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VOORWOORD&
!
Wat!vliegt!de!tijd!!Ruim!een!jaar!geleden!begon!ik!met!mijn!stage!bij!de!gemeente!Utrecht!waar!ik!
onderzoek!heb!gedaan!in!het!kader!van!de!afronding!van!de!masteropleiding!Economische!Geografie.!Ik!

heb!bij!de!afdelingen!Bestuursinformatie!(nu:!Afdeling!Onderzoek)!en!Economische!Zaken!onderzoek!
uitgevoerd!naar!de!situatie!van!Utrechtse!ZZP’ers!ten!aanzien!van!de!bedrijfshuisvesting.!Het!eerste!wat!

ik!heb!geleerd!was!dat!dé!ZZP’er!niet!bestaat.!ZZP’ers!hebben!met!elkaar!gemeen!dat!ze!een!bedrijf!
hebben!zonder!personeel.!Daar!houdt!de!gelijkenis!bij!op:!er!zijn!vele!verschillende!ZZP’ers!die!

verschillende!bedrijfshuisvestingskeuzes!maken!en!–wensen!koesteren.!Tel!dit!op!bij!het!feit!dat!de!
opkomst!van!ZZP’ers!een!relatief!nieuw,!nog!niet!veel!onderzocht,!fenomeen!is!en!zie!daar:!een!

uitdagend!afstudeeronderzoek.!Het!afgelopen!jaar!is!af!en!toe!moeilijk!geweest,!maar!over!het!
algemeen!vooral!zeer!leerzaam!en!leuk.!!

!
Graag!wil!ik!dit!voorwoord!gebruiken!om!een!aantal!mensen!te!bedanken!die!hebben!geholpen!bij!het!

tot!stand!komen!van!deze!masterthesis.!Als!eerste!mijn!begeleidster!vanuit!de!Universiteit!Utrecht:!
Veronique!Schutjens.!Haar!begeleiding!heeft!ervoor!gezorgd!dat!ik!het!beste!uit!mezelf!heb!gehaald!en!

haar!stimulerende!en!inspirerende!woorden!hebben!mij!doen!doorzetten!in!tijden!dat!ik!even!niet!meer!
zag!zitten.!Daarnaast!wil!ik!mijn!twee!begeleiders!vanuit!de!gemeente!Utrecht!bedanken:!Wilbert!

Kalfsvel!van!Economische!Zaken!en!Hans!van!Hastenberg!vanuit!Bestuursinformatie:!bedankt!voor!de!
kans!dat!ik!op!jullie!afdelingen!stage!mocht!lopen,!dat!ik!de!resultaten!van!deze!masterthesis!aan!een!

bijzonder!gezelschap!mocht!presenteren!waaronder!de!Burgemeester!van!Utrecht!en!de!wethouder!
Economische!Zaken!en!natuurlijk!bedankt!voor!jullie!feedback!op!de!gelezen!stukken.!Verder!wil!ik!ook!

mijn!ouders,!broer,!vriendinnen!en!mijn!vriend!enorm!bedanken!omdat!ik!bij!hen!mijn!hart!kon!luchten!
in!tijden!dat!het!onderzoek!niet!zo!goed!ging,!juist!enthousiast!kon!vertellen!in!tijden!dat!het!onderzoek!

snel!vorderde!en!voor!de!feedback!na!het!doorlezen!van!bepaalde!hoofdstukken!uit!deze!scriptie.!Tot!
slot!wil!ik!de!tien!Utrechtse!ZZP’ers!bedanken!die!ik!mocht!interviewen!in!het!kader!van!dit!onderzoek!

en!natuurlijk!de!bijna!1.200!ZZP’ers!die!de!enquête!hebben!ingevuld.!Zonder!jullie!was!deze!
masterthesis!niet!tot!stand!gekomen!!

!
Nu!rest!mij!niets!anders!dan!u!veel!plezier!toe!te!wensen!bij!het!lezen!van!mijn!masterthesis!!

!
!

Karin!de!Vries,!
!

Utrecht,!maart!2013!
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SAMENVATTING&
!
Het!aantal!ZZP’ers!(Zelfstandigen!Zonder!Personeel)!is!het!afgelopen!decennium!sterk!toegenomen:!van!

500.000! in! 2002! tot! ruim! 750.000! in! 2011! (Centraal! Bureau! voor! de! Statistiek,! 2010;! NOS,! 2012).!
Vanwege! het! sterk! gegroeide! aantal! ZZP’ers! is! het! economisch! belang! van! deze! specifieke! groep!

ondernemers!steeds!groter!geworden!(Rijksoverheid,!2013).!
! Er! is! geen!wettelijke! definitie! van! de! term! ‘ZZP’er’! (Sociaal! Economische!Raad,! 2010).! In! deze!

studie!worden!ZZP’ers! gezien!als!personen!die:! (1)! geen!personeel! in! loondienst!hebben,! (2)!met!een!
commerciële!doelstelling!produceren,! (3)! geen!onderdeel! uitmaken! van!een! franchise!of! keten!en! (4)!

werkzaam!zijn!in!alle!sectoren!behalve!de!horeca,!niet1digitale!detailhandel!en!de!agrarische!sector.!
De!groei!van!het!aantal!ZZP’ers!beïnvloedt!mogelijk!de!vraag!naar!kleinschalige!bedrijfshuisvesting!

(EIM,!2011).!ZZP’ers!hebben!wellicht!behoefte!aan!bepaalde!typen!kleinschalige!bedrijfshuisvesting!die!
er! tot! op! heden! niet,! of! slechts! in! geringe! mate! zijn.! Momenteel! huisvest! de! meerderheid! van! de!

Nederlandse!ZZP’ers!het!bedrijf!in!de!woning:!dit!brengt!de!minste!kosten!en!risico’s!met!zich!mee!(EIM,!
2011;! Mason! et! al.,! 2011).! In! welke! typen! kleinschalige! bedrijfshuisvesting! ZZP’ers! het! bedrijf! willen!

huisvesten!en!hoe!groot!de!groep!is!die!het!bedrijf!op!die!manier!wil!huisvesten!is!onbekend.!Huisvesten!
bijna!alle!ZZP’ers!het!bedrijf!tegen!hun!zin!vanuit!huis!of!is!het!een!vrijwillige!en!bewuste!keuze?!

De!gemeente!Utrecht!wil!Utrechtse!ZZP’ers!faciliteren!ten!aanzien!van!bedrijfshuisvesting:!zoveel!
mogelijk! ZZP’ers! moeten! in! staat! zijn! het! bedrijf! te! huisvesten! op! de! manier! zoals! zij! dat! wenselijk!

achten.! Dit! is! belangrijk! omdat! geschikte! bedrijfshuisvesting! een! positief! effect! kan! hebben! op! de!
ontwikkeling!van!het!bedrijf.!De!gemeente!Utrecht!heeft!de!onderzoeker!daarom!de!opdracht!gegeven!

een!onderzoek!uit!te!voeren!naar!de!bedrijfshuisvestingskeuzes!en!–wensen!van!Utrechtse!ZZP’ers!en!de!
overeenkomst!daartussen.!De!centrale!vraag!die!is!opgesteld!om!aan!de!behoefte!van!de!opdrachtgever!

te!voldoen,!is:!!
!

“In)hoeverre)hangen)persoons/,)woning/,)bedrijfs/)of)wijkkenmerken)van)Utrechtse)ZZP’ers)samen)met)de)
overeenkomst)tussen)het)huidige)en)gewenste)type)bedrijfshuisvesting?’’)
!
Deze!studie!bestaat!uit!een!literatuuranalyse!en!kwalitatief!en!kwantitatief!empirisch!onderzoek:!semi1

gestructureerde! diepte! interviews! en! een! grootschalige! enquête.! Omdat! in! de! wetenschappelijke!
literatuur! nog! geen! studies! zijn! uitgevoerd! naar! de! factoren! die! samenhangen! met! de!

bedrijfshuisvestingskeuzes,! 1wensen! en! de! overeenkomst! daartussen! specifiek! voor! ZZP’ers! zijn! eerst!
interviews! met! tien! Utrechtse! ZZP’ers! gehouden! alvorens! de! enquête! opgesteld! kon! worden.! De!

enquête!is!door!1.138!Utrechtse!ZZP’ers!ingevuld.!!
)
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De!belangrijkste!uitkomsten!wat!betreft!de!bedrijfshuisvestingskeuzes:!

1De!meerderheid! van! de!Utrechtse! ZZP’ers!werkt!momenteel! vanuit! huis.! Ongeveer! een! kwart!werkt!
vanuit! flexibele!typen!bedrijfshuisvesting:!met!name!bij!de!klant.!Slechts!weinig!ZZP’ers!werken!vanuit!

een!vaste!locatie!buitenshuis.!
1ZZP’ers! zonder! kinderen! kiezen! vaker! voor! bedrijfshuisvesting! buitenshuis! dan! ZZP’ers!met! kinderen.!

Daarnaast! werken! ZZP’ers! in! de! zakelijke! dienstverlening! en! creatieve! sector! vaker! buitenshuis! dan!
ZZP’ers!in!overige!sectoren.!Ook!ZZP’ers!in!de!wijken!Binnenstad,!Oost!en!Noordoost!kiezen!vaker!voor!

bedrijfshuisvesting!buitenshuis!dan!ZZP’ers!in!overige!wijken.!Ten!slotte!hangt!het!feit!of!het!bedrijf!de!
hoofdbron!van!huishoudensinkomsten!vormt!en!het!aantal!kamers!in!de!woning!positief!samen!met!de!

kans!dat!ZZP’ers!kiezen!voor!bedrijfshuisvesting!buitenshuis.!
1ZZP’ers! die! ervoor!hebben!gekozen!het!bedrijf! buiten!de!woning! te!huisvesten,! hebben!de! keuze!uit!

vaste! of! flexibele! huisvestingstypen.! De! leeftijd! van! het! bedrijf! en! de!mate! van! bedrijfsgroeiambities!
hangen! sterk!negatief! samen!met!de!kans!dat! voor! flexibele!huisvestingstypen!wordt! gekozen!en!het!

huishoudensinkomen!hangt!daar! juist!sterk!positief!mee!samen.!ZZP’ers! in!de!wijken!Binnenstad,!Oost!
en! Noordoost! hebben! een! grotere! kans! voor! flexibele! bedrijfshuisvesting! te! kiezen! dan! ZZP’ers! in!

overige!wijken.!Woningkenmerken!zijn!niet!belangrijk.!
!

De!belangrijkste!uitkomsten!wat!betreft!de!bedrijfshuisvestingswensen:!
1Iets!meer!dan!de!helft!van!de!Utrechtse!ZZP’ers!wil!het!bedrijf!vanuit!de!woning!huisvesten:!vooral!een!

vaste!locatie!in!de!eigen!woonbuurt!is!in!trek.!Flexibele!typen!bedrijfshuisvesting!zijn!niet!zo!populair.! !
1De! kans! dat! ZZP’ers! het! bedrijf! buiten! de!woning!willen! huisvesten,! hangt! zeer! sterk! samen!met! de!

manier! waarop! het! bedrijf! momenteel! is! gehuisvest.! Bij! ZZP’ers! die! op! dit! moment! al! buitenshuis!
werken,! is! dit! vaker! het! gewenste! huisvestingstype! dan! bij! ZZP’ers! die! op! dit! moment! vanuit! huis!

werken.!De!bedrijfsgroeiambities!hangen!positief!samen!met!kans!dat!ZZP’ers!buitenshuis!willen!werken!
en!de! leeftijd!van!ZZP’ers!hangt!daar! juist!negatief!mee!samen.!ZZP’ers! in!Leidsche!Rijn!en!Vleuten1De!

Meern!hebben!een!kleinere!kans!buitenshuis!te!willen!werken!dan!ZZP’ers!in!overige!Utrechtse!wijken.!
Woningkenmerken!zijn!niet!belangrijk.!

1Wanneer!ZZP’ers!een!bedrijfsonderkomen!buitenshuis!zouden!willen,!kan!dit!van!vaste!of!flexibele!aard!
zijn.!ZZP’ers!die!op!dit!moment!al!vanuit!een!flexibel!huisvestingstype!werken,!hebben!een!grotere!kans!

dit!te!wensen!dan!ZZP’ers!die!vanuit!huis!of!een!vaste!locatie!buitenshuis!werken.!Alleenstaande!ZZP’ers!
willen! vaker! vanuit! een! flexibele! locatie! buitenshuis! werken! dan! samenwonende! ZZP’ers.!

Woningkenmerken!en!de!wijk!waarin!ZZP’ers!het!bedrijf!momenteel!huisvesten,!doen!er!niet!toe.!
)
Tot! slot! de! belangrijkste! uitkomsten! wat! betreft! de! mate! van! overeenkomst! tussen! het! huidige! en!
gewenste!type!bedrijfshuisvesting!en!de!omvang!daarvan.)De!mate!van!overeenkomst! is!geanalyseerd!

door! te! kijken! naar! het! huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! en! de! omvang! daarvan.! Zes!
categorieën!zijn!onderscheiden:!(1)!in!de!woning!+!klein,!(2)!in!de!woning!+!groot,!(3)!vast!buitenshuis!+!

klein,!(4)!vast!buitenshuis!+!groot,!(5)!flexibele!werkplek!of!horecagelegenheid!en!tot!slot!(6)!werken!bij!
de!klant.!!)
1Bij!51,7%!van!de!Utrechtse!ZZP’ers!is!de!huidige!en!gewenste!bedrijfshuisvesting!hetzelfde.!Bij!48,3%!is!
er! een! verschil:! zij! willen! het! bedrijf! graag! op! een! andere!manier! huisvesten.! Vooral! ZZP’ers! die! het!

bedrijf! in! flexibele! typen! huisvesten! (categorieën! 5! en! 6)! of! vanuit! een! kleine! ruimte! in! de! woning!
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werken,!willen!het!bedrijf!anders!huisvesten:!met!name!een!vaste!kleine! locatie!buitenshuis! is!gewild.!

Bij!ZZP’ers!die!het!bedrijf!vanuit!een!kleine!vaste!locatie!buitenshuis!of!vanuit!een!grote!ruimte!aan!huis!
voeren,!verschilt!de!huidige!en!gewenste!bedrijfshuisvesting!het!minst!vaak!van!elkaar.!

1De!kans!op!een!verschil! tussen!het!huidige!en!gewenste!huisvestingstype!hangt!sterk!negatief!samen!
met!de!mate!waarin!ZZP’ers!tevreden!zijn!met!de!wijze!waarop!het!bedrijf!momenteel!is!gehuisvest!en!

de!leeftijd!van!ZZP’ers.!Woningkenmerken!en!de!wijk!waarin!ZZP’ers!momenteel!zijn!gevestigd!zijn!niet!
belangrijk.!

!
Met! de! volgende! vier! aanbevelingen! kan! de! gemeente! Utrecht! ZZP’ers! faciliteren! ten! aanzien! van!

bedrijfshuisvesting:!
1. Vervolgonderzoek:!confrontatie!vraag1aanbod!bedrijfshuisvesting!

2. Versoepel!de!regelgeving!omtrent!het!werken!vanuit!huis!
3. Zorg!voor!meer!ruimte!voor!werken!in!de!wijk!
4. Stimuleer!de!realisatie!van!vaste!wijk1gebonden!werkplekken!
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1.& INLEIDING&
!

1.1&Aanleiding&

!
‘’Aantal)ZZP’ers)groeit)naar)1)miljoen’’!(NOS,!2012)!
!
! ‘’47%)ZZP’ers)op)zoek)naar)werkplek’’!(ZZP!BV,!2011)!
!
! ! ! ‘’Kleinschalige)bedrijvigheid)vereist)andere)kantoren’’!(Wikistedia,!2013a)!

