxe dat ik 
niet zo omhoog zit in het binnenhalen van een 
klus dat dat belangrijker is dan de veiligheid. 

Risico bij omgaan met gevaarlijke 
stoffen 
Werkt u met gevaarlijke stoffen? Nee. 

Wist u dat er gevaarlijke stoffen zijn in uw 
werkveld? 

Jah, wat, hangt ook van je werkzaamheden af 
volgens mij. Ik doe voornamelijk timmerwerk, 
dan heb ik niks met Asbest van doen.

Inspanning om kennis en vaardigheden 
bij te houden 
Welk cijfer van 1 t/m10 zou u uw werk willen 
geven? 8
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Werk en Privé Slecht                       Goed

Hoe is uw balans tussen werk en privé volgens 
uzelf? 
Hoe beoordeelt uw omgeving uw balans tussen 
werk en privé? 
Doorwerken tot 67
Heeft u plannen om eerder te stoppen met 
werken dan uw pensioenleeftijd? 

Nee, nog niet.

Kunt u daar toelichting bij geven? Zolang ik het werk kan doen en er plezier uit 
haal wil ik niet stoppen. Wel moet je anders 
gaan nadenken als je het fysiek niet meer 
aankunt, je klussen daarop uitkiezen of 
misschien meer hulp inschakelen. Sowieso 
moet je plannen voor je pensioen als zzp’er. 

Hoe groot is de kans dat het u lukt om 
tot uw 67e door te werken? 
De kans dat er problemen ontstaan door:

Fysiek zware arbeid 
Omgaan met gevaarlijke stoffen 
Onveilige werksituaties 
Werktempo 
Stress 
Balans werk en privé 
Bijhouden kennis en vaardigheden 
Vraag naar uw werk en veranderingen Minder                 Meer

Hoe denkt u dat de vraag naar uw werk 
zich in algemeenheid de komende jaren zal 
ontwikkelen?


Hoe schat u in dat het aanbod van werk voor u 
persoonlijk de komende jaren zal zijn 
Overweegt u om gezien de marktontwikkeling en 
in de toekomst ander werk te gaan uitvoeren dan 
u nu doet?                                                         

Nee

Kunt u hier toelichting bij geven?: Ik zit goed in mijn klussen nu, heb geen stress 
of ik voldoende in het laatje krijg. En het is 
gewoon heel leuk om te doen.
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Toekomstplannen

Welk idee of ideeën heeft u om uw werk tot u 67e 
op een goede manier in te vullen zodat u gezond 
en vitaal blijft? 

Het lastige dan is de vraag of je het nog 
aankan, dat weet ik gewoon niet. Ik denk 
gewoon teruggaan in uren als je merkt 
dat het zwaar wordt allemaal. Ik ben goed 
verzekerd en ben goed aan het sparen, dus 
als het nodig is kan ik ook eerder stoppen.

Welke maatregelen treft u om u uw werk langer 
gezond uit te kunnen voeren? (hulpmiddelen, 
beschermingsmiddelen, tempo, keuze werk) 

-
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Bijlage 12: Eenmanszaak MG

Veiligheid staat bij mij altijd op 1.

Heb je hiervoor ook voor een baas gewerkt?  
Ja. 

Waren de werkomstandigheden beter of slechter? 
Ik had een eigen bouwbedrijf dat failliet is gegaan. Ik ben nu als zzp’er verder gegaan. Ik coördineer 
vooral de werkzaamheden op projecten. 

Hoe beoordeelt u de volgende factoren binnen uw huidige werksituatie? 

Laag                       Hoog

Werktempo 
Werkstress 
Indien aanwezig, Waardoor ontstaat die stress?


Doordat ik niet meer met personeel te maken heb, 
valt veel van die stress weg.

Fysieke belasting 
Veiligheidsrisico’s 

In mijn advieswerk voer ik geen gevaarlijk werk uit.

Risico bij omgaan met gevaarlijke 
stoffen 
Werkt u met gevaarlijke stoffen? Nee. 

