Aangesloten bij de FNV

Utrecht, maart 2014
Betreft: De ZZP’er in uw gemeente
Geachte mevrouw/mijnheer,
Veel gemeentes in Nederland kampen met leegstand, niet alleen in de centra maar (juist) ook in
woonwijken en aanloopstraten. Ook andere voorzieningen verdwijnen steeds meer uit de wijk,
hetgeen ten koste gaat van de leefbaarheid.
Is er iets wat u als gemeenteraadslid kunt doen om er voor te zorgen dat de wijken in uw gemeente leefbaar
blijven? Ja dat kunt u: door zo min mogelijk belemmeringen op te werpen voor inwoners van uw gemeente
die zich als (ambulante) ZZP’er willen vestigen.
Met bijna een miljoen zelfstandigen zijn de ZZP’ers in toenemende mate een economische en
maatschappelijke factor van belang in Nederland. Ook in uw gemeente kunnen zij er aan meewerken dat
een buurt levendig blijft: zij zorgen voor aanwezigheid van mensen overdag en zullen op hun beurt ook weer
andere bedrijvigheid kunnen aantrekken.
FNV MOOI en ZZP
FNV MOOI is een van de grootste belangenbehartigers van ZZP’ers in de uiterlijke verzorging. Deze
belangenbehartiging richt zich onder andere op het vestigingsbeleid van zelfstandigen in de uiterlijke
verzorging. Wij streven naar ruime mogelijkheden voor alle ZZP’ers in de uiterlijke verzorging om zich te
kunnen vestigen. Wij zien niet in waarom in bepaalde gemeentes een interim-manager thuis klanten mag
ontvangen en een trainer thuis trainingen mag geven, terwijl het de thuiskapper wordt verboden om aan huis
te knippen of een ambulante pedicure niet bij klanten thuis mag komen. FNV MOOI is ervan overtuigd dat
door een ruim vestigingsbeleid het mes aan meerdere kanten snijdt: dit zorgt voor groei van de werk
gelegenheid en toename van de leefbaarheid in uw gemeente, maar ook voor inkomensonafhankelijkheid
voor de ZZP‘er. Uiteindelijk willen ZPP’ers niets liever dan hun eigen inkomen verwerven.
Als uw gemeente al een ruim vestigingsbeleid voor ZZP’ers heeft, dan juichen wij dit van harte toe. Als dit
niet het geval is, verzoeken wij u dit onderwerp in uw gemeenteraadscampagne mee te nemen en –als u na
de verkiezingen daadwerkelijk als raadslid aan de slag mag– in de door u goed te keuren bestemmings
plannen geen bepalingen op te nemen die het een kapper, schoonheidsspecialiste, nagelstyliste, visagiste,
wellnessmedewerker of pedicure onnodig moeilijk maken zijn of haar beroep uit te oefenen.
FNV MOOI wenst u veel succes op 19 maart a.s.!
Met vriendelijke groet,
FNV MOOI

Marga Patijn
Voorzitter
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‘Werken doe je maar thuis’