!
ZZP’ers!(Zelfstandigen!Zonder!Personeel)!zijn!de!laatste!paar!jaar!een!‘hot!item’!in!de!media.!Elke!maand!

verschijnt!er!wel!een!nieuwsbericht!over!dit!type!ondernemers:!‘’Dé)ZZP’er)bestaat)niet,)maar)duikt)op)
in) vele) gedaanten’’! (De! Volkskrant,! 2013,! p.24)! of! ‘’Naast) je) baan) een) onderneming) beginnen) om) te)
kunnen)doen)wat)je)écht)leuk)vindt’’!(NRC!Next,!2012,!Carrière:!p.5).!Het!aantal!ZZP’ers!is!de!afgelopen!
jaren! sterk! toegenomen.!Waren!er! in!2002!volgens!het!Centraal!Bureau!voor!de!Statistiek! (2012)!nog!

ongeveer! 500.000! ZZP’ers! in! Nederland! actief;! in! 2011! is! dit! aantal! toegenomen! tot! ruim! 750.000.!
Vanwege!de! sterke!groei! van!het!aantal! ZZP’ers! is!de!economische!waarde!van!deze! specifieke!groep!

ondernemers!steeds!groter!geworden!(Rijksoverheid,!2013).!
ZZP’ers! kennen! een! andere! bedrijfshuisvestingsvraag! dan! zelfstandige! ondernemers! met!

personeel!of!andere!kleine!of!grote!bedrijven.!Veel!ZZP’ers!werken!vanuit!huis:!dit!brengt!minder!kosten!
en!minder! risico’s!met! zich!mee! dan! bedrijfshuisvesting! buitenshuis! (EIM,! 2011;!Mason! et! al.,! 2011).!

Thuis! kunnen! echter! de! benodigde! professionele! voorzieningen! soms! ontbreken! (Gemeente!
Amsterdam,! 2012;! Risselada!&! Folmer,! 2012).! Een! aantal! kantoorformules! speelt! hier! goed! op! in.! Zo!

worden! facilitaire! voorzieningen,! zoals! print1,! kopieer1! en! postfaciliteiten,! aangeboden! die! gedeeld!
kunnen! worden! met! andere! ondernemers.! Ook! worden! informele! ontmoetingsruimten! gerealiseerd!

waar! de! nadruk! ligt! op! verblijven,! vergaderen,! ontvangen! en! netwerken.! Daarnaast! werken! ZZP’ers!
tegenwoordig!steeds!vaker!vanuit!de!lobby!van!hotels!en!in!horecagelegenheden!(DTZ!Zadelhoff,!2013;!

Wikistedia,! 2013b).! De! opkomst! van!Wi/Fi! maakt! het! mogelijk! om!met! een! laptop! overal! te! kunnen!
werken:!‘’where)there’s)a)signal,)there’s)a)workplace’’)(Financial!Times,!2008a,!p.1).!Wikistedia!(2013b)!

noemt! ZZP’ers! zelfs! al! de! ‘’nieuwe! zwervers’’! omdat! zij! ‘’geen! kantoorruimte! nodig! hebben! en! hun!
infrastructuur!hebben!ondergebracht!in!de!cloud’’.!Daarnaast!kan!er!juist!bij!een!deel!van!de!ZZP’ers!de!

wens! bestaan! het! bedrijf! in! een! vaste! plek! buiten! de!woning! te! huisvesten.! Vaste! bedrijfshuisvesting!
buiten!de!woning!geeft!het!bedrijf!een!professioneel!imago!en!uit!het!contact!met!andere!ondernemers!

kunnen!nieuwe!opdrachten!voortkomen!(Inzicht!Marktonderzoek,!2010).!
Wanneer! ZZP’ers! gefaciliteerd! worden! in! de! wensen! die! zij! hebben! ten! aanzien! van!

bedrijfshuisvesting! kan! dit! een!positief! effect! hebben!op!de! ontwikkeling! van! het! bedrijf.!Momenteel!
werkt!de!meerderheid!van!de!ZZP’ers!vanuit!huis! (EIM,!2011;!Gemeente!Amsterdam,!2012).!De!vraag!

die!nu!rijst!is:!willen!deze!ZZP’ers!wel!vanuit!huis!werken?!Zoals!Mackloet!et!al.!(2006)!het!verwoorden:!
is! het! werken! vanuit! huis! ‘bittere! noodzaak! of! een! verkozen! lifestyle’?! Wanneer! ZZP’ers!

noodgedwongen!vanuit!huis!werken!en!het!bedrijf! liever!vanuit!een! locatie!buitenshuis!willen!voeren,!
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moeten! ze! dan! aan! hun! lot! worden! overgelaten! of! kunnen! ze! wellicht! gefaciliteerd! worden! in! hun!

bedrijfshuisvestingsambities?! Ook! kan! er! bij! ZZP’ers! die! momenteel! vanuit! huis! werken! een! latente)
behoefte! bestaan! aan! bedrijfshuisvesting! buitenshuis.! Dit! betekent! dat! thuiswerkende! ZZP’ers! niet!

direct! de!wens! hebben! het! bedrijf! buiten! de!woning! te! huisvesten,!maar! dat! wanneer! er! voldoende!
geschikt! aanbod! is,! zij!wellicht! toch!verleid! kunnen!worden!de!huiskamer! in! te! ruilen! voor!een!kleine!

kantoorruimte!buitenshuis.!Het!verleiden!van!thuiswerkende!ZZP’ers!om!buitenshuis!te!gaan!werken!is!
van! belang! omdat! veel! thuiswerkende! ZZP’ers! de! voordelen! van! huisvesting! buiten! de! woning!

onderschatten!(Inzicht!Marktonderzoek,!2010).!
Al! met! al! is! er! nog! veel! onduidelijkheid! over! de! bedrijfshuisvestingskeuzes! en! –wensen! van!

ZZP’ers.!Er!is!onderzoek!nodig!naar!de!manieren!waarop!ZZP’er!het!bedrijf!momenteel!huisvesten!en!of!
dit! overeenkomt! met! de! bedrijfshuisvestingswensen! die! zij! koesteren.! In! deze! studie! staat! de!

overeenkomst!tussen!de!huidige!en!gewenste!wijze!van!bedrijfshuisvesting,!en!de!verklaringen!daarvoor!
centraal.!

Enkele!Nederlandse!gemeenten!hebben!reeds!onderzoek!laten!doen!naar!de!wijze!waarop!ZZP’ers!
het! bedrijf! huisvesten! (Gemeente! Amsterdam,! 2012;! Inzicht! Marktonderzoek,! 2010;! Kamer! van!

Koophandel! Rotterdam,! 2012).!Ook!worden! indicaties! betreffende!het! aandeel! ZZP’ers! dat! op! zoek! is!
naar! een! ander! type! bedrijfshuisvesting.! De! overeenkomst! tussen! het! huidige! en! gewenste! type!

bedrijfshuisvesting! is! echter! tot! dusver! niet! onderzocht.! Op! de! verklaringen! voor! de! overeenkomst!
tussen! het! huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! wordt! dan! ook! niet! ingegaan.! Echter! enkel!

wanneer! er! inzicht! is! in! de! mate! van! overeenkomst! tussen! het! huidige! en! gewenste! type!
bedrijfshuisvesting! en! de! verklaringen! daarvoor,! kan! geprobeerd! worden! ZZP’ers! te! faciliteren! bij! de!

wens! om!het! bedrijf! te! huisvesten! in! het! type! bedrijfshuisvesting! dat! volgens! ZZP’ers! zélf! optimaal! is!
voor!de!uitoefening!van!het!beroep.!Gemeenten!kunnen!hierbij!door!middel!van!beleid!een!faciliterende!

rol! spelen.!Wanneer!ZZP’ers!het!bedrijf!op!de!gewenste!wijze! te!huisvesten,!komt!dit!de!ontwikkeling!
van! het! bedrijf! en! uiteindelijk! de! bijdrage! van! ZZP’ers! aan! de! regionale! economie! waarschijnlijk! ten!

goede.!
De!opdrachtgever!van!deze!studie,!de!gemeente!Utrecht,!wil!Utrechtse!ZZP’ers!graag! faciliteren!

ten! aanzien! van! bedrijfshuisvesting:! zoveel! mogelijk! ZZP’ers! moeten! in! staat! zijn! het! bedrijf! te!
huisvesten!op!de!manier!zoals!zij!dat!zelf!wenselijk!achten.!Om!die!reden!heeft!de!gemeente!Utrecht!de!

onderzoeker!gevraagd!een!studie!uit!te!voeren!naar!de!huidige!en!gewenste!bedrijfshuisvestingssituatie!
van!Utrechtse!ZZP’ers!en!de!overeenkomst!daartussen.!De!opdracht!is!uitgevoerd!door!middel!van!een!

stage! in! de! periode! februari! tot! en! met! oktober! 2012! op! de! afdelingen! Bestuursinformatie! en!
Economische! Zaken! van! de! gemeente! Utrecht.! Tevens! vormt! deze! studie! de! afronding! van! de!

masteropleiding! Economische! Geografie! aan! de! faculteit! Geowetenschappen! van! de! Universiteit!
Utrecht.!!

!
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1.2&&Onderzoeksvragen& &

In! de! vorige! paragraaf! is! de! aanleiding! van! deze! studie! duidelijk! geworden.! De! centrale! vraag! in! dit!

onderzoek!luidt!als!volgt:!
!

“In)hoeverre)hangen)persoons/,)woning/,)bedrijfs/)of)wijkkenmerken)van)Utrechtse)ZZP’ers)samen)met)de)
mate)van)overeenkomst)tussen)het)huidige)en)gewenste)type)bedrijfshuisvesting?’’)
!
Om!de!centrale!vraag!te!kunnen!beantwoorden!zijn!vijf!deelvragen!opgesteld:!

!
1.))Door)welke)sociaaleconomische)en)politieke)ontwikkelingen)kan)de)toename)van)het)aantal)ZZP’ers)
verklaard)worden?))
!

2.))Wat) is)er) in)de)economisch)geografische) literatuur)bekend)over)het) type)bedrijfshuisvesting)waarin)
ZZP’ers)het)bedrijf)huisvesten)en)de)verklaringen)hiervoor?)
)
3.))Op)welke)wijze)huisvesten)Utrechtse)ZZP’ers)het)bedrijf)en)in)hoeverre)hangt)dit)samen)met))
persoons/,)woning/,)bedrijfs/)of)wijkkenmerken?)
!

4.))Op)welke)wijze)willen)Utrechtse)ZZP’ers)het)bedrijf)graag)huisvesten)en)in)hoeverre)hangt)dit)samen)
met)persoons/,)woning/,)bedrijfs/)of)wijkkenmerken?)
!
5.)) In) welke)mate) komt) de) huidige) en) gewenste)wijze) van) bedrijfshuisvesting) overeen) en) in) hoeverre)
hangt)dit)samen)met)persoons/,)woning/,)bedrijfs/)of)wijkkenmerken?)
!

Deze! studie! bestaat! zowel! uit! een! literatuuranalyse! als! uit! empirisch! onderzoek.! In! het! empirisch!
onderzoek!worden!kwalitatieve!en!kwantitatieve!onderzoeksmethoden!gecombineerd.!Het!kwalitatieve!

deel!gaat!vooraf!aan!het!kwantitatieve!deel!en!bestaat!uit! tien! interviews!met!Utrechtse!ZZP’ers.!Het!
doel! van! de! interviews! is! het! verkennen! van! de! kenmerken! die!mogelijkerwijs! samenhangen!met! de!

bedrijfshuisvestingskeuzes,! 1wensen! en! de! overeenkomst! daartussen.! De! interviews! zijn! noodzakelijk!
omdat! vanuit! de! theorie! nog! weinig! bekend! is! over! ZZP’ers! en! de! bedrijfshuisvestingskeuzes! die! zij!

maken!en!bedrijfshuisvestingswensen!die! zij! koesteren.!Over!ZZP’ers!en!bedrijfshuisvesting! zijn! tot!op!
heden!nog!geen!wetenschappelijke!studies!uitgevoerd.!Nadat!de! interviews!zijn!geanalyseerd,!worden!

een! conceptueel! model! en! hypothesen! opgesteld:! hierin! staan! de! verwachte! relaties! tussen! de!
kenmerken!en!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!en!overeenkomst!daartussen!centraal.!

De! interviews! dienen! als! input! voor! het! kwantitatieve! onderzoek:! een! grootschalige! enquête! onder!
Utrechtse! ZZP’ers.! In! de! enquête! worden! de! hypothesen! getoetst.! Het! doel! van! deze! studie! is! het!

achterhalen!van!de!factoren!die!samenhangen!met!de!bedrijfshuisvestingskeuzes!die!ZZP’ers!maken,!de!
bedrijfshuisvestingswensen! die! ZZP’ers! koesteren! en! de! mate! waarin! deze! twee! overeenkomen.!

Wanneer!de!mate!en!de!aard!van!samenhang!tussen!het!huidige!en!gewenste!bedrijfshuisvestingstype!
inzichtelijk!zijn!geworden,!kan!de!centrale!vraag!behorende!bij!deze!studie!worden!beantwoord.!

!
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1.3&Definitie&begrip&‘ZZP’er’&

In! deze! studie! staat! de! bedrijfshuisvesting! van! ZZP’ers! centraal.! Maar! wat! is! een! ‘ZZP´er’! eigenlijk?!

Behalve! het! feit! dat! de! afkorting! staat! voor! ‘Zelfstandige! Zonder! Personeel’! is! er! geen! eenduidigheid!
over! de! definiëring! van! ZZP’ers.! Instanties! die! onderzoek! doen! naar! ZZP´ers,! zoals! de! Kamer! van!

Koophandel,!het!Centraal!Bureau!voor!de!Statistiek!en!universiteiten,!hanteren!uiteenlopende!definities.!
De!gehanteerde!definitie!is!afhankelijk!van!het!doel!van!de!studie!en!de!gegevens!die!voor!handen!zijn.!

Wettelijk!gezien!bestaat!de!rechtsvorm!'zelfstandige!zonder!personeel'!zelfs!helemaal!niet.!Zowel!in!het!
belastingrecht,! het! sociale! zekerheidsrecht! als! in! het! arbeidsrecht! komt! het! begrip! niet! voor! (Sociaal!

Economische! Raad,! 2010).! In! deze! paragraaf! worden! enkele! van! de! gehanteerde! definities! van! het!
begrip!ZZP’er!geanalyseerd.!Deze!korte!analyse!mondt!uit! in!een!beargumenteerde!definiëring!van!het!

begrip!‘ZZP’er’!zoals!dat!in!de!rest!van!deze!studie!gehanteerd!wordt.!
De!Kamer!van!Koophandel!(KvK)!hanteert!de!meest!soepele!definitie!van!het!begrip!ZZP’er.!Zij!

zien! simpelweg!alle!bedrijven!waar!één!werkzaam!persoon! ingeschreven! staat! als! ZZP'ers! (Kamer!van!
Koophandel,!2012).!

Het!Centraal!Bureau!voor!de!Statistiek!(CBS)!voegt!aan!de!definiëring!van!ZZP´ers!van!de!Kamer!
van!Koophandel!toe!dat!ZZP´ers!zelfstandig!moeten!opereren.!Het!CBS!typeert!zelfstandigheid!als!volgt:!

‘’De!ZZP'er!is!zelfstandig!in!die!zin!dat!hij/zij!geen!arbeidsovereenkomst!heeft,!maar!wel!diensten!en/of!
goederen!levert!aan!klanten!of!opdrachtgevers.!Er!is!geen!sprake!van!een!gezagsverhouding,!waardoor!

hij/zij! geen! werknemer! is! en! niet! onder! de! wettelijke! bepalingen! voor! werknemers! valt’’! (Centraal!
Bureau! voor! de! Statistiek,! 2013,! p.! 1).! Op! basis! van! deze! definitie! is! bijvoorbeeld! ook! een! boer,! een!

slager!zonder!personeel!of!een!kleine!horeca1eigenaar!ZZP’er.!
De!Sociaal!Economische!Raad! (SER)!hanteert!bij!de!definiëring!van!ZZP’ers!–!net!als!het!CBS!–!

het! criterium! dat! ZZP’ers! zelfstandig! moeten! opereren.! Ook! moeten! ZZP’ers! volgens! de! SER!
‘ondernemers’! zijn.! Het! ondernemende! karakter! van! ZZP’ers! wordt! beoordeeld! aan! de! hand! van! de!

criteria! die! de! Belastingdienst! gebruikt! in! het! kader! van! de! inkomstenbelasting,! te! weten:!
zelfstandigheid!bij!de!inrichting!van!de!eigen!werkzaamheden!en!het!uitvoeren!daarvan,!het!voor!eigen!

rekening!en!risico!verrichten!van!werkzaamheden,!het!gericht!zijn!op!en!het!perspectief!hebben!van!het!
maken! van! winst,! bekendmaking! van! het! ondernemerschap! en! het! streven! naar! meerdere!

opdrachtgevers!(Sociaal!Economische!Raad,!2010).!
In! de! empirische! studie! van! het! EIM! &! Bureau! Bartels! (2008,! p.! 5)! naar! de! kenmerken! van!