Wist u dat er gevaarlijke stoffen zijn in uw 
werkveld? 

Natuurlijk. Heb ik mijn medewerkers op 
geattendeerd.

Inspanning om kennis en vaardigheden 
bij te houden 
Welk cijfer van 1 t/m10 zou u uw werk willen 
geven? 8

Werk en Privé Slecht                       Goed

Hoe is uw balans tussen werk en privé volgens 
uzelf? 
Hoe beoordeelt uw omgeving uw balans tussen 
werk en privé? 
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Doorwerken tot 67
Heeft u plannen om eerder te stoppen met 
werken dan uw pensioenleeftijd? 

Nee, nog niet.

Kunt u daar toelichting bij geven? Mijn eigen vermogen weer aanvullen.

Hoe groot is de kans dat het u lukt om 
tot uw 67e door te werken? 
De kans dat er problemen ontstaan door:

Fysiek zware arbeid 
Omgaan met gevaarlijke stoffen 
Onveilige werksituaties 
Werktempo 
Stress 
Balans werk en privé 
Bijhouden kennis en vaardigheden 
Vraag naar uw werk en veranderingen Minder                 Meer

Hoe denkt u dat de vraag naar uw werk 
zich in algemeenheid de komende jaren zal 
ontwikkelen?


Hoe schat u in dat het aanbod van werk voor u 
persoonlijk de komende jaren zal zijn 
Overweegt u om gezien de marktontwikkeling en 
in de toekomst ander werk te gaan uitvoeren dan 
u nu doet?                                                         

Nee

Kunt u hier toelichting bij geven?: Met dit advieswerk en de ervaring die ik heb is dit 
werk prima vol te houden.

Toekomstplannen

Welk idee of ideeën heeft u om uw werk tot u 67e 
op een goede manier in te vullen zodat u gezond 
en vitaal blijft? 

Het lastige dan is de vraag of je het nog aankan, 
dat weet ik gewoon niet. Ik denk gewoon teruggaan 
in uren als je merkt dat het zwaar wordt allemaal. 
Ik ben goed verzekerd en ben goed aan het sparen, 
dus als het nodig is kan ik ook eerder stoppen.

Welke maatregelen treft u om u uw werk langer 
gezond uit te kunnen voeren? (hulpmiddelen, 
beschermingsmiddelen, tempo, keuze werk) 

NVT: advieswerk
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Bijlage 13: LH Thuiszorg

Ik ben een tijdje uit de running geweest wegens een operatie aan mijn knie. Ik heb toen de tijd gehad 
om heel gerust beter te kunnen worden, omdat ik ben aangesloten bij een broodfonds. Dat kan ik 
iedereen aanraden.

Heb je in het verleden ook voor n baas gewerkt? 
Ja

Waren de werkomstandigheden beter of slechter? 
Ja ik ben natuurlijk zzp’er geworden, omdat ik mijn eigen arbeidsomstandigheden wilde bepalen. Dat 
is niet tegengevallen. Het is nu beter. Ik kan zelf mijn tijd indelen. Ik ga minder werken wanneer ik wil. 
Ben nu 64 dus ik hoop over een jaar helemaal te kunnen stoppen. Maar voor nu sta ik dus ook in de 
luxepositie om te kunnen zeggen ik werk maar 15-20u per week. Zo hou ik het vol. 

Hoe beoordeelt u de volgende factoren binnen uw huidige Werksituatie? 

Laag                       Hoog

Werktempo 
Werkstress 
Indien aanwezig, Waardoor ontstaat die stress?


Nee. Heel, heel soms. Als ik weer van alles moet 
regelen rondom kwaliteitsregister.

Fysieke belasting 
Veiligheidsrisico’s 
Risico bij omgaan met gevaarlijke 
stoffen 

Ik maak geen gebruik van gevaarlijke stoffen. 
Ethanol gebruik ik bijv. niet. Dit is meer aan de orde 
in ziekenhuizen of verpleeghuizen.

