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Het rapport ’Groei en patronen van zelfstandig ondernemerschap’ is in opdracht van het Europees
Parlement geschreven door een samenwerkingsverband van vier instituten: de Universiteit van
Utrecht, de Vrije Universiteit van Brussel, het Ruskin College te Oxford en B&A Groep
Beleidsonderzoek & Advies te Den Haag, welke laatste optrad als coördinator van het project. Op
basis van literatuurstudie, analyse van Eurostat-statistieken en drie onderzoeken naar zelfstandig
ondernemerschap in respectievelijk Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk wordt in het
rapport een globaal overzicht gegeven van de ontwikkelingen rond het zelfstandig ondernemerschap
en worden er conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan die relevant zijn voor beleidsmakers
en onderzoekers. Deze samenvatting geeft de belangrijkste bevindingen van het rapport weer.

Patronen van zelfstandig ondernemerschap
1. Zelfstandig ondernemerschap is een van de oudste vormen van werk en tegelijk ook zeer

modern. Het is verweven met traditionele sectoren als de landbouw, maar komt ook voor in de
recent opgekomen hightechsectoren, bijvoorbeeld de informatie- en communicatietechnologie
en het telewerken. Onder zelfstandig ondernemerschap vallen zowel de gevestigde
beroepsvormen, zoals de eenmanszaak en de zelfstandige handelaar, als de nieuwe beroepen die
ontstaan door het gebruik van nieuwe technologieën en de groeiende flexibilisatie van
arbeidsvormen en -contracten. De zelfstandigen kunnen zichzelf beschouwen als ondernemers,
als arbeiders die grote economische en sociale risico’s dragen, of als iets daar tussenin. De groep
zelfstandigen wordt steeds diverser en heterogener en is daardoor niet gemakkelijk onder één
noemer te brengen.

2. Het aantal zelfstandigen in de EU is in de laatste tien jaar in absolute termen gestegen van
17,6 miljoen in 1986 tot 21,2 miljoen in 1996. Doordat in die periode de totale werkgelegenheid
in de EU steeg, is het aandeel zelfstandigen afgenomen van 15,3% in 1986 tot 14,6% in 1996.
Het percentage zelfstandigen verschilt sterk tussen de EU-lidstaten. In sommige landen is dat
zeer hoog (meer dan 30% in Griekenland), in andere landen laag (minder dan 10% in
Denemarken, Duitsland en Luxemburg), in bepaalde landen stijgt dat percentage (Italië,
Verenigd Koninkrijk en Nederland), terwijl het in andere landen daalt (Ierland, Spanje en
Frankrijk). Dit is te zien in figuur 1.
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Figuur 1: Zelfstandig ondernemerschap in de EU-lidstaten; 1986-1996 (bron: Eurostat)

3. In de periode 1986-1996 is het zelfstandig ondernemerschap voortdurend aan veranderingen
onderhevig geweest. Het beeld wijzigde zich naar gelang van groei of daling van het aantal
zelfstandigen in de verschillende economische sectoren en de ontwikkelingen binnen deze groep
zelf (opleidingsniveau, verdeling naar geslacht). In de EU als geheel nam het aandeel van de
landbouwsector in het totaal gestaag af (van 3,8% naar 2,5%), bleef het aandeel van de in de
industrie werkzame zelfstandigen grosso modo gelijk en steeg het aandeel van de dienstensector
(überhaupt al de sector met de meeste zelfstandigen) (zie figuur 2).

Figuur 2: Verdeling naar economische sectoren
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Wanneer wordt gekeken naar het opleidingsniveau, dan is duidelijk dat het aandeel  zelfstandigen
met alleen maar een lagere opleiding geleidelijk is afgenomen (hoewel zij nog wel de grootste groep
vormen), terwijl het aantal zelfstandigen met een middelbare of hogere opleiding relatief iets is
gegroeid (zie figuur 3). Voor wat de verdeling naar geslacht betreft, is de kans dat een man
zelfstandig ondernemer wordt nog steeds veel groter, namelijk zo’n 4,5 keer zo groot, dan de kans
dat een vrouw dat wordt. Het zelfstandig ondernemerschap onder mannen neemt echter af (van
12,1% in 1986 tot 10,5% in 1996), terwijl het onder vrouwen langzaam maar zeker steeds meer voet
aan de grond krijgt (van 3,4% tot 3,8% in diezelfde periode) (zie figuur 4).