Aanleiding
ZZP In Nederland
De zelfstandige zonder personeel, kortweg ZZP’er, heeft de laatste tijd niet over belangstelling te klagen.
Kranten staan vol met nu eens jubelende, dan weer deprimerende verhalen over de lotgevallen van de
nieuwe nomaden op de arbeidsmarkt. Einde 2013 telde Nederland bijna 800.000 ZZP’ers.
Vorig jaar zijn in Nederland ruim 150.000 personen gestart met een onderneming. Dit is een toename van 13
procent ten opzichte van het jaar 2012. Dit blijkt uit onlangs gepubliceerde cijfers van de Kamer van
Koophandel. Bij onveranderde omstandigheden wordt dit een miljoen per 2030.
Volgens sommigen zijn ZZP’ers de wegbereiders van de arbeidsmarkt van de toekomst, waarin de vaste
baan in loondienst heeft afgedaan en iedereen een kleine ondernemer is geworden. Anderen zien hen
daarentegen als de slachtoffers van een doorgeschoten flexibilisering. Vooralsnog lijken de optimistische
geluiden te overheersen en wordt de groei van het aantal ZZP’ers door velen toegejuicht en waarom zou de
ZZP’er ook niet naast de werknemer kunnen bestaan? Neem de Europese Unie die stimuleert het zelfstandig
ondernemerschap in het kader van de bevordering van de economische groei de verlaging van de sociale
zekerheidskosten. Voor opiniemakers is de ZZP’er dé uitingsvorm van het sociaalculturele individualiserings
proces, waarbij volop aandacht bestaat voor de kansen van het zelfstandig ondernemerschap. De
arbeidsmarkt is in deze visie volop in beweging, en zal in de toekomst blijven bewegen. Er zijn zelfs al
auteurs die spreken over ‘de ZZP-economie’, terwijl anderen de ZZP’er beschouwen als degenen die ‘het
nieuwe werken’ al in praktijk brengen. Er lijkt een nieuwe tijd te zijn aangebroken in het arbeidsbestel.
Een paar feiten over deze groep die zich kenmerkt door een grote diversiteit;
• Twee derde van de ZZP’ers werkte voor het starten van de huidige onderneming fulltime in loondienst.
• Vier van de tien ZZP’ers ziet het zelfstandig ondernemerschap op dit moment als enige mogelijkheid om
inkomsten te genereren (41%).
• De ZZP’ers worden sterk gemotiveerd door de flexibele werktijden en het parttime werken, maar ook door
het contact met klanten en het neerzetten van succesvolle prestaties.
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Onder welke bedrijfstakken zijn de zelfstandigen dan verdeeld?
Koploper is de commerciële dienstverlening, waar het aantal zelfstandigen zonder personeel groeide van
214 duizend personen in 2002 naar 320 duizend personen in 2012. Het gaat hierbij vooral om de zakelijke
dienstverlening. In de nijverheid waartoe de branche uiterlijke verzorging behoort) groeide het aantal
zelfstandigen zonder personeel, terwijl het aantal werknemers afnam. Het aantal zelfstandigen zonder
personeel liep op van 42 duizend in 2002 naar 53 duizend in 2012, maar het aantal werknemers daalde in
deze bedrijfstak in dezelfde periode van ruim 990 duizend naar ruim 855 duizend. Alleen in de landbouw,
bosbouw en visserij was sprake van een afname van het aantal zelfstandigen.
ZZP in de Uiterlijke Verzorging
De wereld van uiterlijke schoonheid lijkt zich ieder jaar steeds sneller te ontwikkelen. In bijna alle
beroepsgroepen neemt het aantal ZZP’ers toe.
Schoonheidsspecialisten
In totaal zijn er in Nederland ongeveer 15.000 schoonheidssalons. Bij de schoonheidsspecialisten is het
percentage ZZP’ers altijd al groot geweest (91%). Slechts een tiende van de branche werkt in loondienst of
heeft personeel in dienst.
Pedicures, Visagisten en Nagelstylisten en Wellness medewerkers
Pedicures werken bijna uitsluitend als ZZP’er. Dit lijkt ook voor de Wellness, Visagisten en Nagelstylisten te
gelden.
Kappers
Met name in de kappersbranche zetten veranderingen door. Een aantal trends zijn;
• Het middensegment van de traditionele kappersbedrijven wordt steeds kleiner.
• Dit ten faveure van de grote ketens (zoals Wave Cosmo, Team Kappers, Brainwash, Ami kappers etc.).
• En ten gunste van de ZZP-kapper. Het aandeel van zelfstandig werkende kappers zonder personeel is in
de afgelopen jaren verder toegenomen en vormt nu 64% van het totale aantal kappersbedrijven. Vooral
het aantal ambulante kappers is gestegen (Bron, “Structuuronderzoek kappersbranche 2013”,
onderzoeksbureau EIM).
FNV MOOI zal blijven waken voor gedwongen ZZP-schap, maar ziet de opmars van de ZZP’ er naast de
werknemer als een welkome ontwikkeling in de branche uiterlijke verzorging en vindt ook de ontwikkeling
van de hybride vorm interessant.
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