Inspanning om kennis en vaardigheden 
bij te houden 
Welk cijfer van 1 t/m10 zou u uw werk willen 
geven? 8

Werk en Privé Slecht                       Goed

Hoe is uw balans tussen werk en privé volgens 
uzelf? 
Hoe beoordeelt uw omgeving uw balans tussen 
werk en privé? 
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Doorwerken tot 67
Heeft u plannen om eerder te stoppen met 
werken dan uw pensioenleeftijd? 

Ja

Kunt u daar toelichting bij geven? Ben ik ook goed voor aan het sparen. Dat is wel 
weer het nadeel van zzp-schap, je moet dit zelf heel 
goed inregelen. Huidige omstandigheden bij de bank 
zijn ook niet goed, niet gunstig. Maar goed, ik heb 
hier goed voor gespaard en heb een partner, dat 
scheelt wel, dat ik de vaste lasten kan delen.

Hoe groot is de kans dat het u lukt om 
tot uw 67e door te werken? 

Ik heb de luxe dat ik max 15-20u per week werk. 
Fulltime zou het denk ik niet lukken, veel te zwaar. 
Zeker met de administratieve last die erbij komt.

De kans dat er problemen ontstaan door:

Fysiek zware arbeid 
Omgaan met gevaarlijke stoffen 
Onveilige werksituaties 
Werktempo 
Stress 
Balans werk en privé 
Bijhouden kennis en vaardigheden 
Vraag naar uw werk en veranderingen Minder                 Meer

Hoe denkt u dat de vraag naar uw werk 
zich in algemeenheid de komende jaren zal 
ontwikkelen?


Hoe schat u in dat het aanbod van werk voor u 
persoonlijk de komende jaren zal zijn 
Overweegt u om gezien de marktontwikkeling en 
in de toekomst ander werk te gaan uitvoeren dan 
u nu doet?                                                         

Nee

Kunt u hier toelichting bij geven?: Er is in de thuiszorg en verpleging alleen maar meer 
vraag gekomen. Als ik zou willen zou ik 60u in de 
week kunnen werken. Ik heb eigenlijk nooit zorgen 
gehad of ik wel voldoende werk zou hebben.
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Toekomstplannen

Welk idee of ideeën heeft u om uw werk tot u 67e 
op een goede manier in te vullen zodat u gezond 
en vitaal blijft? 

Ik ben nu dus al begonnen met afbouwen en ik ben 
gaan sparen zodat ik eerder kan stoppen.

Welke maatregelen treft u om u uw werk langer 
gezond uit te kunnen voeren? (hulpmiddelen, 
beschermingsmiddelen, tempo, keuze werk) 

Minder uren gaan werken in de week. Geen 
avonddiensten meer draaien, zodat ik goed uitrust, 
goed slaap. 
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Bijlage 14: R Zorg

Ik ben 2008 voor mezelf begonnen in de zorg. Dat was niet een heel handig moment, vanwege de 
crisis. Uiteindelijk ben ik in 2010 gestopt als zzp’er, maar inmiddels heb ik wel weer plannen om 
volgend jaar opnieuw als zzp’er aan de slag te gaan. De markt is er nu gewoon weer naar.

Heb je in het verleden ook voor een baas gewerkt? 
Ja

Waren de werkomstandigheden beter of slechter? 
Tja, ik werd zzp’er omdat ik meer zelf wilde bepalen en dat werkt ook, zolang er werk is. Veel wat 
vanuit je werkgever wordt geregeld valt weg. Ik had wel een bemiddelaar die opdrachten voor me 
regelde, maar dan kon ik voor 21 euro per uur aan de slag. Dat schiet niet echt op met alle bijkomende 
kosten. Uiteindelijk was ik wel verzekerd voor ongevallen met een patiënt, maar niet voor mezelf. Dus 
als er iets met mij zou gebeuren was ik de pineut. Uiteindelijk was het op dat moment geen houdbare 
situatie. Te weinig werk, voor te lage tarieven. Nu denk ik dat de markt veel beter is, er is zoveel vraag 
naar zorgpersoneel én er zijn gewoon meer mensen die zorg aan huis nodig hebben. 