Figuur 3: Opleidingsniveau

Figuur 4: Zelfstandig ondernemerschap naar geslacht
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4. Binnen bovengenoemde brede trends zijn er zeer verschillende patronen in de EU-lidstaten te
onderscheiden:
* In sommige landen komt zelfstandig ondernemerschap het meeste voor in de

dienstensector (75% van het zelfstandig ondernemerschap in België en Luxemburg); in
andere landen is de landbouw de belangrijkste leverancier van zelfstandige ondernemers
(meer dan 40% in Ierland en Oostenrijk), terwijl in het Verenigd Koninkrijk meer dan
30% van de zelfstandigen in de industrie werkzaam is.

* In bepaalde landen heeft het grootste deel van de zelfstandige beroepsbevolking slechts
lager onderwijs genoten (meer dan 70% in Portugal, Spanje en Griekenland), terwijl dat
in andere landen slechts voor een minderheid van de zelfstandigen geldt (minder dan 30%
in Duitsland, Nederland en Oostenrijk).

* In sommige landen is de verhouding mannen/vrouwen in de groep zelfstandigen meer dan
4 of 5 op 1 (Ierland, Denemarken, Griekenland); in een aantal andere landen is die
verhouding minder dan 3 op 1 (Nederland en Portugal).

5. Enkele economische en demografische ontwikkelingen en onderliggende oorzaken daarvan
liggen tot op zekere hoogte ten grondslag aan deze algemene veranderingen, internationale
parallellen en verschillen. Zo zijn er ontwikkelingen in de economieën van de EU-lidstaten (in
BNP) die wijzigingen van de patronen van economische activiteit tot gevolg hebben die minder
gunstig zijn voor het zelfstandig ondernemerschap. Verder is ook nog te noemen dat de
sectorverdeling binnen deze economieën aan het veranderen is: de landbouw (traditioneel een
sector met veel zelfstandigen) speelt een steeds minder grote rol, terwijl de dienstensector steeds
belangrijker wordt (en nieuwe kansen met zich brengt voor nieuwe vormen van zelfstandig
ondernemerschap). Ten slotte valt ook nog te wijzen op de groeiende participatie van vrouwen
in de arbeidsmarkt (vrouwen worden traditioneel veel minder snel zelfstandig ondernemer dan
mannen).

6. Bovenstaande of andere factoren vormen echter geen afdoende en bevredigende verklaring voor
de ontwikkeling van het zelfstandig ondernemerschap in de lidstaten of voor de verschillen
tussen de lidstaten. Dit komt doordat enerzijds niet duidelijk is wie of wat we precies bedoelen
wanneer we spreken over ‘zelfstandigen’ en doordat we anderzijds het diepe inzicht in het
onderwerp ontberen dat nodig is om te kunnen begrijpen welke sociale, economische en
culturele processen aan de gang zijn. Hieraan liggen ons inziens twee fundamentele problemen
ten grondslag:
* het formele onderscheid tussen arbeid en ondernemerschap, welk onderscheid in het

moderne Europa in de praktijk steeds meer vervaagt;
* de groeiende diversiteit van de groep zelfstandige ondernemers - en de verschillende

subgroepen daarvan -, waardoor het steeds moeilijker wordt om eenduidige generalisaties
te maken (vergelijk de vele verschillende beroepsvormen en -posities in de dienstensector
met de relatieve uniformiteit in de landbouw).