ZZP’ers!in!Nederland,!worden!ZZP’ers!als!volgt!gedefinieerd:!‘’Een!ZZP’er!werkt!voor!eigen!rekening!en!
risico!als!zelfstandige!of!directeur1grootaandeelhouder,!heeft!geen!personeel! in! loondienst!of!zakelijke!

partners!en!verkoopt!vooral!zijn!eigen!arbeid’’.!Net!als!de!KvK,!het!CBS!en!de!SER!mogen!ZZP’ers!volgens!
deze! afbakening! dus! geen! personeel! in! loondienst! hebben.! Daarnaast! moeten! ZZP’ers! volgens! deze!

definitie!–!net!als! in!de!definitie!van!de!SER!–!zelfstandig,!en!voor!eigen!rekening,!werken.!Een!nieuw!
aspect! in!deze!definitie! in!vergelijking!met!de!definities!van!de!KvK,!het!CBS!en!de!SER,! is!dat!ZZP’ers!

vooral! gericht!moeten! zijn! op! het! verkopen! van! de! eigen! arbeid.! Dit! betekent! dat! ZZP’ers! die! vooral!
goederen!verkopen!volgens!het!EIM!&!Bureau!Bartels!geen!ZZP’er!zijn.!Door!de!toevoeging!dat!ZZP’ers!

vooral! de! eigen! arbeid! moeten! verkopen,! wordt! een! onderscheid! gemaakt! tussen! zogenaamde!
‘traditionele’!en!‘nieuwe’!ZZP'ers.!Traditionele!ZZP'ers!zijn!werkzaam!in!sectoren!waarin!al!van!oudsher!

zelfstandigen!zonder!personeel!actief!zijn:!de!detailhandel,!groothandel,!horeca!en!de!agrarische!sector.!
Sinds!de!jaren!'90!van!de!vorige!eeuw!heeft!zich!in!een!aantal!andere!branches!een!snelle!groei!van!het!
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aantal! zelfstandigen! zonder! personeel! voorgedaan:! de! zogenaamde! nieuwe! ZZP’ers! in! de! industrie,!

bouwnijverheid,! transportsector! en!de! zakelijke! dienstverlening.! Pas! sinds!de! komst! van!deze!nieuwe!
zelfstandigen! zonder! personeel! is! de! term! ZZP'er! ontstaan.! Volgens! het! EIM!&! Bureau! Bartels! (2008)!

behoort!ongeveer!twee!derde!van!de!ZZP’ers!in!Nederland!tot!de!‘nieuwe’!ZZP’ers.!
! Ook! in! de! empirische! wetenschappelijke! studie! van! Mackloet! et! al.! (2006)! naar! bedrijven! in!

woningen!kent!de!definiëring!van!ZZP’ers!een!sectorale!component:!ZZP’ers!zijn!volgens!de!gehanteerde!
definitie!ondernemers!die!geen!personeel!in!dienst!hebben!en!niet!werkzaam!zijn!in!de!detailhandel.!

Daarnaast! wordt! het! begrip! ZZP’ers! in! de! empirische! studie! van! Bureau! Buiten! &! Radboud!
Universiteit! Nijmegen! (2009)! naar! kleinschalig! ondernemerschap! en! wijkeconomie! ook! sectoraal!

afgebakend.!ZZP’ers!mogen!volgens!de!gehanteerde!definitie!niet!werkzaam!zijn! in!de!detailhandel!en!
de!horeca.!Verder!mogen!ZZP’ers!ook!niet!toebehoren!aan!een!franchise!of!keten.!Dit!is!aan!de!definitie!

toegevoegd!omdat! ZZP’ers!werkzaam!onder!de! vlag! van!een!keten!niet!worden!gezien!als! zelfstandig!
opererende!ondernemers.!

! Uit! deze! korte! literatuurverkenning! wordt! geconcludeerd! dat! ZZP’ers! –! zoals! de! afkorting! al!
aangeeft! –! zelfstandige! ondernemers! zijn! die! geen! personeel! in! loondienst! hebben.! Over! de! overige!

aspecten!van!de!definiëring!van!ZZP’ers!is!geen!eenduidig!beeld!ontstaan.!In!deze!studie!wordt!ervoor!
gekozen!een!ZZP’er!te!zien!als!iemand!die:!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

Aangezien!de!afkorting!ZZP'er!staat!voor!‘Zelfstandige!Zonder!Personeel’,!spreekt!het!voor!zich!
dat!ZZP'ers!per!definitie!geen!personeel!in!loondienst!mogen!hebben!(1).!Aangezien!ZZP’ers!zelfstandige!

ondernemers! zijn,! moeten! zij! produceren! met! een! commerciële! doelstelling! (2).! Daarnaast! mogen!
ZZP'ers!in!deze!studie!geen!onderdeel!uit!maken!van!een!franchise!of!keten!(3).!Dit!is!aan!de!afbakening!

toegevoegd!omdat!wordt! verwacht!dat! franchisehouders!niet!op!dezelfde!manier!over!de!huisvesting!
van!het!bedrijf!mogen!beslissen!als!niet1franchisehouders.!ZZP’ers!die!franchisehouder!zijn,!mogen!één!

filiaal!‘managen’!dat!onderdeel!is!van!groter!bedrijf!dat!meerdere!filialen!heeft.!Het!bedrijf!beslist!over!
de! bedrijfshuisvesting! van! het! filiaal:! franchisehouders! zijn! gelimiteerd! in! de! keuzevrijheid.! Tot! slot!

wordt! het! begrip! ZZP’er! in! deze! studie! sectoraal! afgebakend.! ZZP’ers! in! de! horeca,! niet1digitale!
detailhandel! en! agrarische! sector!worden! buiten! beschouwing! gelaten! (4).! ZZP’ers!werkzaam! in! deze!

sectoren!vallen!buiten!de!scope!van!deze!studie!omdat!de!wijze!waarop!zij!het!bedrijf!huisvesten!sterk!
verschilt! van! de! wijze! waarop! ZZP’ers! in! overige! sectoren! het! bedrijf! huisvesten.! ZZP’ers! in! de! niet1

digitale!detailhandel,! horeca!en!agrarische! sector!hebben! specifiek! vastgoed!nodig!dat! geschikt! is! om!
een!café,!winkel!of!boerenbedrijf!in!te!huisvesten.!ZZP’ers!in!de!horeca!en!niet1digitale!detailhandel!zijn!

gebonden! aan! strenge! regelgeving! vanwege! de! eventuele! overlast! die! het! bedrijf! kan! veroorzaken:!

1.))geen)personeel)in)loondienst)heeft)
2.))met)een)commerciële)doelstelling)produceert)
3.))geen)onderdeel)uitmaakt)van)een)franchise)of)een)keten)
4.))werkzaam)is)in)alle)sectoren,)behalve)de:)
) /)horeca)
) /)niet/digitale)detailhandel)

/)agrarische)sector)
)
)
!
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bedrijfshuisvesting!in!de!woning!wordt!over!het!algemeen!niet!toegestaan!(Gemeente!Utrecht,!2012b).!

Kortom,! de! bedrijfshuisvestingsopties! zijn! voor! ZZP’ers! in! de! horeca,! niet1digitale! detailhandel! en! de!
agrarische!sector!beperkter!dan!voor!ZZP’ers!in!overige!sectoren.!

!

1.4&Wetenschappelijke&relevantie&

Deze! studie! naar! de! mate! waarin! de! bedrijfshuisvestingskeuzes! overeenkomen! met! de!

bedrijfshuivestingswensen! van! Utrechtse! ZZP’ers! is! zowel! wetenschappelijk! als! maatschappelijk! van!
belang.! Het! aantal! ZZP’ers! is! recentelijk! sterk! toegenomen.! ZZP’ers! hebben! een! andere!

bedrijfshuisvestingsbehoefte!dan!andere!bedrijven:!veel!ZZP’ers!werken!vanuit!huis,!of!ook!deels!vanuit!
flexibele!werkplekken!of!horecagelegenheden.!De!stijging!van!het!aantal!ZZP’ers!leidt!tot!veranderingen!

in!de!behoefte!aan!commercieel!onroerend!vastgoed:!zowel! reeds!op!dit!moment!als! in!de!toekomst.!
Ondanks!de!snelle!toename!van!het!aantal!ZZP’ers!en!de!mogelijke!invloed!daarvan!op!de!behoefte!aan!

commercieel! onroerend! goed,! zijn! nog! geen! wetenschappelijke! studies! en! slechts! een! gering! aantal!
empirische! studies! uitgevoerd! naar! factoren!die! samenhangen!met! de! keuzes! die! ZZP’ers!momenteel!

maken!op!het!bedrijfshuisvestingsvlak!en!de!wensen!die!zij!hebben!ten!aanzien!van!bedrijfshuisvesting.!
In! de! wetenschappelijke! literatuur! wordt! het! locatiekeuzegedrag! van! ondernemingen! al! van!

oudsher! grondig! bestudeerd.! Er! zijn! diverse! theoretische! stromingen! die! ingaan! op! de!
vestigingsplaatsfactoren!van!bedrijven.!Traditioneel!gezien!betreft!dit!vooral!grote!ondernemingen!in!de!

maakindustrie.! De! laatste! decennia! is! er! door! de! verschuiving! van! het! economische! accent! naar! de!
dienstensector!en!de!toegenomen!kansen!die!dit!met!zich!mee!brengt!voor!kleine!bedrijven!ook!meer!

aandacht! ontstaan! voor! de! locatiekeuze! van! bedrijven! in! de! dienstverlening! en! kleinere! bedrijven!
(Beyers,! 2002).!Wetenschappelijke! theorieën! over! het! locatiegedrag! van! ZZP’ers! zijn! er! echter! tot! op!

heden!nog!niet!(Olden,!2010).!
De! theoretische! stromingen! in!de!economisch!geografische! literatuur!behandelen! tot!op!heden!

alleen! de! factoren! die! bepalen! waarom! bedrijven! voor! een! bepaalde! locatie! kiezen:! de! zogenaamde!
locatiekeuzetheorieën.! Theorieën! die! ingaan! op! de! factoren! die! de! keuze! voor! een! bepaald! type!

bedrijfshuisvesting!verklaren,!zijn!niet!bij!de!onderzoeker!bekend.!Wel!zijn!er!enkele!wetenschappelijke!
empirische!studies!uitgevoerd!over!de!factoren!die!ondernemers!doen!besluiten!het!bedrijf!vanuit!huis!

te! voeren! (Mackloet! et! al.,! 2006;!Mason,! 2010;!Mason! et! al.,! 2011;! Sayers,! 2010;! Vorley! &! Rodgers,!
2012;! Walker,! 2003).! Aangezien! veel! ZZP’ers! het! bedrijf! vanuit! huis! voeren,! worden! inzichten! uit!

dergelijke!studies!gebruikt!voor!deze!studie.!
Studies!die!ingaan!op!de!redenen!waarom!ondernemers!ervoor!kiezen!het!bedrijf!op!een!andere!

manier!te!huisvesten!dan!in!de!woning!zijn!tot!op!heden!niet!uitgevoerd.!Daarnaast!zijn!ook!tot!op!de!
dag! van! vandaag! geen! studies! uitgevoerd! over! bedrijfshuisvestingswensen! van! ondernemers! en! de!

kenmerken! die! daarmee! samenhangen.! Verder! is! ook! over! de!mate!waarin! het! huidige! en! gewenste!
type! bedrijfshuisvesting! overeenkomen,! en! de! kenmerken! die! daarmee! samenhangen! nog! geen!

empirisch!onderzoek!verricht.! Zoals!Olden! (2010,!p.!72)!aangeeft:! ‘’Wat!betreft! theorieën!omtrent!de!
bedrijfshuisvesting! van! kleine! ondernemingen! bestaat! een! hiaat! wat! nog! ingevuld! dient! te! worden’’.!

Deze!studie!hoopt!een!bijdrage!te! leveren!aan!de!empirische! inzichten!ten!aanzien!van!de!kenmerken!
die! samenhangen!met! het! huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! en! de! overeenkomst! tussen!
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beide.! Deze! studie! onderzoekt! de! kenmerken! die! samenhangen!met! de! bedrijfshuisvestingskeuzes,! –

wensen!en!de!overeenkomst!daartussen!specifiek!voor!ZZP’ers.!
!

1.5&Maatschappelijke&relevantie&

Zoals!eerder!in!dit!hoofdstuk!is!aangegeven,!is!het!aantal!ZZP’ers!recentelijk!sterk!toegenomen.!Dit!heeft!
tot! een! toegenomen! economisch! belang! van! deze! specifieke! groep! ondernemers! geleid! en! ervoor!

gezorgd!dat!er!binnen!de!Nederlandse!politiek!meer!aandacht! is!ontstaan!voor!ZZP’ers! (Rijksoverheid,!
2013;!SER,!2010).!Er!worden!beleidsmaatregelen!afgekondigd!om!ZZP’ers!te!faciliteren!daar!waar!nodig:!

onder! andere! ten! aanzien! van! de! bedrijfshuisvesting! (EIM,! 2011;! Provinciaal! Platform! Arbeidsmarkt!
Flevoland!et!al.,!2012).!

De! groei! van! het! aantal! ZZP’ers! beïnvloedt! mogelijk! de! vraag! naar! kleinschalige!
bedrijfshuisvesting! (EIM,! 2011).! ZZP’ers! hebben! wellicht! behoefte! aan! bepaalde! typen! kleinschalige!

bedrijfshuisvesting!die!er!tot!op!heden!niet,!of!slechts!in!geringe!mate!zijn.!In!welke!typen!kleinschalige!
bedrijfshuisvesting!ZZP’ers!het!bedrijf!willen!huisvesten!en!hoe!groot!de!groep!is!die!het!bedrijf!op!die!

manier!wil!huisvesten! is!onbekend.!Huisvesten!bijna!alle!ZZP’ers!het!bedrijf! tegen!hun! zin!vanuit!huis!
omdat! het! aanbod! aan! kleinschalige! bedrijfshuisvesting! niet! voldoet?! Of! is! huisvesting! aan! huis! een!

vrijwillige!en!bewuste!keuze?!Uit!eerdere!empirische!studies!over!de!wijze!waarop!ZZP’ers!het!bedrijf!
willen! huisvesten,! komen! uiteenlopende! resultaten.! Zo! komt! uit! het! onderzoek! van! Inzicht!

Marktonderzoek!(2010)!onder!Amersfoortse!ZZP’ers!naar!voren!dat!47%!van!de!thuiswerkende!ZZP’ers!
behoefte! heeft! aan! een! bedrijfsruimte! buitenshuis.! Uit! een! onderzoek! uitgevoerd! onder! het!