Hoe beoordeelt u de volgende factoren binnen uw huidige Werksituatie? 

Laag                       Hoog

Werktempo 
Werkstress 
Indien aanwezig, Waardoor ontstaat die stress?


De stress ontstaat door de onzekere positie. Heb ik 
wel voldoende werk volgende maand? Én wat als er 
iets gebeurt, als ik ziek word. Wat dan?

Fysieke belasting 
Veiligheidsrisico’s 

Hangt ervan af hoe je deze opvat. Want er gebeurt 
niet zo snel iets, maar als er dus iets met mij zou 
gebeuren, ben ik echt de sjaak. 

Risico bij omgaan met gevaarlijke 
stoffen 

Het grootste risico is denk ik dat mensen niet weten 
dat ze er wel gebruik van maken soms. Niet veel 
hoor in de thuiszorg, maar toch

Inspanning om kennis en vaardigheden 
bij te houden 
Welk cijfer van 1 t/m10 zou u uw werk willen 
geven? 6
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Werk en Privé Slecht                       Goed

Hoe is uw balans tussen werk en privé volgens 
uzelf? 
Hoe beoordeelt uw omgeving uw balans tussen 
werk en privé? 
Doorwerken tot 67
Heeft u plannen om eerder te stoppen met 
werken dan uw pensioenleeftijd? 

Nee

Kunt u daar toelichting bij geven? Op dit is het meer leven van moment naar 
moment. Als je niet eens weet of je volgende maand 
voldoende werk hebt, ben je minder bezig met het 
regelen van je pensioen. Dat is te ver weg.

Hoe groot is de kans dat het u lukt om 
tot uw 67e door te werken? 

Ik weet niet hoe het is als ik straks weer zzp’er ben. 
Maar het is wel fysiek zwaar soms. En sowieso weet 
ik niet of je als 60-plusser 40u in de week moet 
willen werken.

De kans dat er problemen ontstaan door:

Fysiek zware arbeid 
Omgaan met gevaarlijke stoffen 
Onveilige werksituaties 
Werktempo 
Stress 
Balans werk en privé 
Bijhouden kennis en vaardigheden 
Vraag naar uw werk en veranderingen Minder                 Meer

Hoe denkt u dat de vraag naar uw werk 
zich in algemeenheid de komende jaren zal 
ontwikkelen?


Hoe schat u in dat het aanbod van werk voor u 
persoonlijk de komende jaren zal zijn 
Overweegt u om gezien de marktontwikkeling en 
in de toekomst ander werk te gaan uitvoeren dan 
u nu doet?                                                         

Ja

Kunt u hier toelichting bij geven?: Er is in de zorg heel veel werk. Ik blijf wel in deze 
sector, maar ben ook bezig met een opleiding tot 
shiatsu-therapeut. Het lijkt me leuk om daar ook 
werk in te doen. 
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Toekomstplannen

Welk idee of ideeën heeft u om uw werk tot u 67e 
op een goede manier in te vullen zodat u gezond 
en vitaal blijft? 

Als het even kan, ga ik minder werken. Je kan 
als zzp’er natuurlijk wel makkelijk je eigen tijden 
bepalen, maar aan de andere kant moeten je 
financiën dat wel toelaten. Als ik zou gaan werken 
als shiatsu-therapeut is dat werk bijv. wel veel 
minder belastend dan thuiszorg, dus wellicht kan ik 
in de toekomst ook volledig die switch maken.