Groei en patronen van zelfstandig ondernemerschap in de EU-lidstaten

PE 167.024- 10 -

7. Teneinde beleidsmakers en wetenschappers in staat te stellen meer te weten te komen over de
ontwikkelingen binnen en de situatie van de groep zelfstandigen en de juiste doelgroepen voor
hun beleids- en onderzoeksactiviteiten te identificeren, is het, uitgaande van bovenstaande
bevindingen, noodzakelijk dat:
* er een meer uitgewerkte typologie van subgroepen van zelfstandigen wordt ontwikkeld,

waardoor er per subgroep een homogener beeld ontstaat van belangen, problemen en
ondersteuningsbehoefte;

* er zeer goed werkbare definities en criteria worden ontwikkeld voor beleid ter
bescherming van arbeiders in loondienst, en dat beleid ter stimulering en ondersteuning
van de (potentiële) zelfstandigen wordt gebaseerd op de specifieke definiëring van de
desbetreffende doelgroepen;

* men zich bewust is van het feit dat gegevens inzake zelfstandig ondernemerschap kunnen
zijn vertekend door verschillen in definities, meetmethoden en culturen, en dat daarmee
rekening wordt gehouden bij het interpreteren van die gegevens.

De positie van de zelfstandigen
8. Zelfstandig ondernemerschap kan een belangrijke factor zijn voor de kwaliteit van het

(beroeps)leven. Het biedt individuen een kans om aan de arbeidsmarkt deel te nemen en hun
talenten vrijer te ontplooien dan mogelijk zou zijn in een situatie van werkloosheid of werk in
loondienst, hetgeen ook weer zorgt voor grotere arbeidssatisfactie. Verder kan  zelfstandig
ondernemerschap goed zijn voor de maatschappij, doordat het bijdraagt tot een dynamischer
economie en tot een beter gebruik en een betere benutting van de menselijke middelen voor het
creëren van nieuwe economische activiteiten en het bevorderen van technologische innovatie.
Het lijkt alsof bepaalde voordelen van zelfstandig ondernemerschap niet volledig worden erkend
of onderkend. Te denken valt aan verbetering van stadscentra en probleemgebieden of aan
integratie van verschillende etnische groepen in de samenleving. Willen deze voordelen volledig
worden uitgebuit, dan zijn een bredere visie op en benadering van zelfstandig ondernemerschap
noodzakelijk.

9. Er zijn echter ook aspecten die het minder aantrekkelijk maken om zelfstandig ondernemer te
zijn. Zo zijn de arbeidsomstandigheden van zelfstandigen niet altijd bevorderlijk voor de
gezondheid en veiligheid. Dit kan komen door de aard van het werk en de omstandigheden
waaronder de zelfstandigen doorgaans werken, maar het kan ook liggen aan het gebrek aan
systematische aandacht voor deze aspecten bij het midden- en kleinbedrijf.
Hetzelfde geldt voor het gebrek aan ondernemerskwaliteiten en voor het tekort aan
mogelijkheden voor permanente scholing op het gebied van ondernemerschap en
vakinhoudelijke knowhow. Deze tekortkomingen kunnen er de oorzaak van zijn dat
veelbelovende zelfstandigen steeds beneden de maat presteren of zelfs dat de marktpositie
daardoor ernstig in gevaar komt (zie volgende punt).
Voor wat betreft zowel gezondheid en veiligheid als opleiding geldt dat er nog geen goed zicht
bestaat op de situatie van de zelfstandigen binnen de EU.
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10. De grootste bedreigingen van het zelfstandig ondernemerschap houden echter verband met de
sociale zekerheid. In het algemeen zijn de systemen van sociale zekerheid in de EU-lidstaten
niet zodanig aangepast dat zij rekening kunnen houden met mengvormen van arbeid en
ondernemerschap. Voor sommige zelfstandigen bieden spaargeld of individuele verzekering
geen voldoende alternatief. Deze groep loopt ernstig risico het slachtoffer te worden van
marginalisatie en sociale uitsluiting, met name in het geval van faillissement. Vanwege deze
ongewenste neveneffecten en vanwege het feit dat de huidige omstandigheden niet bepaald een
gunstig klimaat scheppen voor volledige benutting van de individuele en maatschappelijke
mogelijkheden van zelfstandig ondernemerschap, verdient het aanbeveling om nog eens goed
naar het Europese systeem van sociale zekerheid te kijken.