Nederlandse!ZZP1panel! van!het!EIM! (2011)!blijkt!dat! slechts!13%!van!de!ZZP'ers!het!bedrijf!buiten!de!
woning! wil! huisvesten.! Op! basis! van! dergelijke! –! tegenstrijdige! –! onderzoeksresultaten! formuleren!

overheden!beleid.!Wanneer!onderzoeksresultaten! tegenstrijdig! zijn,!wordt!het! implementeren! van!de!
juiste! beleidsmaatregelen! lastig.! Om! die! reden! dient! eenduidigheid! te! bestaan! over! het! type!

bedrijfshuisvesting!waarin!ZZP’ers!het!bedrijf!zouden!willen!huisvesten.!!
Daarnaast! is!het!voor!beleidsdoeleinden! interessant!om!de!mate!van!overeenkomst! tussen!de!

huidige!en!gewenste!bedrijfshuisvestingssituatie!te!onderzoeken.!Bij!ZZP’ers!die!het!bedrijf!graag!op!een!
andere!manier!zouden!willen!huisvesten!dan!dat!ze!momenteel!doen,!kan!beleid!wellicht!helpen!bij!het!

vervullen!van!de!bedrijfshuisvestingswens.!Wanneer!door!middel!van!faciliterend!beleid!ZZP’ers!in!staat!
worden! gesteld! de! bedrijfshuisvestingsambities! waar! te! maken,! verbetert! dit! mogelijkerwijs! het!

economisch!functioneren!van!de!alsmaar!groeiende!groep!ZZP’ers.!
Tot!slot!komt!de!beleidsrelevantie!van!deze!studie!specifiek!voor!de!gemeente!Utrecht!duidelijk!

naar!voren!in!het!beleidsstuk!‘De!economische!agenda:!Utrecht!201212018’!(Gemeente!Utrecht,!2012a).!
Hierin! staat! letterlijk! opgenomen! dat! de! gemeente! Utrecht! in! zet! op! ‘’het! monitoren! van! vraag! en!

aanbod!naar!kleinschalige!werkruimte’’!met!als!doel!‘’het!hebben!en!behouden!van!vitale!stadswijken’’!
(Gemeente!Utrecht,! 2012a,!p.! 12).!Deze! studie!hoopt!een!eerste! stap! te! zijn! in!de!monitoring!van!de!

vraag!van!Utrechtse!ZZP'ers!naar!diverse!typen!kleinschalige!bedrijfshuisvesting.!In!die!zin!is!deze!studie!
een!zogenaamde!‘nulmeting’.!De!gebruikte!onderzoeksmethodiek!kan!over!een!bepaalde!tijd!opnieuw!

worden!toegepast.!Zo!kan!inzichtelijk!worden!gemaakt!of!het!aandeel!Utrechtse!ZZP’ers!dat!het!bedrijf!
op! de! gewenste! wijze! huisvest,! is! toegenomen.! Het! effect! van! eventuele! beleidsmaatregelen! die! de!
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gemeente! Utrecht! heeft! genomen! om! de! overeenkomst! tussen! het! huidige! en! gewenste! type!

bedrijfshuisvesting!te!vergroten,!kan!dan!ook!geëvalueerd!worden.!
!

1.6&Leeswijzer&

Dit!hoofdstuk!maakt!duidelijk!dat!het!aantal!ZZP’ers!de!afgelopen!jaren!sterk!is!toegenomen!en!dat!deze!
toename! mogelijk! invloed! heeft! op! de! vraag! naar! kleinschalige! bedrijfshuisvesting.! Het! is! belangrijk!

inzicht!te!verkrijgen!in!de!wijze!waarop!ZZP’ers!het!bedrijf!momenteel!huisvesten!en!de!wensen!die!zij!
ten! aanzien! van!bedrijfshuisvesting!hebben.!Wanneer! veel! ZZP’ers! het! bedrijf! noodgedwongen! vanuit!

huis! voeren! kan! door! middel! van! beleid! geprobeerd! worden! ZZP’ers! te! faciliteren! bij! de!
bedrijfshuisvestingswensen!die!zij!koesteren.!Dit!kan!de!ontwikkeling!van!ZZP’ers!ten!goede!komen!en!

de!bijdrage!van!ZZP’ers!aan!de!economie!stimuleren.!
Het!volgende!hoofdstuk!van!deze!studie!gaat!in!op!enkele!ontwikkelingen!in!de!maatschappij!en!

economie! die! de! snelle! toename! van! het! aantal! ZZP’ers! kan! verklaren.! Hoofdstuk! drie! is! een!
literatuuranalyse! en! gaat! hoofdzakelijk! in! op! de! factoren! die! samenhangen! met! de! keuze! van!

ondernemers!om!het!bedrijf! in!de!woning! te!huisvesten.!Over!kenmerken!die! specifiek! samenhangen!
met!de!bedrijfshuisvestingskeuzes!van!ZZP’ers!is!tot!op!heden!niets!bekend.!Daarnaast!hebben!–!zoals!in!

de! wetenschappelijke! relevantie! ook! al! is! vermeld! –! ook! de! kenmerken! die! samenhangen! met! de!
bedrijfshuisvestingswensen! en! de! mate! van! overeenkomst! tussen! het! huidige! en! gewenste! type!

bedrijfshuisvesting! tot! op! heden! geen! wetenschappelijke! belangstelling! gekregen.! Vanwege! de!
schaarsheid!aan! literatuur!eindigt!dit!hoofdstuk!met!een!voorlopig!conceptueel!model.! In!hoofdstuk!4!

wordt!de!basis!gelegd!voor!het!exploratieve!kwalitatieve!onderzoek:!hierin!staan!de!opzet!en!uitvoering!
van!de! interviews!met! tien!Utrechtse!ZZP’ers! centraal.! In!hoofdstuk!5!worden!de! resultaten!van!deze!

interviews! geanalyseerd:! op! welke! wijze! huisvesten! tien! Utrechtse! ZZP’ers! het! bedrijf,! hoe! ziet! de!
gewenste!bedrijfshuisvesting!er!voor!deze!ZZP’ers!uit!en!welke!kenmerken!hangen!daar!mogelijkerwijs!

mee!samen?!Op!deze!vragen!geeft!hoofdstuk!5!een!antwoord.!Hoofdstuk!5!eindigt!met!een!aangepaste!
versie! van! het! conceptueel! model! en! met! verwachtingen! –! hypothesen! –! over! de! relatie! tussen!

persoons1,!woning1,!bedrijfs1!en!wijkkenmerken!en!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!en!
de! overeenkomst! daartussen.! Deze! hypothesen! worden! vervolgens! getoetst! door! middel! van! de!

antwoorden! die! 1.138!Utrechtse! ZZP’ers! in! een! grootschalige! enquête! hebben! gegeven.! Alvorens! het!
zover!is,!behandelt!hoofdstuk!6!de!opzet!en!uitvoering!van!de!enquête!die!is!uitgezet!onder!bijna!6.500!

Utrechtse!ZZP’ers.!In!de!hoofdstukken!7,!8!en!9!worden!de!enquêteresultaten!geanalyseerd!en!worden!
de!hypothesen!getoetst.! Tot! slot!wordt!dit! rapport!afgesloten!met!een!conclusie,! reflectie,! suggesties!

voor! vervolgonderzoek! en! aanbevelingen! voor! beleidsmakers! ten! aanzien! van! het!
bedrijfshuisvestingsvraagstuk!van!ZZP’ers.!!!

!

!
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2.&& De&stijging&van&het&aantal&ZZP’ers&in&perspectief&
!

2.1&Inleiding&

Het! aantal! ZZP’ers! in!Nederland! is! het! afgelopen! decennium! sterk! gegroeid:! van! 500.000! in! 2002! tot!

ruim! 750.000! in! 2011.! Een! kanttekening! die! bij! de! cijfers! over! de! toename! van! het! aantal! ZZP’ers!
geplaatst!moet!worden,!is!dat!deels!sprake!kan!zijn!van!een!‘kunstmatige’!stijging.!Sinds!1!juli!2008!is!de!

nieuwe!Handelsregisterwet!in!werking!getreden!waardoor!ZZP’ers!verplicht!worden!zich!in!te!schrijven!
bij! de!Kamer! van!Koophandel.! Voor! die! tijd!was!dit! nog!niet! verplicht,!maar!wel!mogelijk! (Gemeente!

Amsterdam,!2012).!
De! groei! van! het! aantal! zelfstandigen! heeft! ook! in! andere! Europese! landen! en! in! het! Noord1

Amerikaanse!continent!plaatsgevonden.!Of!dit!zelfstandige!ondernemers!met!of!zonder!personeel!zijn,!
is! uit! de!wetenschappelijke! literatuur! niet! op! te!maken.!De! recente! groei! van! het! aantal! zelfstandige!

ondernemers!–!al!dan!niet!met!personeel!–wordt!aan!verschillende!factoren!toegeschreven,!zoals!een!
veranderde!industriële!organisatie,!werkgelegenheidsverschuivingen!tussen!bedrijfstakken,!stimulerend!

overheidsbeleid! en! veranderende! voorkeuren! van! individuen! (Fairlie! &! Meyer,! 2000;! Philips,! 2002;!
Schuetze,!2000;!Van!Es!&!Van!Vuuren,!2010;!Van!Noort!&!Reijmer,!1999).!

In!dit!hoofdstuk!wordt! ingegaan!op!twee!factoren!die!volgens!de! literatuur!samenhangen!met!
de! toename! van! het! aandeel! zelfstandigen! –!met! of! zonder! personeel.! In! paragraaf! 2.2! staan!macro1

economische!ontwikkelingen!centraal:!de!verandering!in!de!industriële!organisatie!en!verschuiving!van!
het! relatieve! belang! van! sectoren! in! de! economie.! Paragraaf! 2.3! gaat! in! op! de! invloed! van!

overheidsbeleid! op! het! aandeel! zelfstandigen.! Ten! slotte! gaat! paragraaf! 2.4! specifiek! in! op! de!
verklaringen!voor!de!toename!van!het!aandeel!zelfstandigen!–!met!of!zonder!personeel!–!in!Nederland.!

Uiteindelijk!wordt!door!middel!van!de!literatuur!antwoord!gegeven!op!de!eerste!deelvraag:!
!

1.))Door)welke)sociaaleconomische)en)politieke)ontwikkelingen)kan)de)toename)van)het)aantal)ZZP’ers)
verklaard)worden?)
)

2.2&Veranderingen&in&de&industriële&organisatie&

Sinds! het! einde! van! de! 20e! eeuw! is! de! organisatie! van! de! economie! –! de! manier! waarop,! en! wat,!

geproduceerd! wordt! –! compleet! veranderd! door! structurele! veranderingen! in! de! economie! en!
maatschappij.!De!enorme!verandering!die! in!het! systeem!van!economische!productie,! consumptie!en!

daaraan! gekoppelde! socio1economische! processen! heeft! plaatsgevonden! wordt! getypeerd! als! de!
overgang!van!het!Fordisme!naar!het!Post/Fordisme.!Het!Fordisme)ontleent!haar!naam!aan!de!fabrieken!

van! Henry! Ford! (de! autofabrikant! in! de! Verenigde! Staten! van! Amerika)! waar! gestandaardiseerde!
massaproductie!plaatsvindt:!het!personeel!staat!achter!de!lopende!band!en!voert!herhaaldelijk!dezelfde!

eenvoudige! taken! uit.! De! industriële! sector! staat! centraal! in! het! Fordistische! economische! en! sociale!
systeem!(Daniels!et!al.,!2005).!

! Het!Post/Fordisme! daarentegen!wordt! gekenmerkt! door! kleinschalige!productie! die! ‘flexibel! is!
gespecialiseerd’:!de!productie!is!aangepast!aan!de!wensen!van!diverse!typen!consumenten!en!wanneer!
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deze! wensen! veranderen,! kan! daar! eenvoudig! op! worden! ingespeeld.! In! de! Post1Fordistische!

economische! structuur! wordt! gebruik! gemaakt! van! de! nieuwe! informatie1! en!
communicatietechnologieën!die! in!opkomst!kwamen!aan!het!eind!van!de!20e!eeuw!(Philips,!2002).!De!

wereldeconomie!is!sterk!gedigitaliseerd!dankzij!de!opkomst!van!internet!en!draadloze!verbindingen.!In!
het! Post1Fordistische! systeem! is! de! dienstensector! –! qua! werkgelegenheid! –! belangrijker! dan! de!

industriële!sector!(Daniels!et!al.,!2005).!
! De!verandering!van!de!economische!sectorstructuur!–!de!overgang!van!het!Fordisme!naar!het!

Post1Fordisme! –! heeft! tot! meer! kansen! voor! zelfstandige! ondernemers! geleid! (Blau,! 1987;! Schuetze,!
2000).! Zelfstandig!ondernemerschap! komt!meer! voor! in! kennisintensieve! sectoren!–!waar! in!de!Post1

Fordistische!economie!de!nadruk!op!ligt!–!dan!in!kapitaalintensieve!sectoren!–!waar!in!de!Fordistische!
economie!de!nadruk!op!lag.!De!zakelijke!dienstverlening!en!de!creatieve!industrie!zijn!voorbeelden!van!

sectoren!die!door!de!overgang!van!het!Fordisme!naar!het!Post1Fordisme!belangrijker!zijn!geworden;!de!
industriële!sector!is!door!deze!overgang!minder!belangrijk!geworden!als!werkgelegenheidsschepper.!

Zelfstandig!ondernemerschap! komt!meer! voor! in! kennisintensieve! sectoren,! zoals! de! zakelijke!
dienstverlening,! dan! in! kapitaalintensieve! sectoren,! zoals! de! industrie,! omdat! de! mate! van!

arbeidsintensiteit! en! kapitaalintensiteit! in! beide! type! sectoren! van! elkaar! verschillen.! De! mate! van!
arbeidsintensiteit!is!in!de!zakelijke!dienstverlening!hoger!dan!in!de!industriële!sector;!voor!de!mate!van!

kapitaalintensiteit! geldt! dit! precies! andersom.! In! kapitaalintensieve! sectoren! is! het! lastig! om! als! een!
zelfstandig!ondernemer!te!opereren;!zelfstandige!ondernemers!en!overige!kleine!bedrijven!beschikken!

over! het! algemeen! over! minder! kapitaal! dan! grotere! bedrijven.! ZZP’ers! opereren! daarom! vooral! in!
kennisintensieve!sectoren,!zoals!de!zakelijke!dienstverlening!(Powell!&!Snellman,!2004).!Ter! illustratie:!

voordat! een! bedrijf! in! de! industriële! sector! kan! worden! gestart,! zijn! veel! investeringen! in! het!
machinepark! nodig.! Zelfstandigen! hebben! vaak! niet! de! financiële! middelen! om! dergelijke! grote!

investeringen!te!doen.!Zelfstandigen!moeten!het!niet!van!hun!beschikbare!kapitaal,!maar!juist!van!hun!
beschikbare!kennis!hebben;!hun!werk!is!arbeidsintensief.!Kortom,!zelfstandigen!beginnen!gemakkelijker!

in!een! sector! zoals!de! zakelijke!dienstverlening!waarbij! een! laptop!–!bij!wijze! van! spreken!–!de!enige!
investering!is.!

Daarnaast!komt!zelfstandig!ondernemerschap!meer!voor!in!sectoren!waar!schaalvoordelen!niet!
zo!belangrijk!zijn,!zoals!de!zakelijke!dienstverlening.!Zelfstandigen!kunnen!over!het!algemeen!–!vanwege!

de!kleine!scope!van!het!bedrijf!–!niet!produceren!met!schaalvoordelen.!Een!bedrijf!starten!in!een!sector!
waarin!schaalvoordelen!belangrijk!zijn,!zoals!de!industrie,!is!voor!zelfstandigen!vaak!niet!mogelijk.!In!de!

zakelijke! dienstverlening! is! het! ‘produceren’! in! grote! volumes! minder! van! belang:! dit! is! daarom! bij!
uitstek!een!sector!waarin!kansen!liggen!voor!zelfstandige!ondernemers!(Evans!&!Leighton,!1989;!Mason,!

1999;!Powell!&!Snellman,!2004).!!
Volgens!de!empirische!studie!van!Fairlie!&!Meyer!(2000)!naar!de!verklaringen!voor!de!toename!

van!het!aantal!zelfstandigen!in!de!Verenigde!Staten!van!Amerika!in!de!jaren!’90!van!de!vorige!eeuw,!is!
de!verschuiving!van!arbeid!van!sectoren!met!een!relatief!klein!aandeel!zelfstandigen!naar!sectoren!met!

een! hoog! aandeel! zelfstandigen! de! belangrijkste! verklaring! voor! de! toename! van! het! aantal!
zelfstandigen.!De!verschuiving!die!hier!wordt!bedoeld,!is!die!van!de!industriële!sector!naar!de!zakelijke!

dienstverlening,!welke!heeft!plaatsgevonden!door!de!overgang!van!een!Fordistische!economie!naar!een!
Post1Fordistische! economie.! De! industriële! sector! wordt! gekenmerkt! door! een! gering! aandeel!

zelfstandigen!en!de!zakelijke!dienstverlening!juist!door!een!relatief!groot!aandeel!zelfstandigen.!
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Daarnaast!is!het!aandeel!zelfstandige!ondernemers!volgens!de!literatuurstudie!van!Van!Noort!&!

Reijmer! (1999)! naar! de! locatiekeuzefactoren! van! kleine! bedrijven,! de! afgelopen! jaren! toegenomen!
doordat!grote!bedrijven!steeds!minder!vaak!werknemers!in!loondienst!aannemen,!maar!kiezen!voor!het!

inhuren!van! zelfstandige!ondernemers.!Het! inhuren!van! zelfstandigen!past!beter!bij!de! flexibele!Post1
Fordistische! economie! dan! het! aannemen! van! personeel! (Volberda,! 1998).!Wanneer! het! ingehuurde!

personeel! niet! langer! nodig! is,! raken! bedrijven! er! sneller! ‘van! af’! dan! wanneer! werknemers! die! in!
loondienst!zijn!aangenomen!niet!langer!noodzakelijk!zijn.!