Welke maatregelen treft u om u uw werk langer 
gezond uit te kunnen voeren? (hulpmiddelen, 
beschermingsmiddelen, tempo, keuze werk) 

Als zzp’er nam ik wel de tijd. Je wil je werk met 
aandacht doen, maar dat is met name ook met 
aandacht voor de mens. Uiteindelijk denk ik wel dat 
je minder snel ongelukjes hebt als je de tijd neemt 
voor wat je moet doen, dus dat scheelt vast. (zie 
verder bovenstaand).
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Bijlage 15: CI Service

Heb je hiervoor ook voor een baas gewerkt? 
Ja

Waren de arbeidsomstandigheden daar beter of slechter?
Nu is het beter, ik heb meer vrije tijd, ik mag het nu zelf bepalen.

Hoe beoordeelt u de volgende factoren binnen uw huidige Werksituatie? 

Laag                       Hoog

Werktempo 
Werkstress 
Indien aanwezig, Waardoor ontstaat die stress?


Drukte, pieken en dalen, administratie

Fysieke belasting 
Veiligheidsrisico’s 

Hangt ervan af hoe je deze opvat. Want er gebeurt 
niet zo snel iets, maar als er dus iets met mij zou 
gebeuren, ben ik echt de sjaak. 

Risico bij omgaan met gevaarlijke 
stoffen 
Wist u dat er gevaarlijke stoffen zijn in uw 
werkveld? 

Ja, dat weet ik wel dat je met bepaalde 
werkzaamheden daar mee te maken hebt.

Wat heeft u nodig om veiliger met gevaarlijke 
stoffen te kunnen gaan werken?

Ik kies ervoor om die werkzaamheden eigenlijk 
helemaal niet te doen. Ik bepaal zelf mijn klussen en 
zodra er gevaarlijke stoffen bij komen kijken doe ik 
die klus niet.

Inspanning om kennis en vaardigheden 
bij te houden 
Welk cijfer van 1 t/m10 zou u uw werk willen 
geven? 9

Werk en Privé Slecht                       Goed

Hoe is uw balans tussen werk en privé volgens 
uzelf? 
Hoe beoordeelt uw omgeving uw balans tussen 
werk en privé? 
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Doorwerken tot 67
Heeft u plannen om eerder te stoppen met 
werken dan uw pensioenleeftijd? 

Ja

Kunt u daar toelichting bij geven? Plannen en dromen zijn er altijd, maar of het straks 
ook echt kan, dat weet ik niet. 

Hoe groot is de kans dat het u lukt om 
tot uw 67e door te werken? 
De kans dat er problemen ontstaan door:

Fysiek zware arbeid 
Omgaan met gevaarlijke stoffen 
Onveilige werksituaties 
Werktempo 
Stress 
Balans werk en privé 
Bijhouden kennis en vaardigheden 
Vraag naar uw werk en veranderingen Minder                 Meer

Hoe denkt u dat de vraag naar uw werk 
zich in algemeenheid de komende jaren zal 
ontwikkelen?


Hoe schat u in dat het aanbod van werk voor u 
persoonlijk de komende jaren zal zijn 
Overweegt u om gezien de marktontwikkeling en 
in de toekomst ander werk te gaan uitvoeren dan 
u nu doet?                                                         

Nee

Kunt u hier toelichting bij geven?: Ik vind het superleuk wat ik doe en ik denk ook dat 
de vraag meer wordt of misschien gelijk blijft, maar 
daarmee kan ik wel tot aan mijn pensioen door.

Toekomstplannen

Welk idee of ideeën heeft u om uw werk tot u 67e 
op een goede manier in te vullen zodat u gezond 
en vitaal blijft? 

Nog niet zo over nagedacht. 

Welke maatregelen treft u om u uw werk langer 
gezond uit te kunnen voeren? (hulpmiddelen, 
beschermingsmiddelen, tempo, keuze werk) 

Ik kies er wel voor om risicovolle klussen of 
opdrachten met gevaarlijke stoffen niet te doen. 
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Bijlage 16: BH

Heb je hiervoor ook voor een baas gewerkt? 
Nee

Hoe beoordeelt u de volgende factoren binnen uw huidige werksituatie? 

Laag                       Hoog

Werktempo 
Werkstress 
Indien aanwezig, Waardoor ontstaat die stress?