Beleid ter zake van zelfstandig ondernemerschap
11. Het belang van zelfstandig ondernemerschap en van stimulering van ondernemerschap wordt

steeds meer erkend. De ervaringen in de individuele lidstaten met grote structurele werkloosheid
en trends van individualisering van de samenleving en europeanisering en globalisering hebben
daartoe bijgedragen. Naast de desbetreffende overheden zijn er nog  verschillende actoren actief
bezig (soms ook aangemoedigd door die overheden) met de positie van de zelfstandigen. In het
Nederlandse onderzoek worden onder meer de Kamers van Koophandel, speciale instituten voor
ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf, innovatie-ondersteuningsinstituten, gemeenten
en lokale en regionale fondsen genoemd. In het Britse onderzoek wordt bijzondere aandacht
besteed aan handels- en beroepsorganisaties, waarbij het volgende wordt geconstateerd: hoe
professioneler de zelfstandigen opereren, hoe meer organisaties daadwerkelijk een barrière
vormen voor toetreding tot de markt en daarmee de markt beschermen ten gunste van diegenen
die daar al een plaats hebben.

12. Beleid op het gebied van zelfstandig ondernemerschap is verweven met verschillende
beleidsterreinen. In de nationale onderzoeken worden voorbeelden gegeven van specifieke
beleidsmaatregelen op het gebied van arbeidsmarkt, industrie, technologie, welzijn, sociale
zekerheid, verzekeringen en belastingen. Tezamen vormen zij een bont pallet aan maatregelen
die van invloed zijn op de positie van de zelfstandigen, of - nauwkeuriger gezegd - die
verschillende gevolgen hebben voor zelfstandigen in verschillende posities. Over aard en
omvang van deze invloed is weinig bekend. Er is wel onderzoek naar gedaan, maar alleen per
beleidsterrein. Samenhangend onderzoek naar het gecombineerde effect van maatregelen op
verschillend gebied op de zelfstandigen zelf ontbreekt grotendeels.
In het algemeen kan worden gesteld dat informatie en advies stimulerend lijken te werken voor
degenen die een eigen bedrijf willen beginnen en dat zij een positief effect lijken te hebben op
de kwaliteit van de onderneming. Specifieke financiële maatregelen zijn direct van invloed op
het relatieve aantal ondernemers dat een eigen bedrijf opzet.

13. Op basis van een analyse van het beleid en de maatregelen van dit moment is de conclusie te
trekken dat voorzover zelfstandig ondernemerschap kan worden bevorderd door
arbeidsmarktbeleid, daarvoor overkoepelende regelingen noodzakelijk zijn. Een andere
conclusie is dat er tegelijk ook behoefte is aan op de verschillende situaties toegesneden beleid.
De verscheidenheid aan vormen van zelfstandig ondernemerschap vraagt om een
gedifferentieerde benadering, waarin specifieke (meerdere terreinen omvattende) regelingen
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worden gecreëerd voor verschillende categorieën zelfstandigen, elk met hun eigen houding ten
aanzien van zelfstandig ondernemerschap en elk met hun eigen achtergrond,  aspiraties en
visies. Om dergelijk beleid te kunnen ontwikkelen, moet de typologie van de zelfstandigen
nader worden uitgewerkt, zo mogelijk in termen van 'trajecten van zelfstandig
ondernemerschap'.
Om effectief beleid te kunnen maken, is meer onderzoek nodig, met name vanuit een integraal
perspectief, waarbij de beleidsmaatregelen op de afzonderlijke beleidsterreinen in een
samenhangend verband worden genomen. Aangezien beleidsmatige aandacht voor zelfstandig
ondernemerschap relatief nieuw is voor alle individuele lidstaten en ook duidelijk van invloed
is op de Europese economie en arbeidsmarkt, lijkt het van bijzonder groot belang dat er
internationale vergelijkende studies worden verricht, dat wordt deelgenomen aan activiteiten in
het kader van vergelijkingsonderzoek en dat er een collectieve manier van leren door ervaring
in de EU wordt georganiseerd.