Verder! is! het! voor! grote! bedrijven! in! de! Post1Fordistische! organisatie! van! de! economie! niet!
langer!rendabel!om!een!breed!scala!aan!activiteiten!zelf!uit!te!voeren.!Grote!bedrijven!moeten!bepaalde!

activiteiten!die!niet!tot!de!‘core!business’!behoren!uitbesteden!aan!anderen!(‘outsourcing’):!dit!proces!
heet! verticale! desintegratie.! Door! verticale! desintegratie! ontstaat! behoefte! aan! arbeiders! die!

werkzaamheden! uitvoeren! door! middel! van! ‘subcontracten’.! Zelfstandige! ondernemers! springen! op!
deze!vraag!afkomstig!van!grote!bedrijven!in!(Van!Noort!&!Reijmer,!1999).!

Kortom,! de! afgelopen! decennia! zijn! gekenmerkt! door! een! complete! verandering! in! de!
organisatie! van!de! economie.!De!mondiale! economie! is! sterk! geflexibiliseerd! en! gedigitaliseerd! en!de!

werkgelegenheid! is! verschoven! van! de! industriële! sector! naar! de! zakelijke! dienstverlening.! De!
structurele!veranderingen!die!hebben!plaatsgevonden!in!de!organisatie!van!de!economie!vergroten!de!

mogelijkheden!voor!zelfstandige!ondernemers.!
Naast!de!organisatie!van!de!economie!hangt!volgens!de! literatuur!ook!overheidsbeleid!samen!

met! de! toename! van! het! aantal! zelfstandigen.! De! invloed! daarvan! staat! in! de! volgende! paragraaf!
centraal.!

!

2.3&Overheidsbeleid&

Overheidsbeleid!kan!van!invloed!zijn!op!het!aandeel!zelfstandigen!in!de!beroepsbevolking.!Overheden!

van!vele!ontwikkelde!economieën!voeren!sinds!ongeveer!de!jaren!’90!van!de!vorige!eeuw!actief!beleid!
om!zelfstandig!ondernemerschap!te!stimuleren.!De!voornaamste!reden!voor!dit!stimuleringsbeleid!is!de!

veronderstelling!dat!zelfstandig!ondernemerschap!banen!creëert!en!meer!concurrentie!in!de!markt!
teweeg!brengt!wat!voor!consumentenvoordelen!zorgt!(Blanchflower,!2000).!Daarnaast!wordt!

verondersteld!dat!zelfstandige!ondernemers!innovatief!zijn!en!dus!een!bijdrage!leveren!aan!de!
productiviteitsgroei!(Audretsch!&!Keilbach,!2004).!Tot!slot!geeft!de!Amerikaanse!econoom!Glaeser!aan!

dat!kleine!zelfstandigen!niet!alleen!belangrijk!zijn!voor!de!economische!ontwikkeling!van!landen,!maar!
ook!voor!succesvolle!steden.!Kleine!zelfstandige!ondernemers,!verdeeld!over!een!groot!aantal!

bedrijfstakken,!zijn!volgens!hem!de!sleutel!tot!het!succes!van!steden!(Glaeser,!2011).!Kortom,!
overheden!willen!ondernemerschap!stimuleren!vanwege!de!positieve!effecten!die!daarvan!worden!

verwacht!op!het!creëren!van!werkgelegenheid,!het!zorgen!voor!innovatie!en!productiviteitsgroei!en!
succesvolle!steden.!

Het! overheidsbeleid! dat! wordt! gevoerd! om! zelfstandig! ondernemerschap! te! stimuleren! richt!
zich! vooral! op! de! versimpeling! van! de! procedures! omtrent! het! starten! van! een! bedrijf.! Door! de!

regelgeving! te! vereenvoudigen,! wordt! gehoopt! dat! meer! mensen! de! overstap! van! werknemer! naar!
ondernemer! maken.! Daarnaast! richt! beleid! zich! vaak! op! een! gemakkelijkere! toegang! tot! kapitaal,!

scholing! en! netwerkrelaties! voor! zelfstandige! ondernemers.! Het! doel! hiervan! is! niet! alleen! meer)
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zelfstandige!ondernemers,!maar!ook!betere!zelfstandige!ondernemers!te!krijgen!(Van!Es!&!Van!Vuuren,!

2010;!Le,!1999).!
Daarnaast!hangen!volgens!de!empirische!studie!van!onderzoekers!van!het!Centraal!Planbureau!

Van!Vuuren!&!Van!Es!(2010),!naar!de!verklaringen!voor!de!snelle!toename!van!het!aandeel!zelfstandigen!
in! de! Nederlandse! beroepsbevolking,! vijf! vormen! van! overheidsbeleid! samen! met! het! aantal!

zelfstandige!ondernemers,! terwijl! het! stimuleren! van!het! aantal! zelfstandigen!niet! de!doelstelling! van!
dat!beleid!is.!

Ten!eerste!kan!de!wijze!waarop!inkomstenbelastingheffing!wordt!geheven!samenhangen!met!de!
toename! van! het! aandeel! zelfstandigen.! Hoe! hoger! de! loonbelasting,! hoe! hoger! de! baten! voor! het!

vermijden!van!dit!specifieke!type!belasting.!ZZP’ers!hebben!niet!te!maken!met!deze!loonbelasting:!om!
die! reden! stijgen! de! baten! behorende! bij! het! ZZP1schap! en! dalen! de! baten! behorende! bij! het!

werknemerschap!in!economieën!die!een!hoge!loonbelasting!kennen!(Evans!&!Leighton,!1998;!Van!Es!&!
Van!Vuuren,!2010).!In!economieën!waar!loon!door!middel!van!een!hoog!belastingtarief!belast!wordt,!is!

het!aandeel!zelfstandigen!hoger!dan!in!economieën!waar!een!lager!loonbelasting!tarief!geldt.!
Ten!tweede!kan!het!aandeel!zelfstandige!ondernemers!toenemen!wanneer!de!Cao1lonen!hoger!

zijn! dan! de! vergoedingen! die!werkgevers! flexibele! inhuurkrachten! hoeven! te! betalen.! In! economieën!
waar! de! Cao1lonen! relatief! hoog! liggen,! besparen! werkgevers! loonkosten! door! zelfstandige!

ondernemers! in! te! huren! in! plaats! van!werknemers! in! loondienst! aan! te! nemen.! In! economieën!met!
relatief!hoge!Cao1lonen!is!het!aandeel!zelfstandige!ondernemers!daarom!groter!dan!in!economieën!met!

relatief!lage!Cao1lonen!(Van!Es!&!Van!Vuuren,!2010).!!
In! de! derde! plaats! kan! een! strikte! ontslagbescherming! tot! een! toename! van! het! aantal!

zelfstandigen! leiden.!Wanneer!werkgevers!personeel!niet! gemakkelijk! kunnen!aannemen!en!ontslaan,!
kan! het! aannemen! van! personeel! in! loondienst! als! een! risicovolle! zaak! beschouwd!worden.! Zeker! in!

tijden! van! economische! tegenspoed! is! het! aannemen! van! personeel! –! wanneer! een! strikte!
ontslagbescherming! geldt! –! zeer! risicovol.! Het! inhuren! van! flexibele! krachten! daarentegen,! die!

ontslagen! kunnen! worden! wanneer! nodig,! geeft! werkgevers! de! benodigde! vrijheid! in! tijden! van!
laagconjunctuur! (Van! Es! &! Van! Vuuren,! 2010;! Volberda,! 1998).! De! combinatie! van! een! strikte!

ontslagbescherming! en! een! laagconjunctuur! kan! de! afgelopen! jaren! –! sinds! de! start! van! de! huidige!
mondiale! economische! crisis! eind! 2008! –tot! een! toename! van! het! aantal! zelfstandigen! in! Europese!

economieën!hebben!geleid.!
Ten! vierde! kan! de! kwantiteit! en! kwaliteit! van! sociale! zekerheidsvoorzieningen! samenhangen!

met!de!toename!van!het!aantal!zelfstandige!ondernemers.!Voor!zowel!werkgevers!als!werknemers!zijn!
sociale!zekerheidspremies!een!kostbare!zaak.!Dit!kan!werknemers!die!weinig!ziek!zijn!en!een!laag!risico!

lopen! op! werkloosheid! ertoe! doen! besluiten! het! werknemerschap! in! te! ruilen! voor! het! zelfstandig!
ondernemerschap.!Zelfstandige!ondernemers!hoeven!zich!niet!tegen!ziekte!en!arbeidsongeschiktheid!te!

verzekeren! en! genereren! daardoor! een! hoger! netto! inkomen!dan!wanneer! zij! in! loondienst! voor! een!
werkgever!zouden!werken!(Van!Es!&!Van!Vuuren,!2010).!

Tot! slot! kan! de! hoogte! van! het!minimumloon! samenhangen!met! de! toename! van! het! aantal!
zelfstandigen.!Voor!personen!wier!productiviteit!onder!het!minimumloon!ligt,!is!het!moeilijk!een!baan!in!

loondienst! te! vinden.! Het! enige! alternatief! voor! individuen! met! een! lagere! productiviteit! dan! het!
minimumloon! is! om! zelfstandige! ondernemer! te! worden.! Wanneer! deze! personen! als! zelfstandig!

ondernemer! gaan! opereren,! heet! dit! ‘necessity1driven’! ondernemerschap:! ondernemerschap! geboren!
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uit! noodzaak! (Bosma! en! Levie,! 2010).! Daarnaast! kunnen! personen! die! te! kampen! hebben! met!

discriminatie,! slecht! zijn! in! solliciteren,! of! om! overige! reden! geen! functie! in! loondienst! weten! te!
bemachtigen!uit!noodzaak!voor!het!zelfstandig!ondernemerschap!‘kiezen’.!

!

2.4&De&toename&van&het&aandeel&zelfstandigen&in&Nederland&

Het!Centraal!Planbureau!heeft!twee!studies!uitgevoerd!over!de!verklaringen!van!het!aandeel!

zelfstandigen!in!Nederland.!De!studie!van!Bosch!et!al.!(2012)!gaat!specifiek!over!de!toename!van!het!
aantal!ZZP’ers!en!de!studie!van!Van!Es!&!Van!Vuuren!(2010)!gaat!over!de!toename!van!het!aandeel!

zelfstandigen!in!het!algemeen!–!zowel!met!als!zonder!personeel.!
! Volgens!de!empirische!studie!van!Van!Es!&!Van!Vuuren!(2010)!is!stimulerend!beleid!van!de!

Rijksoverheid!de!belangrijkste!verklaring!voor!de!opmars!van!het!aandeel!zelfstandigen!in!Nederland.!De!
Rijksoverheid!heeft!verschillende!beleidsmaatregelen!genomen!ter!bevordering!van!het!zelfstandig!

ondernemerschap!in!Nederland.!Zo!zijn!diverse!belastingaftrekposten!voor!ondernemers!
geïntroduceerd!en!geïntensiveerd,!waardoor!ondernemerschap!financieel!aantrekkelijker!is!geworden.!

Daarnaast!zijn!de!administratieve!lasten!verminderd;!de!regelgeving!omtrent!vergunningen!is!minder!
streng!geworden!en!de!faillissementswetgeving!is!veranderd.!Verder!worden!sinds!2006!werklozen!

actief!gestimuleerd!om!een!eigen!bedrijf!te!starten;!zij!mogen!tijdelijk!hun!WW1uitkering!houden!tijdens!
de!opstartfase!van!het!bedrijf.!Ten!slotte!is!in!2001!de!‘Verklaring!Arbeidsrelatie’!(VAR)!geïntroduceerd!

en!in!2005!aangescherpt!(EIM,!1999;!Sociaal!Economische!Raad,!2010).!In!de!VAR!wordt!vooraf!
opgesteld!hoe!het!contract!tussen!opdrachtgever!en!–nemer!wordt!behandeld!door!de!Belastingdienst!

en!het!UWV.!Dit!voorkomt!onverwachte!naheffingen!voor!bijvoorbeeld!sociale!premies.!De!VAR!is!in!het!
bijzonder!belangrijk!voor!ZZP’ers:!bij!hen!is!het!onderscheid!tussen!werknemerschap!en!

ondernemerschap!niet!altijd!duidelijk!(EIM!&!Bureau!Bartels,!2008).!
! Volgens!de!empirische!studie!van!Bosch!et!al.!(2012)!naar!de!verklaringen!voor!het!toegenomen!

aandeel!ZZP’ers!in!de!Nederlandse!beroepsbevolking,!wordt!negentig!procent!van!de!toename!verklaard!
door! leeftijds1! en! cohorteffecten.! Ten! eerst! de! invloed! van! het! leeftijdseffect;! hiermee! wordt! een!

samenstellingseffect!bedoeld.!ZZP’ers!zijn!vaak!oudere!mensen!(Fairlie!&!Meyer,!2000);!een!vergrijzende!
bevolking!leidt!dus!tot!meer!ZZP’ers.!Bosch!et!al.!(2012)!dragen!twee!redenen!aan!voor!de!relatief!hoge!

leeftijd!van!ZZP’ers!in!vergelijking!tot!werknemers.!Ten!eerste!kunnen!ouderen!meer!kennis!en!ervaring!
hebben! dan! jongeren,! waardoor! de! baten! van! zelfstandig! ondernemerschap! –! in! plaats! van!

werknemerschap! –! voor! ouderen! hoger! zijn! dan! voor! jongeren.! Dit! is! een! ‘pull’! factor! voor! het! ZZP1
schap:!ouderen!zien!economische!kansen!door!zelfstandig!ondernemer!te!worden.!Ten!tweede!kunnen!

ouderen! vanwege! een! slechtere! positie! op! de! arbeidsmarkt! het! zelfstandig! ondernemerschap! in!
‘gepusht’!worden;!ouderen!vinden!na!ontslag!minder!gemakkelijk!een!nieuwe!baan! in! loondienst!dan!

jongeren.!Het!verschil!tussen!ondernemerschap!door!‘pull’!of!‘push’!factoren,!wordt!in!de!literatuur!ook!
wel!‘opportunity1based’!versus!‘necessity1driven’!ondernemerschap!genoemd!(Bosma!&!Levie,!2010).!

! Ten!tweede!de!invloed!van!cohorteffecten,!overheidsbeleid!en!sociaal1culturele!ontwikkelingen,!
op!de!opmars!van!het!aantal!ZZP’ers.!Onder!het!overheidsbeleid!vallen!bijvoorbeeld! fiscale!voordelen!

waardoor!het!zelfstandig!ondernemerschap!aantrekkelijker!wordt.!De!invloed!van!overheidsbeleid!op!de!
toename! van! het! aantal! zelfstandigen! wordt! ook! benadrukt! in! de! studie! van! Van! Es! &! Van! Vuuren!

(2010);! de! Nederlandse! overheid! heeft! sinds! het! jaar! 2000! diverse! stimulerende! beleidsmaatregelen!
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voor!zelfstandige!ondernemers!ingevoerd.!De!sociaal1culturele!ontwikkelingen!die!samenhangen!met!de!

stijging!van!het!aandeel!ZZP’ers!zijn!volgens!Bosch!et!al.!(2012)!bijvoorbeeld!de!verbeterde!sociale!norm!
ten! aanzien! van! zelfstandig! ondernemerschap.! Volgens! de! empirische! studie! van! het! EIM! &! Bureau!

Bartels! (2008)! naar! de! kenmerken! van! ZZP’ers! in! Nederland,! heeft! iets! meer! dan! de! helft! van! de!
Nederlandse!ZZP’ers!voor!het!ZZP1schap!gekozen!omdat!ze!een! intrinsieke!aantrekkingskracht!voelden!

tot! het! zelfstandig! ondernemerschap.! Volgens! Van! Es! &! Van! Vuuren! (2010)! wordt! het! imago! van!
zelfstandig! ondernemerschap! in!Nederland! anno! 2010! inderdaad! veel! positiever! dan! het! imago! anno!