Ik probeer goed te plannen

Fysieke belasting 
Veiligheidsrisico’s 
Risico bij omgaan met gevaarlijke 
stoffen 
Wist u dat er gevaarlijke stoffen zijn in uw 
werkveld? 

Ja, dat weet ik 

Wat heeft u nodig om veiliger met gevaarlijke 
stoffen te kunnen gaan werken?

Ik doe geen werk met echt gevaarlijke stoffen. 
Behalve wat bij het gewone werk hoort

Inspanning om kennis en vaardigheden 
bij te houden 
Welk cijfer van 1 t/m10 zou u uw werk willen 
geven? 8

Werk en Privé Slecht                       Goed

Hoe is uw balans tussen werk en privé volgens 
uzelf? 
Hoe beoordeelt uw omgeving uw balans tussen 
werk en privé? 
Doorwerken tot 67
Heeft u plannen om eerder te stoppen met 
werken dan uw pensioenleeftijd? 

Ja

Kunt u daar toelichting bij geven? Ik weet niet of mij dit fysiek lukt om vol te houden 
tot aan mijn AOW.



65Specifieke aandacht voor gevaarlijke stoffen - juni 2020

Hoe groot is de kans dat het u lukt om 
tot uw 67e door te werken? 
De kans dat er problemen ontstaan door:

Fysiek zware arbeid 
Omgaan met gevaarlijke stoffen 
Onveilige werksituaties 
Werktempo 
Stress 
Balans werk en privé 
Bijhouden kennis en vaardigheden 
Vraag naar uw werk en veranderingen Minder                 Meer

Hoe denkt u dat de vraag naar uw werk 
zich in algemeenheid de komende jaren zal 
ontwikkelen?


Hoe schat u in dat het aanbod van werk voor u 
persoonlijk de komende jaren zal zijn 
Overweegt u om gezien de marktontwikkeling en 
in de toekomst ander werk te gaan uitvoeren dan 
u nu doet?                                                         

Nee

Kunt u hier toelichting bij geven? Ik ben erg blij met het werk dat ik nu doe. Ik heb dit 
goed voor elkaar.

Toekomstplannen

Welk idee of ideeën heeft u om uw werk tot u 67e 
op een goede manier in te vullen zodat u gezond 
en vitaal blijft? 

Op een verstandige manier aan het werk.

Welke maatregelen treft u om u uw werk langer 
gezond uit te kunnen voeren? (hulpmiddelen, 
beschermingsmiddelen, tempo, keuze werk) 

Nadenken voor je aan de slag gaat.
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Bijlage 17: PvH

Heb je hiervoor ook voor een baas gewerkt?
Ja

Waren de arbeidsomstandigheden daar beter of slechter?
Toen waren ze beter. Meer hulpmiddelen beschikbaar

Hoe beoordeelt u de volgende factoren binnen uw huidige Werksituatie? 

Laag                       Hoog

Werktempo 
Werkstress 
Indien aanwezig, Waardoor ontstaat die stress?


Drukte, pieken en dalen, administratie

Fysieke belasting 
Veiligheidsrisico’s 

Hangt ervan af hoe je deze opvat. Want er gebeurt 
niet zo snel iets, maar als er dus iets met mij zou 
gebeuren, ben ik echt de sjaak. 

Risico bij omgaan met gevaarlijke 
stoffen 
Wist u dat er gevaarlijke stoffen zijn in uw 
werkveld? 

Ja, dat weet ik wel dat je met bepaalde 
werkzaamheden daar mee te maken hebt.

Wat heeft u nodig om veiliger met gevaarlijke 
stoffen te kunnen gaan werken?

Ik kies ervoor om die werkzaamheden eigenlijk 
helemaal niet te doen. Ik bepaal zelf mijn klussen en 
zodra er gevaarlijke stoffen bij komen kijken doe ik 
die klus niet.