1990.!Zelfstandig!ondernemerschap!wordt!niet!langer!geassocieerd!met!hebzucht!en!uitbuiting,!maar!als!
volwaardig! alternatief! voor! werknemerschap.! Ten! slotte! kan! de! stijging! van! het! aandeel! ZZP’ers! ook!

samenhangen!met!het!toegenomen!individualisme!en!postmaterialisme!in!de!samenleving!(Bosch!et!al.,!
2012;!Centraal!Bureau!voor!de!Statistiek,!2012).!De!behoefte!naar!vrijheid!om!zelf!eigen!beslissingen!te!

maken!–!individualisering!–!is!sterk!toegenomen!evenals!de!behoefte!aan!zelfontplooiing!en!individuele!
vrijheid! in! plaats! van!materiele! zekerheid! –! postmaterialisme.! ZZP’ers! hebben! –! over! het! algemeen!–!

meer!keuzevrijheid!dan!werknemers!(Dekker!&!Stavenuiter,!2012).!
! Kortom,! uit! twee! empirische! studies! over! de! toename! van! het! aandeel! zelfstandigen! in! de!

Nederlandse! beroepsbevolking! wordt! opgemaakt! dat! het! stimulerende! overheidsbeleid! en! de!
toegenomen! gemiddelde! leeftijd! van! de! beroepsbevolking! de! belangrijkste! verklaringen! zijn! voor! de!

toename!van!het!aandeel!zelfstandigen!in!Nederland.!
!

2.4&Conclusie&

In! dit! hoofdstuk! is! duidelijk! geworden! dat! de! snelle! toename! van! het! aantal! ZZP’ers! in! Nederland!
enerzijds! verklaard! kan! worden! door! macro1economische! ontwikkelingen! en! anderzijds! door!

stimulerend!Rijksoverheidsbeleid!en!een!vergrijzende!beroepsbevolking.!
De! organisatie! van! de! mondiale! economie! is! veranderd:! het! Fordistische! systeem! van!

gestandaardiseerde! massaproductie! is! sinds! het! eind! van! de! 20e! eeuw! overgegaan! in! het! Post1
Fordistische!systeem!van!flexibele!gespecialiseerde!productie.!In!het!Post1Fordistische!systeem!staat!het!

gebruik!van!ICT!centraal!en!is!de!dienstverlenende!sector,!qua!werkgelegenheid,!belangrijker!geworden!
voor!de!economie!dan!de! industriële! sector.! ZZP’ers! treden!gemakkelijker! toe! in!de!dienstverlenende!

sector!dan!in!de!industriële!sector;!het!belang!van!kapitaal!is!lager!en!dat!van!arbeid!juist!hoger.!
Daarnaast! geldt! specifiek! voor! Nederland! dat! de! Rijksoverheid! sinds! het! jaar! 2000! enkele!

beleidsmaatregelen! heeft! opgesteld! om! zelfstandig! ondernemerschap! te! stimuleren.! Voorbeelden!
hiervan! zijn!de! invoering!van!de!VAR,!het! stimuleren!van!werklozen!om!een!bedrijf! te! starten!en!een!

lagere!regeldruk.!Ook!heeft!in!Nederland!de!vergrijzende!beroepsbevolking!bijgedragen!aan!de!stijging!
van!het!aandeel!ZZP’ers:!ouderen!beginnen!vaker!voor!zichzelf!dan!jongeren.!

! In! het! volgende! hoofdstuk! wordt! de! literatuur! omtrent! de! bedrijfshuisvestingskeuzes! van!
ondernemers!geanalyseerd.!Vanwege!het!gebrek!aan!literatuur!over!ZZP’ers!en!bedrijfshuivesting!wordt!

voornamelijk!ingegaan!op!de!factoren!die!ondernemers!ertoe!doen!besluiten!het!bedrijf!in!de!woning!te!
huisvesten.!
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3.& THEORETISCH&KADER&
!

3.1&Inleiding&

In! de! wetenschappelijke! literatuur! is! de! locatiekeuze! van! bedrijven! al! decennia! lang! een! veelvuldig!

onderzocht! onderwerp.! Door! de! jaren! heen! zijn! verschillende! stromingen! locatiekeuzetheorieën!
ontwikkeld!met!ieder!andere!verklaringen!voor!de!vestigingsplaatskeuze!van!ondernemingen:!het!‘waar’!

van!de!bedrijfshuisvestingkeuze!is!theoretisch!ruimschoots!ingekaderd.!Verklaringen!over!het!‘wat’!van!
de! bedrijfshuisvestingskeuze,! het! type! bedrijfshuisvesting!waaruit! ondernemers! de! bedrijfsactiviteiten!

uitvoeren,!heeft!daarentegen!tot!op!heden!op!weinig!wetenschappelijke!belangstelling!mogen!rekenen.!
Slechts! een! gering! aantal! wetenschappelijke! empirische! studies! is! uitgevoerd! over! de! keuze! van!

ondernemers! om! een! bedrijf! vanuit! huis! te! starten! en! te! voeren.! Wetenschappelijke! studies! die!
specifiek! betrekking! hebben! op! ZZP’ers! bestaan! zelfs! tot! op! heden! helemaal! niet,! evenals!

wetenschappelijke!studies!die!ingaan!op!factoren!die!verklaren!waarom!ondernemers!het!bedrijf!op!een!
vaste!of!flexibele!locatie!buiten!de!woning!huisvesten.!Om!die!reden!heeft!dit!theoretisch!kader!vooral!

betrekking! op!de! verklaringen! voor! de! keuze! voor! bedrijfshuivesting! aan!huis.!De! literatuur! die! in! dit!
hoofdstuk!wordt!geanalyseerd,!geeft!een!antwoord!op!de!tweede!deelvraag:!

!
2.))Wat) is)er) in)de)economisch)geografische) literatuur)bekend)over)het) type)bedrijfshuisvesting)waarin)
ZZP’ers)het)bedrijf)huisvesten)en)de)verklaringen)hiervoor?)
!

! Dit!hoofdstuk!start!met!een!korte!beschrijving!van!de!belangrijkste! locatiekeuzetheorieën!–!de!
kern! van! de! economische! geografie! –! waardoor! het! bedrijfshuisvestingsvraagstuk! van! ZZP’ers!

theoretisch! wordt! ingekaderd.! Vervolgens! wordt! ingegaan! op! de! wetenschappelijke! empirische!
literatuur!omtrent!verklaringen!voor!het!voeren!van!een!bedrijf!vanuit!huis.!Dit!hoofdstuk!eindigt!met!

een!conclusie!en!een!voorlopige!versie!van!het!conceptueel!model!waarin!de!relaties!tussen!kenmerken!
die!samenhangen!met!de!bedrijfshuisvesting!van!ZZP’ers!schematisch!worden!weergegeven.!

!

3.2&Locatiekeuzetheorieën&

Locatietheorieën!houden!zich!bezig!met!de!vraag!waar!ondernemers! zich!vestigen!en!waarom!zij! zich!

daar! vestigen.! In! de! loop!der! tijd! zijn! verschillende! theorieën!met! betrekking! tot! de! locatiekeuze! van!
ondernemers!ontwikkeld.!In!deze!paragraaf!worden!de!vier!belangrijkste!stromingen!in!de!economische!

geografie!uitgelegd,!te!weten!de!(neo)klassieke,!behaviorale,!institutionele!en!evolutionaire!benadering.!!
!

3.1.1 (Neo)klassieke locatiebenadering  
De!oorsprong!van!de!klassieke!locatiebenaderingen!ligt!in!de!tweede!helft!van!de!negentiende!eeuw.!De!

klassieke! locatiebenaderingen! veronderstellen! dat! de! kosten! verbonden! aan! een! bepaalde! locatie!
doorslaggevend! zijn! bij! de! locatiekeuze.! De! nadruk! ligt! vooral! op! transportkosten:! bedrijven! vestigen!

zich! op! de! plek! daar!waar! de! transportkosten! het! laagst! zijn.! Klassieke! benaderingen! veronderstellen!
perfecte!marktcompetitie!(Atzema!et!al,!2002;!Barnes,!2000).!
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De!neoklassieke!locatiebenaderingen!dateren!uit!de!jaren!vijftig!en!zestig!van!de!vorige!eeuw!en!

sluiten! aan! bij! de! klassieke! locatiebenaderingen.! Zij! hebben! echter! een! ruimere! opvatting! over! het!
locatievraagstuk:!bedrijven!vestigen!zich!niet!slechts!daar!waar!de!kosten!het! laagst!zijn,!maar!hebben!

ook!oog!voor!de!locaties!waar!de!opbrengst!en!winst!het!hoogst!zijn.!Daarnaast!is!er!aandacht!voor!de!
positie!van!een!bedrijf!ten!opzichte!van!zijn!concurrenten!en!voor!marktwerking!(Atzema!et!al,!2002).!

Het! zoeken! naar! een! optimale! vestigingsplaats! gebeurt! volgens! de! (neo)klassieke!
locatiebenaderingen!op!basis!van!overwegingen!met!betrekking!tot!kosten!en!opbrengsten!die!variëren!

per! vestigingsplaats.! Het! bedrijf! zal! zich! vestigen! op! de! locatie! waar! de! kosten! het! laagst! zijn! en! de!
opbrengst!het!hoogst.!Het!resultaat!van!dit!proces!is!een!ongelijke!ruimtelijke!spreiding!van!bedrijven.!

Ondernemers! handelen! volgens! deze! benadering! strikt! uit! economische! principes.! De! (neo)klassieke!
locatiekeuzebenaderingen!gaan!uit! van! rationaliteit,!omkeerbaarheid,! representatieve!ondernemingen!

en! evenwicht! (Boschma! et! al.,! 2004).! De! ondernemer! beschikt! over! perfecte! informatie! en! handelt!
rationeel.!De!ondernemer!wordt!gezien!als!een!'homo!economicus'!of!‘optimizer’!(Atzema!et!al.,!2002;!

Pellenbarg!et!al.,!2000).!!!
!

3.1.2 Behaviorale locatiebenaderingen  
De! behaviorale! locatiekeuzetheorie! gelooft! niet! in! de! uitgangspunten! van! de! neoklassieke!

locatiekeuzebenaderingen.! In! werkelijkheid! beschikken! ondernemers! niet! over! perfecte! kennis! met!
betrekking!tot!alle!mogelijke!vestigingslocaties!en!zijn!zij!niet!in!staat!hiertussen!een!rationele!afweging!

te! maken.! Centraal! in! de! behaviorale! theorie! staat! de! hoeveelheid! informatie! waarover! actoren!
beschikking!hebben!en!de!mate!waarin!actoren!in!staat!zijn!deze!informatie!te!benutten!bij!het!maken!

van!een!keuze!(Olden,!2010;!Pen,!1999).!De!behaviorale!locatiekeuzetheorie!stamt!uit!de!jaren!'70!van!
de!vorige!eeuw!en!is!ontstaan!als!reactie!op!de!(neo)klassieke!locatiebenaderingen!(Zondag,!2008).!

De! behaviorale! benadering! gaat! uit! van! de! ‘homo! pshycologicus’! in! plaats! van! de! ‘homo!
economicus’! ! en! ziet! actoren! !eerder!als! ‘satisficers’!dan! ‘maximizers’.!Ondernemers!maken!keuzes! in!

onzekere!omstandigheden!op!basis!van!onvolledige!informatie.!Het!gevolg!hiervan!is!dat!ondernemers!
altijd! een! bepaald! risico! lopen! bij! het! maken! van! keuzes! (Meester! &! Pellenbarg,! 2006).! De! ‘homo!

pshycologicus’!maakt!een!rationele!keuze!binnen!de!grenzen!van!zijn!inschattingsvermogen!en!gegeven!
zijn! aspiratieniveau! (‘bounded! rationality’)! (Brouwer,! 2004;! De! Bok! &! Sanders,! 2005).! Aangezien!

ondernemers,!net!als!alle!mensen,!nooit! in!staat!zijn!om!op!de!hoogte!te!zijn!van!alle! factoren! in!alle!
potentiële!vestigingsgebieden,!kampen!zij!met!informatiebeperkingen.!De!uiteindelijke!uitkomst!van!het!

locatieselectieproces! is! volgens! de! behaviorale! locatiebenadering! daarom! per! definitie! suboptimaal!
(Pen,!1999;!Zondag,!2008).!

!

3.1.3 Institutionele locatiekeuzetheorie 
In!de!(neo)klassieke!en!behaviorale!theorieën!die!tot!dusver!zijn!behandeld,!worden!bedrijven!gezien!als!
‘isolated! agents’! die! een! locatiebeslissing! nemen! in! een! statische! omgeving;! een! omgeving! die! niet!

verandert.!In!de!institutionele!theorie!die!rond!de!jaren!’70!van!de!vorige!eeuw!in!opkomst!raakte,!is!het!
uitgangpunt!juist!dat!alle!economische!activiteit!plaatsvindt!in!een!dynamische!omgeving.!Economische!

activiteit! wordt! niet! alleen! gevormd! door! het! gedrag! van! individuele! ondernemers,! maar! door! de!
bredere!sociale!en!institutionele!context!waarin!dit!gedrag!plaatsvindt.!Culturele!instituties,!normen!en!

waarden!en!wet1!en!regelgeving!bepalen!het!gedrag!van!bedrijven.!
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De! locatiekeuze!wordt!volgens!de! institutionele!theorie!verklaard!door!de! interactie! tussen!de!

ondernemer! en! de! context! waarin! hij! opereert;! hoe! de! ondernemer! omgaat! met! de! aanwezige!
instituties! in!de! regio.!Ondernemers! zijn! sneller! geneigd! zaken! te!doen!met!ondernemers! in!de!eigen!

regio!dan!buiten!de!regio;!binnen!de!regio!zijn!formele!en!informele!instituties!vaak!hetzelfde!waardoor!
contact! soepeler! verloopt.! Lokale! verankering! speelt! volgens! deze! stroming! een! grote! rol! (Atzema!&!

Boschma,!2002;!Brouwer,!2004).!
)
3.1.4 Evolutionaire benadering in de economische geografie 
Terwijl! de! neoklassieke! theorie! zich! met! natuurwetenschappelijke! modellen! richt! op!

evenwichtsanalyses,! houdt! de! evolutionaire! benadering! in! de! economische! geografie! zich! juist! bezig!
met!! processen! die! leiden! tot! onevenwichtigheden.! De! evolutionaire! benadering! in! de! economische!

geografie! is! nog! geen! daadwerkelijke! locatiekeuzetheorie! zoals! de! drie! hiervoor! besproken! theorieën!
dat!wel! zijn.!De!evolutionaire!benadering! is! zeer! recentelijk!opgekomen! in!de!economische!geografie:!

aan!het!eind!van!de!20e!eeuw.!!In!de!evolutionaire!benadering!in!de!economische!geografie!wordt!het!
gedrag! van! organisaties,! in! plaats! van! dat! van! individuele! ondernemers,! bestudeerd.! Inzichten! en!

modellen! vanuit! de! evolutionaire! biologie! worden! verbonden! aan! de! dynamiek! van! economische!
verschijnselen.!De!termen!die! in!deze!benadering!gebruikt!worden,!zijn!afkomstig!uit!de!Darwiniaanse!

biologie:!de!begrippen!variatie,!selectie!en!padafhankelijkheid!uit!de!Darwiniaanse!biologie!worden!in!de!
economische! geografie! vertaald! als! innovatie,! competitie! en! routines.! De! evolutionaire! benadering!

wordt! tot! op! heden! vooral! gebruikt! om! bedrijfsverplaatsingen! te! analyseren! (Boschma! et! al.,! 2002;!
KNAG,!2013).!!

In!het!geval!van!bedrijfsverplaatsing!spelen!de!termen!padafhankelijkheid!en!ruimtelijke!‘lock1in’!
een!rol.!De!huidige!locatie!van!een!bedrijf!oefent!een!sterke!invloed!uit!op!de!verplaatsingsbeslissing!en!

secundaire!vestigingsplaatskeuze.!De!secundaire!vestigingsplaats! is!vaak!vlakbij!de!initiële! locatie:!daar!
heeft! het!bedrijf! immers!haar! routines! –! ervaringen!–!opgebouwd.!Bedrijven!mijden! risico’s! het! liefst!

zoveel! mogelijk! met! als! gevolg! dat! bedrijven! zich! vestigen! in! de! vertrouwde,! lokale! context.! Dit!
locationele!gedrag!kan!echter!suboptimaal!zijn!voor!een!bedrijf!en!resulteren!in!een!ruimtelijke!‘lock1in’:!

ruimtelijke!inertie!(Boschma!et!al.,!2002;!Frenken!&!Boschma,!2007).!!
! Niet! alleen!padafhankelijkheid,!maar!ook! verzonken!kosten! kunnen! tot! ‘lock1in’! en! ruimtelijke!

inertie! leiden.!Verzonken!kosten! zijn! investeringen!die!ondernemers! in!het! verleden!hebben!gemaakt!
welke! gebonden! zijn! aan! een! bepaalde! locatie:! bijvoorbeeld! investeringen! in! het! bedrijfspand.! Het!

gevolg!hiervan!is!dat!een!bedrijf!lange!tijd!in!hetzelfde!type!bedrijfshuisvesting!–!en!dus!in!dezelfde!regio!
–!gevestigd!blijft!(Stam,!2007).!Op!deze!manier!raken!bedrijven!steeds!meer!verankerd!in!de!regio!waar!

zij!zich!eenmaal!hebben!besloten!te!vestigen!(Atzema!&!Boschma,!2002;!Boschma!et!al.,!2002).!Kortom,!
door!padafhankelijkheid!en!locationele!inertie!staan!bedrijven!avers!tegenover!verplaatsing!en!blijven!zij!

in!de!vertrouwde!omgeving!gevestigd.!!
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3.3&Een&bedrijf&&vanuit&huis&

‘’The!home!itself!is!being!reconfigured!as!a!place!that’s!not!a!respite!from!work,!but!the!central!location!
for! it’’! (Pink,!2001,!p.41).!De!woning! is!de! laatste!twee!decennia!belangrijker!geworden!als!plek!om!te!

werken!door!twee!verschillende!ontwikkelingen.!Enerzijds!doordat!grote!bedrijven!inzien!dat!zij!kosten!
kunnen!besparen!door!werknemers!thuis!laten!werken!(Financial!Times,!2008b).!Anderzijds!is!het!aantal!

‘home1based!businesses’! (in!de! rest!van!dit! rapport!afgekort! tot!HBB’s)! sterk! toegenomen.!De!stijging!
van!het!aantal!HBB’s!hangt!samen!met!dezelfde!ontwikkelingen!als!waardoor!het!aantal!kleine!bedrijven!

in! het! algemeen! is! toegenomen! (Newbery! &! Bosworth,! 2010;!Mason! et! al.,! 2011).! De! economische,!
culturele! en! technologische! veranderingen! die! in! de! vorige! eeuw! hebben! plaatsgevonden! en! hebben!

geleid!tot!een!toename!van!het!aantal!kleine!bedrijven!en!zelfstandigen!zijn!in!het!vorige!hoofdstuk!aan!
de!orde!gekomen.!

Er!bestaan!twee!typen!HBB’s:!HBB’s!waar!het!werk!daadwerkelijk! in!de!woning!wordt!verricht!
(diensten!of!productie)!en!HBB’s!waar!het!werk!buiten!de!woning!wordt!verricht,!maar!de!woning!wel!

als!plek!wordt!gebruikt!waar!de!administratie!wordt!bijgewerkt!(Mason!et!al.,!2011).!Voorbeeld!van!het!
eerste! type!HBB! zijn! een! fysiotherapeut!met! een! praktijk! aan! huis! of! een!webdesigner! die! vanuit! de!

zolderkamer!werkt.!Een!voorbeeld!van!het!tweede!type!HBB!is!een!huisschilder!die!bij!klanten!werkt,!en!
de! woning! gebruikt! als! werkplek! voor! de! bedrijfsadministratie.! Newbery! &! Bosworth! (2010,! p.! 189)!

noemen!deze!eerste!categorie!thuisondernemers:! ‘’home!is!a!convenient!location!for!work’’!en!stellen!
dat!deze!bedrijven!ook!vanuit!een!ander!type!bedrijfshuisvesting!kunnen!werken!mocht!dit!bijvoorbeeld!

noodzakelijk!omdat!het!bedrijf!groeit!en!bedrijfshuisvesting!aan!huis!deze!groei!belemmert.!De!redenen!
waarom!dit!soort!ondernemers!het!bedrijf!vanuit!huis!voeren,!zijn!het!minimaliseren!van!de!kosten!en!

het!gemak!van!het!huis!als!werkplek:!er!hoeft!niet!naar!een!werkplek!buitenshuis!te!worden!gezocht.!De!
tweede! categorie!wordt! door!Newbery!&! Bosworth! (2010,! p.! 189)! ‘’home! is! not! the! place! for!work’’!

genoemd.! Dit! type! ondernemers! is! vooral! te! vinden! in! de! bouwsector.! Zij! werken! vanuit! steeds!
wisselende!locaties!buitenshuis:!de!woning!is!slechts!de!plaats!waar!het!bedrijf!geregistreerd!staat.!In!de!

volgende! paragraaf! wordt! dieper! ingegaan! op! de! redenen! waarom! ondernemers! ervoor! kiezen! het!
bedrijf!vanuit!huis!te!voeren.!

!

3.4&Verklaringen&voor&het&voeren&van&een&bedrijf&vanuit&huis&

Uit! de! empirische! studie! van! Risselada! &! Folmer! (2012)! naar! kleinschalig! ondernemerschap! in!

Nederlandse!stedelijke!woonwijken,!blijkt!dat!de!keuze!van!ondernemers!om!het!bedrijf!vanuit!huis!te!
voeren!in!de!meeste!gevallen!een!vrije!keuze!is!geweest.!Slechts!een!klein!deel!van!de!ondernemers!is!

noodzakelijk! aan! huis! gevestigd! bijvoorbeeld! omdat! zij! geen! bedrijfsruimte! in! commercieel! vastgoed!
konden!vinden!terwijl!ze!er!wel!actief!naar!op!zoek!zijn!geweest.!

Ook!al!is!bedrijfshuisvesting!aan!huis!een!vrijwillige!keuze,!toch!komt!uit!de!studie!van!Risselada!
&! Folmer! (2012)! naar! voren! dat! eigenaren! van! HBB’s! minder! expliciet! zijn! in! het! benoemen! van! de!

factoren! die! een! rol! hebben! gespeeld! in! deze! keuze! dan! ondernemers! die! het! bedrijf! vanuit!
commercieel! vastgoed! voeren.! Eigenaren! van!HBB’s! zijn! vaak! niet! op! zoek! geweest! naar! alternatieve!

typen!bedrijfshuisvesting.!Ze!typeren!de!keuze!voor!een!bedrijf!aan!huis!vaker!als!een!‘samenloop!van!
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omstandigheden’!dan!ondernemers!die!in!commercieel!vastgoed!zijn!gevestigd.!In!de!empirische!studie!

van!Brown!&!Walker!(2004)!naar!de!succesfactoren!van!kleinschalige!ondernemers,!wordt!een!mogelijke!
verklaring!aangedragen!voor!dit!verschil!tussen!ondernemers!die!vanuit!huis!of!buitenshuis!werken:!de!

keuze! voor! een! HBB! is! sterk! afhankelijk! van! de! persoonlijke! geschiedenis,! sociale! relaties! en!
levensstijlvoorkeuren! van! de! ondernemer.! De! keuze! voor! huisvesting! in! commercieel! vastgoed! heeft!

daar!minder!mee!te!maken!(Brown!&!Walker,!2004).!
Volgens! de! empirische! studie! van!Mason! et! al.! (2011)! naar! karakteristieken! van! HBB's! in! het!

Verenigd!Koninkrijk,!heeft! juist!het!merendeel! van!de!eigenaren!van!een!HBB,!daar! zeer!bewust! voor!
gekozen.! De! meest! genoemde! redenen! om! het! bedrijf! in! de! woning! te! huisvesten,! zijn!

kostenminimalisering,! het! gemak! en! dat! de! aard! van! de! werkzaamheden! van! het! bedrijf! geen!
commerciële! bedrijfshuisvesting! vereist:! levensstijlaspecten! zijn! van! secundair! belang.! De! verklaring!

voor! deze! verschillende! bevindingen! in! de! Nederlandse! studie! van! Risselada! &! Folmer! (2012)! en! de!
Engelse!studie!van!Mason!et!al.!(2012)!is!de!onderzoeker!onduidelijk.!Wellicht!komt!dit!omdat!de!typen!

HBB´s!in!beide!studies!verschillen?!De!studie!van!Risselada!&!Folmer!(2012)!heeft!alleen!betrekking!op!
HBB’s! in! stedelijke! woonwijken! in! vijf! Nederlandse! steden,! terwijl! de! bevindingen! uit! de! studie! van!

Mason!et!al.!(2012)!ook!gelden!voor!HBB’s!op!het!Engelse!platteland.!
Wat!betreft!de!mate!waarin!thuisondernemers!verwachten!in!de!toekomst!vanuit!huis!te!zullen!

blijven! werken,! komt! uit! de! empirische! studie! van! Mason! et! al.! (2011)! naar! voren! dat! slechts! tien!
procent!van!de!HBB1eigenaren!de!woning!als!tijdelijk!bedrijfsonderkomen!zijn.!Deze!thuisondernemers!

verwachten!in!de!toekomst!het!bedrijf!naar!commerciële!bedrijfshuisvesting!te!verplaatsen!wanneer!de!
geambieerde! bedrijfsgroei! gerealiseerd! is.! De! overige! negentig! procent! ziet! de! woning! dus! niet! als!

tijdelijk!bedrijfsonderkomen.!Mason!et!al.!(2011,!p.!634)!spreken!van!‘locational!inertia’!wat!betreft!het!
type! bedrijfshuisvesting:! eigenaren! van! HBB’s! blijven! ook! in! de! toekomst! graag! vanuit! de! woning!

werken.!
Volgens!de!empirische!studie!van!Newbery!&!Bosworth!(2010)!naar!HBB’s!op!het!platteland,!is!

de!‘typevastheid’!van!HBB1eigenaren!zelfs!nog!sterker:!slechts!drie!procent!van!de!eigenaren!van!HBB’s!
heeft! de! intentie! het! bedrijf! in! commercieel! vastgoed! te! huisvesten.! De! voornaamste! reden! om! het!

bedrijf! niet! langer! vanuit! huis! te! voeren,! is! bedrijfsgroei:! het! bedrijf! is! te! groot! geworden! voor! de!
woning.!

Zowel!volgens!de!studie!van!Mason!et!al.! (2011)!en!Newbery!&!Bosworth!(2010)! is!de!woning!
voor! thuisondernemers! een! ‘anker’:! de!woning!wordt! niet! graag! ingeruild! voor! bedrijfshuisvesting! in!

commercieel! onroerend! goed.! Enkel! wanneer! de! bedrijfsactiviteiten! zo! zijn! uitgebreid! dat! deze! niet!
langer! vanuit! huis! uitgevoerd! kunnen! worden,! wordt! aan! commercieel! onroerend! goed! gedacht.!

Beleidsmakers!daarentegen!zien!het!huis!juist!vaak!als!incubator,!als!‘springplank’.!De!woning!is!volgens!
hen!de! startplaats! voor!nieuwe!bedrijven!die!niet! kunnen!wachten!om! te!groeien!en!de!woning! in! te!

ruilen! voor! commercieel! vastgoed.! Beleidsmakers! zien! HBB’s! dus! vaak! als! bedrijven! met! een! grote!
groeipotentie!die!noodgedwongen!vanuit!huis!starten!en!vervolgens!zo!snel!mogelijk!de!woning!verlaten!

(Handboek!Wijkeconomie,!2010).!Volgens!de!tot!dusver!geanalyseerde!empirische!studies!over!HBB’s!is!
het!tegendeel!waar.!

Zoals! al! eerder! kort! is! vermeld,! is! kostenminimalisering! een! belangrijke! reden! voor!
bedrijfshuisvesting!aan!huis!(Mason!et!al.,!2011).!In!de!empirische!studie!van!Mackloet!et!al.!(2006)!naar!

het! benutten! van! de! woning! als! bedrijfslocatie! worden! kostenbesparingen! en! de! daarmee! gepaard!
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gaande! risicominimalisering! als! invloedrijke! factoren! gezien! bij! de! keuze! van! ondernemers! om! het!

bedrijf!vanuit!huis!te!voeren.!Zeker!voor!startende!ondernemers!geldt!dat!vaak!voor!bedrijfshuisvesting!
aan!huis!wordt!gekozen!omdat!dit!de!goedkoopste!en!veiligste!optie!is!(Beech,!1997;!Mason!et!al.,!2007;!

Newbery!&!Bosworth,!2010).!In!de!eerste!drie!jaar!van!een!bedrijf!is!er!vaak!veel!onzekerheid:!de!positie!
in! de!markt! is! nog! onbekend! en! het! is! nog! niet! zeker! of! het! bedrijf! succesvol! wordt.! Om! die! reden!

worden!de!eerste!paar!jaar!in!de!bedrijfslevensloop!ook!wel!getypeerd!als!de!‘valley!of!death’.!Om!deze!
‘vallei!des!doods’!levend!uit!te!komen,!wordt!onzekerheid!geminimaliseerd!door!het!bedrijf!vanuit!huis!

te! voeren! (Mackloet! et! al.,! 2006).! Het! belang! van! kostenminimalisering! wordt! in! de! neoklassieke!
locatiekeuzetheorie!benadrukt.!Ondernemers!kiezen!een!locatie!waar!de!kosten!zo!laag!mogelijk!zijn:!ze!

handelen! als! ‘homo! economicus’! (Atzema! et! al.,! 2002).! Dit! lijkt! dus! ook! te! gelden! voor! de!
bedrijfshuisvestingskeuze.!

! Daarnaast! kunnen! HBB1eigenaren! voor! bedrijfshuisvesting! aan! huis! kiezen! omdat! dit! type!
bedrijfshuisvesting! het! best! past! bij! de! reden!waarom! zij! juist! voor! het! zelfstandig! ondernemerschap!

hebben! gekozen! (Baines,! 2002).! Het! belang! van! persoonlijke! kenmerken! staat! in! de! behaviorale!
locatietheorie! centraal.! Ondernemers! zijn! geen! ‘maximizers’! zoals! in! de! neoklassieke! theorie!

verondersteld!wordt,!maar!gedragen!zich!eerder!als!‘satisficers’.!Ondernemers!huisvesten!het!bedrijf!op!
die!manier!waar!zij!de!meeste!voldoening!uit!halen!(Meester!&!Pellenbarg,!2006).!Een!voorbeeld!van!de!

invloed! van! persoonlijke! factoren! op! de! huisvestingskeuze,! is! het! feit! dat! veel! eigenaren! van! HBB’s!
bewust! kiezen! voor! bedrijfshuisvesting! aan! huis! om! werk1! en! zorgtaken! te! combineren.!

Bedrijfshuisvesting! aan! huis! stelt! hen! in! staat! het! uitvoeren! van! betaalde! werkzaamheden! te!
combineren!met! privéwerkzaamheden,! zoals! de! zorg! voor! ouders! of! kinderen! (Baines,! 2002;! Clark! &!

Douglas,!2012;!Posthumus!&!Wilthagen,!2010;!Mason!et!al.,!2011).!Vooral!voor!vrouwen!wordt!een!HBB!
gezien! als! de! manier! om! de! benodigde! flexibiliteit! te! verkrijgen! om! het! werk! en! het! privéleven! te!

combineren! (Breen,! 2010;!Versantvoort,! 2010;!Walker!&!Webster,! 2004):! een!HBB! ‘’is! a!way! to! solve!
women’s!necessitity!to!balance!work!and!family’’!(Walker!et!al.,!2008,!p.!271).!

Tot!slot!kan!ook!toeval!een!rol!spelen!bij!de!keuze!van!ondernemers!om!het!bedrijf!vanuit!huis!
te!voeren!(Mackloet!et!al.,!2006).!De!rol!van!toeval!moet!volgens!de!evolutionaire!theorie!niet!worden!

onderschat! bij! het! creëren! van! onevenwichtigheden! en! het! zorgen! voor! economische! ontwikkeling!
(KNAG,!2013).!