Inspanning om kennis en vaardigheden 
bij te houden 
Welk cijfer van 1 t/m10 zou u uw werk willen 
geven? 9

Werk en Privé Slecht                       Goed

Hoe is uw balans tussen werk en privé volgens 
uzelf? 
Hoe beoordeelt uw omgeving uw balans tussen 
werk en privé? 
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Doorwerken tot 67
Heeft u plannen om eerder te stoppen met 
werken dan uw pensioenleeftijd? 

Nee

Kunt u daar toelichting bij geven? Ik ben tevreden met het werk dat ik nu doe

Hoe groot is de kans dat het u lukt om 
tot uw 67e door te werken? 
De kans dat er problemen ontstaan door:

Fysiek zware arbeid 
Omgaan met gevaarlijke stoffen 
Onveilige werksituaties 
Werktempo 
Stress 
Balans werk en privé 
Bijhouden kennis en vaardigheden 
Vraag naar uw werk en veranderingen Minder                 Meer

Hoe denkt u dat de vraag naar uw werk 
zich in algemeenheid de komende jaren zal 
ontwikkelen?


Hoe schat u in dat het aanbod van werk voor u 
persoonlijk de komende jaren zal zijn 
Overweegt u om gezien de marktontwikkeling en 
in de toekomst ander werk te gaan uitvoeren dan 
u nu doet?                                                         

Nee

Kunt u hier toelichting bij geven?: Ik heb mooi werk.

Toekomstplannen

Welk idee of ideeën heeft u om uw werk tot u 67e 
op een goede manier in te vullen zodat u gezond 
en vitaal blijft? 

Je werk goed plannen.

Welke maatregelen treft u om u uw werk langer 
gezond uit te kunnen voeren? (hulpmiddelen, 
beschermingsmiddelen, tempo, keuze werk) 

Goed plannen. 
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Bijlage 18: RH  Hovenierswerken

Heb je hiervoor ook voor een baas gewerkt? 
Ja

Waren de arbeidsomstandigheden daar beter of slechter?
Toen waren ze beter. Meer hulpmiddelen beschikbaar

Hoe beoordeelt u de volgende factoren binnen uw huidige werksituatie? 

Laag                       Hoog

Werktempo 
Werkstress 
Indien aanwezig, Waardoor ontstaat die stress?


Drukte, pieken en dalen, administratie

Fysieke belasting 
Veiligheidsrisico’s 

Hangt ervan af hoe je deze opvat. Want er gebeurt 
niet zo snel iets, maar als er dus iets met mij zou 
gebeuren, ben ik echt de sjaak. 

Risico bij omgaan met gevaarlijke 
stoffen 
Werkt u met gevaarlijke stoffen? Nee

Wat heeft u nodig om veiliger met gevaarlijke 
stoffen te kunnen gaan werken?

Ik kies ervoor om die werkzaamheden eigenlijk 
helemaal niet te doen. Ik bepaal zelf mijn klussen en 
zodra er gevaarlijke stoffen bij komen kijken doe ik 
die klus niet.

Inspanning om kennis en vaardigheden 
bij te houden 
Welk cijfer van 1 t/m10 zou u uw werk willen 
geven? 9

Werk en Privé Slecht                       Goed

Hoe is uw balans tussen werk en privé volgens 
uzelf? 
Hoe beoordeelt uw omgeving uw balans tussen 
werk en privé? 
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Doorwerken tot 67
Heeft u plannen om eerder te stoppen met 
werken dan uw pensioenleeftijd? 

Ja

Kunt u daar toelichting bij geven? Ik ga ervan uit dat ik eerder een voldoende buffer 
heb opgebouwd

Hoe groot is de kans dat het u lukt om 
tot uw 67e door te werken? 
De kans dat er problemen ontstaan door:

Fysiek zware arbeid 
Omgaan met gevaarlijke stoffen 
Onveilige werksituaties 
Werktempo 
Stress 
Balans werk en privé 
Bijhouden kennis en vaardigheden 
Vraag naar uw werk en veranderingen Minder                 Meer

Hoe denkt u dat de vraag naar uw werk 
zich in algemeenheid de komende jaren zal 
ontwikkelen?


Hoe schat u in dat het aanbod van werk voor u 
persoonlijk de komende jaren zal zijn 
Overweegt u om gezien de marktontwikkeling en 
in de toekomst ander werk te gaan uitvoeren dan 
u nu doet?                                                         

Nee

Kunt u hier toelichting bij geven?: Ik heb mooi werk.

Toekomstplannen

Welk idee of ideeën heeft u om uw werk tot u 67e 
op een goede manier in te vullen zodat u gezond 
en vitaal blijft? 

Je werk goed plannen. Voor zwaar werk een andere 
zzp’er inhuren.

Welke maatregelen treft u om u uw werk langer 
gezond uit te kunnen voeren? (hulpmiddelen, 
beschermingsmiddelen, tempo, keuze werk) 

Goed plannen. 
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Over de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne 

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) heeft zo’n 500 leden. De 
arbeidshygiënist is een schakel tussen de organisatie en de vele deskundigen die 
zich bezighouden met arbeidsomstandigheden. De arbozorg is zijn werkterrein, 
de bescherming van werknemers zijn doel. Arbeidshygiëne is één van de vier 
kerndisciplines die in de Arbowet worden genoemd. Een certificeringsregeling 
beschermt de deskundigheid van de beroepsbeoefenaren.

Het vakgebied van de arbeidshygiënist

Arbeidshygiënisten richten zich op factoren die een schadelijke invloed kunnen 
hebben op de gezondheid. Denk daarbij aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen, 
biologische factoren (virussen, bacteriën, schimmels), fysische factoren (lawaai, 
trillingen, verlichting, straling, klimaat) en fysieke belasting. Het voorkomen van 
gezondheidsschade op korte en lange termijn staat centraal. Arbeidshygiënisten 
kunnen adviseren over te nemen maatregelen, beleid, aanpassingen van werkplek 
en inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook kunnen zij blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen meten en beschermende maatregelen opstellen. Daarnaast 
voeren ze werkplek- en organisatieonderzoek uit.

Op de website www.arbeidshygiene.nl is meer informatie te vinden over het vakgebied 
van de arbeidshygiënist. U kunt via de NVvA ook in contact komen met arbeidshygië-
nisten en toxicologen.

Weegschaalstraat 3 
5632 CW Eindhoven

040 29 11 424  
nvva@arbeidshygiene.nl


	Inleiding
	Opzet van het verslag
	De verkenning
	Zzp’er en de Arbowet
	De arbeidsomstandigheden van zzp’ers

	Het onderzoek
	Resultaten enquête bij zzp’ers
	Aanbevelingen voor nader onderzoek
	Interviews met belangenbehartigers van zzp’ers 
	Conclusies 
	Aanbevelingen


	Bijlagen 
	Bijlage 1: Hand-out Gevaarlijke stoffen voor de branches

	Bijlagen 2 t/m 10 Belangenorganisaties
	Bijlage 2: Gespreksverslag ZZP en bouw: Bouwend Nederland
	Bijlage 3: Gespreksverslag ZZP en bouw: Zelfstandigen Bouw
	Bijlage 4: Gespreksverslag ZZP en zorg: Actiz
	Bijlage 6: Gespreksverslag ZZP en techniek: Techniek Nederland
	Bijlage 7: Gespreksverslag: ZZP Nederland
	Bijlage 8: Gespreksverslag: PZO
	Bijlage 9: Gespreksverslag: FNV-zelfstandigen 
	Bijlage 10: Gespreksverslag: Kamer van Koophandel

	Bijlage 11 t/m 18: Individuele gesprekken met zzp’ers
	Bijlage 11: Timmerwerk DJB
	Bijlage 12: Eenmanszaak MG
	Bijlage 13: LH Thuiszorg
	Bijlage 14: R Zorg
	Bijlage 15: CI Service
	Bijlage 16: BH
	Bijlage 17: PvH
	Bijlage 18: RH  Hovenierswerken
	Colofon