Al! met! al! kan! uit! deze! paragraaf! geconcludeerd! worden! dat! de! neoklassieke! en! behaviorale!
locatiekeuzetheorie!en!de!evolutionaire!benadering! in!de!economische!geografie!onderdelen!bevatten!

waarmee!de!huisvestingskeuze! van!ondernemers! geïnterpreteerd! kan!worden.!Het!minimaliseren! van!
kosten! is! een! belangrijke! verklaring! voor! de! keuze! om! het! bedrijf! aan! huis! te! voeren;! net! zoals! dit!

volgens! de! neoklassieke! theorie! belangrijk! is! bij! de! locatiekeuze! van! bedrijven.! Ten! tweede! zijn!
privéfactoren!belangrijk!bij!de!verklaring!van!de!bedrijfshuisvesting,!net!als!deze!volgens!de!behaviorale!

locatiekeuzetheorie!belangrijk!zijn.!Ondernemers!handelen!niet!alleen!als!‘homo!economicus’,!maar!ook!
als! ‘homo! pshycologicus’.! Ten! slotte! kan! toeval,! belangrijk! in! de! evolutionaire! benadering! in! de!

economische!geografie,!een!rol!spelen!bij!het!type!bedrijfshuivesting!waaruit!ondernemers!werken.!
!
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3.5&Nadelen&van&het&voeren&van&een&bedrijf&vanuit&huis&

Zoals!in!de!bovenstaande!paragraaf!duidelijk!is!geworden,!zijn!aan!het!voeren!van!een!bedrijf!vanuit!huis!

diverse!voordelen!verbonden!zoals!kosten1!en!risicominimalisering,!en!het!gemak!dat!er!niet!naar!een!
werkplek!buiten!de!deur!gezocht!hoeft!te!worden.!Er!kleven!echter!ook!enkele!nadelen!aan!het!werken!

vanuit!huis,!die!gelden!vooral!voor!ondernemers!met!bedrijfsgroeiambities.!
Uit!de!empirische! studie!van!Walker!et!al.! (2008)!naar!vrouwelijke!eigenaren!van!HBB’s,!blijkt!

dat!de!flexibiliteit!die!vrouwen!denken!te!verkrijgen!door!het!voeren!van!een!HBB,!tegenvalt.!Het!valt!
niet!mee!om!het!voeren!van!een!eigen!bedrijf! te!combineren!met!de!zorg!voor!het!gezin.!Zeker!voor!

vrouwen! die! carrière! willen!maken,! blijkt! het! voeren! van! een! HBB! lastig.! Vrouwelijke! eigenaren! van!
HBB’s!maken!vaak!weinig!winst!en!groeien!nauwelijks.!De!verklaring!waarom!vrouwen!vaak!voor!een!

bedrijf! aan! huis! kiezen! –! het! combineren! van! werk1! en! privétaken! –! lijkt! dus! in! praktijk! lastig! te!
realiseren.!

! Ook!kenmerken!van!de!woning!waaruit!ondernemers!het!bedrijf!voeren,!kunnen!de!uitoefening!
van!een!HBB!in!de!weg!staan.!Zo!stellen!Mason!et!al.!(2011)!in!de!studie!naar!de!kenmerken!van!HBB’s!

in!het!Verenigd!Koninkrijk!dat!de!woning! in! sommige!gevallen!niet!voldoet!aan!de!eisen!die!het!werk!
stelt.!De!woning!kan! te! inflexibel! zijn!voor!de!werkzaamheden!of! te!klein!zijn!voor!de!combinatie!van!

werk!en!privéleven.!Ook!kan!de!woning! te!klein!worden!wanneer!de!scope!van!de!bedrijfsactiviteiten!
toeneemt:!bedrijfsgroei!is!vaak!praktisch!onmogelijk!voor!HBB1eigenaren.!De!woning!beschikt!vaak!niet!

over! voldoende! uitbreidingsruimte,! zoals! een! extra! werkkamer.! Daarnaast! kunnen! HBB1eigenaren!
minder! geloofwaardig! overkomen! bij! klanten! dan! ondernemers! die! in! commercieel! vastgoed! zijn!

gehuisvest.!Het!imago!en!de!professionaliteit!van!ondernemers!met!een!bedrijf!vanuit!huis!worden!vaak!
negatiever! beoordeeld! dan! ondernemers! die! het! bedrijf! buiten! de! woning! huisvesten! (Beech,! 1997;!

Mackloet!et!al.,!2006).!Wederom!gelden!deze!nadelen!van!bedrijfshuisvesting!aan!huis!dus!vooral!voor!
ondernemers!die!bedrijfsgroei!ambiëren.!

Verder! kan!het! ontbreken! van! scheiding! tussen!werk! en!privé! als! een!nadeel! van!het!werken!
vanuit!huis!worden!beschouwd!(Mason,!2009).!Aan!de!ene!kant!kunnen!eigenaren!van!HBB’s!het!gevoel!

hebben!altijd!met!het!werk!bezig!te!zijn!en!moeilijk!aan!ontspanning!toe!te!komen.!Aan!de!andere!kant!
kan!het!voor!sommige!thuisondernemers!juist!moeilijk!zijn!om!aan!het!werk!te!beginnen:!het!vergt!veel!

zelfdiscipline! (Beech,! 1997).! Verder! wordt! eenzaamheid! in! de! zin! van! het! ontbreken! van! collega's! of!
samenwerkingsmogelijkheden! als! een! belangrijk! nadeel! van! het! voeren! van! een! bedrijf! vanuit! huis!

gezien!(Baines,!2002;!Mason!et!al.,!2011).!
Tot!slot!hebben!thuisondernemers!op!onregelmatige!basis!behoefte!aan!bepaalde!faciliteiten!en!

ruimtes!waar!zij!thuis!niet!over!beschikken.!Dit!kunnen!reprofaciliteiten!zijn,!zoals!printen,!kopiëren!of!
poststukken! versturen,! vergader1,! workshop1! of! ! cursus! ruimtes! of! plekken! om! ander! mensen! te!

ontmoeten!en!te!netwerken.!De!aard!van!de!ruimtebehoefte!is!afhankelijk!van!het!type!beroep!dat!de!
thuisondernemer!uitoefent!(Risselada!&!Folmer,!2012;!Mason!et!al.,!2011).!De!volgende!paragraaf!gaat!

dieper! in! op! de! incidentele! behoefte! van! thuiswerkende! ondernemers! aan! werk1! en!
ontmoetingsplekken!buiten!de!deur.!

!
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3.6&De&behoefte&van&thuiswerkende&ondernemers&aan&werkplekken&buitenshuis&

Eigenaren! van! HBB’s! kunnen! incidenteel! behoefte! hebben! aan! bepaalde! diensten! en! voorzieningen!

waarover! ze! thuis! niet! beschikken.! Enerzijds! hebben! thuisondernemers! incidenteel! behoefte! aan!
complementaire! zakelijke! diensten,! zoals! print1,! kopieer1! en! postfaciliteiten.! Anderzijds! hebben!

thuisondernemers! incidenteel! behoefte! aan! ruimte! waar! zowel! informele! als! formele! ontmoetingen!
plaats! kunnen! vinden,! om! te! netwerken,! om! contact! met! andere! ondernemers! op! te! doen! of! te!

onderhouden! of! om! met! hen! te! klankborden! (Mason! et! al.,! 2011).! Daarnaast! wisselen! sommige!
thuisondernemers! het!werken! vanuit! huis!weleens! af!met! het!werken!buitenshuis! omdat! buitenshuis!

geconcentreerd! gewerkt! kan! worden! zonder! privéafleidingen.! Wanneer! vanuit! huis! werkende!
ondernemers!daarnaast!buitenshuis!werken,!doen!ze!dit!het! liefst! in!dezelfde!wijk!als!waar! ze!wonen!

(Lonier,!2004).!
Volgens! de! studie! van! Lonier! (2004)! naar! zelfstandige! ondernemers! in! New! York! wordt! de!

koffieketen! Starbucks! vaak! als! informele! ontmoetingsplek! gebruikt.! Daarnaast!worden! filialen! van! de!
bekende!Amerikaanse!koffieketen!gebruikt!als!werkplek,!onder!het!mom!van!‘working!alone!together’.!

Er!ontstaat!een!bepaalde!gemeenschap!van!gelijkgestemden:!dit!kan!zorgen!voor!psychologische!steun.!
Starbucks! wordt! dus! niet! alleen! gebruikt! als! gratis! ontmoetings1! en! vergaderplek,! maar! ook! om! te!

compenseren!voor!het!sociaal!isolement!waarin!thuisondernemers!in!terecht!kunnen!raken.!
Tot! slot! hebben! sommige! ondernemers! die! het! bedrijf! vanuit! huis! voeren! incidenteel! de!

noodzaak!om!over!formele!vergaderruimtes!te!beschikken!waar!eventueel!professionele!geavanceerde!
technologieën!beschikbaar!zijn.!Als!reactie!hierop!worden!steeds!meer!kantoorformules!gecreëerd!waar!

thuisondernemers! van! diverse! gedeelde! faciliteiten! gebruik! kunnen!maken! (Handboek!Wijkeconomie,!
2010).! In! deze! ruimtes! worden! ondernemers! ook! in! staat! gesteld! elkaar! te! ontmoeten! en! wellicht!

nieuwe!opdrachten!binnen!te!halen!(Pink,!2001).!!
Kortom,!ook!al! voeren!eigenaren!van!HBB’s!het!bedrijf! hoofdzakelijk! vanuit!huis:! dit! betekent!

niet! dat! de! woning! geschikt! is! voor! de! uitvoering! van) alle! bedrijfsgerelateerde! activiteiten.! Op!
incidentele!basis!is!er!bij!thuisondernemers!behoefte!aan!‘hub’!faciliteiten!waar!ontmoeten,!netwerken!

en! vergaderen! mogelijk! zijn.! In! de! volgende! paragraaf! wordt! stilgestaan! bij! de! kenmerken! van!
ondernemers!die!het!bedrijf!vanuit!huis!voeren.!De!vraag!die!daarbij!centraal!staat,!is!welke!kenmerken!

volgens!de!literatuur!samenhangen!met!de!keuze!van!ondernemers!om!het!bedrijf!vanuit!huis!te!voeren.!

3.7&Kenmerken&die&samenhangen&met&het&voeren&van&een&bedrijf&vanuit&huis&

In!deze!paragraaf!wordt!ingegaan!op!de!persoons1,!woning1!,!bedrijfs1!en!wijkkenmerken!die!volgens!de!

literatuur!samenhangen!met!de!keuze!van!ondernemers!om!het!bedrijf!vanuit!huis!te!voeren.!
!

3.7.1 Persoonskenmerken 
Economisch)uitgangspunt)vóór)het)ondernemerschap)
De! positie! op! de! arbeidsmarkt! voordat! voor! het! ondernemerschap! is! gekozen,! hangt! volgens! de!

empirische!studie!van!Mason!et!al.!(2011)!naar!de!kenmerken!van!eigenaren!van!HBB’s,!samen!met!de!
keuze!van!ondernemers!voor!een!bedrijf!aan!huis.!Personen!die!voor!het!zelfstandig!ondernemerschap!

niet!economisch!actief!waren,!zoals!werklozen,!langdurig!zieken,!huisvrouwen!of!invaliden,!kiezen!vaker!
voor! bedrijfshuisvesting! aan! huis! dan! personen! met! een! goede! economische! uitgangspositie,! zoals!

personen!die!een!baan!in!loondienst!vrijwillig!hebben!ingeruild!voor!het!zelfstandig!ondernemerschap.!
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Dit!komt!overeen!met!de!resultaten!van!de!empirische!studie!van!Clark!&!Douglas!(2012)!naar!

de! kenmerken! van! HBB’s! in! Nieuw1Zeeland;! de! eigenaren! van! HBB’s! hebben! vaker! een! slechte!
economische! uitgangspositie! hadden! dan! de! eigenaren! van! overige! kleine! bedrijven.! Zij! hadden! juist!

vaker!een!goede!economische!positie!voordat!ze!ondernemer!werden.!!
!
Huishoudenssamenstelling)en)combineren)werk/)en)zorgtaken)
Eigenaren!van!HBB’s!kiezen!vaak!voor!bedrijfshuisvesting!aan!huis!met!de!gedachte!dat!dit!hen!in!staat!
stelt!het!werk!te!combineren!met!de!zorg!voor!kinderen!(Mason,!2010).!Dit!klopt!met!de!bevinding!uit!

de!empirische!studie!van!Schutjens!et!al.! (2006):!ondernemers!met!een!bedrijf!aan!huis!hebben!vaker!
kinderen! onder! de! 18! jaar! dan! ondernemers! die! het! bedrijf! buitenshuis! voeren.!

Huishoudenskenmerken,! voornamelijk! de! zorg! voor! kinderen,! zorgen! volgens! deze! studie! dat! HBB’s!
‘home1based’!blijven!(Schutjens!et!al.,!2006).!

! !

3.7.2 Woningkenmerken 
Woninggrootte)
Volgens!Posthumus!&!Wilthagen!(2010)!hangt!de!beschikbare!ruimte!in!de!woning!samen!met!de!keuze!

van! ondernemers! om! het! bedrijf! vanuit! huis! te! voeren.! Voldoende! ruimte! in! de! woning! stelt!
ondernemers!in!staat!het!bedrijf!vanuit!de!woning!te!voeren!zonder!dat!het!privéleven!daarmee!in!de!

knel!komt.!
!
Eigendomssituatie)
Uit! de! empirische! studie! van! Risselada! &! Folmer! (2012)! volgt! dat! de! eigendomssituatie! van! de!

bedrijfshuisvesting! samenhangt! met! het! type! bedrijfshuisvesting! waaruit! kleinschalige! ondernemers!
momenteel!werken.!De!eigenaren! van!HBB’s!bezitten!de!bedrijfshuisvesting!–!de!woning!–! vaker!dan!

ondernemers!gevestigd!in!commercieel!vastgoed.!Wellicht!bezitten!ondernemers!die!vanuit!huis!werken!
de! woning! vaak! omdat! bedrijfshuisvesting! in! een! huurwoning! niet! gemakkelijk! is;! sommige!

woningcorporaties! staan! het! voeren! van! een! bedrijf! in! de! woning! niet! toe.! Ook! zijn! eventuele!
verbouwingen!die!noodzakelijk!zijn!om!het!bedrijf!in!de!woning!te!kunnen!voeren,!in!huurwoningen!niet!

toegestaan.! Tot! slot! zijn! huurwoningen! over! het! algemeen! kleiner! dan! koopwoningen;! wellicht! is! de!
woning!niet! groot! genoeg!om!er! een!bedrijf! te! huisvesten.! Zoals! in! de! vorige! alinea! is! vermeld,! is! de!

beschikbaarheid!van!ruimte!volgens!Posthumus!&!Wilthagen! (2010)! juist!de!belangrijkste! factor!bij!de!
keuze!van!ondernemers!om!het!bedrijf!in!de!woning!te!huisvesten.!!
!

3.7.3 Bedrijfskenmerken 
Sector)
HBB’s!komen!voor! in!allerlei!verschillende!sectoren!van!de!economie.!Vanwege!de!specifieke!aard!van!
de! activiteiten! en! de! ruimtebehoefte! die! daarbij! komt! kijken,! is! het! in! sommige! sectoren! echter!wel!

gemakkelijker! het! bedrijf! vanuit! huis! in! plaats! vanuit! een! werkplek! buiten! de! woning! te! voeren.! De!
sector! hangt! samen!met! de! bedrijfshuisvestingskeuze! van! ondernemers! (Baines,! 2002;!Mason,! 2009;!

Olden,!2010).!
Uit!de!empirische!studie!van!Mason!et!al.!(2011)!naar!de!kenmerken!van!HBB’s!in!het!Verenigd!

Koninkrijk! blijkt! dat! HBB’s! voornamelijk! opereren! in! de! zakelijke! dienstverlening,! persoonlijke!
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dienstverlening! en! constructie! en! transport.! Van! oudsher! worden! bedrijven! in! de! constructie! en!

transport!vanuit!huis!gevoerd:!zij!voeren!de!administratie!thuis!uit,!maar!werken!voornamelijk!buiten!de!
deur!bij!klanten!(de!‘’home!is!not!the!place!for!work’’!categorie!van!Newbery!&!Bosworth,!2010,!p.!189).!

Daarnaast! worden! het! afgelopen! decennium! juist! steeds! meer! bedrijven! opgericht! waarbij! de!
bedrijfsactiviteiten! ook! daadwerkelijk! vanuit! de! woning! worden! uitgevoerd:! in! het! bijzonder!

kennisintensieve!activiteiten!die!gebruik!maken!van!ICT!zijn!hier!geschikte!kandidaten!voor.!
Uit! de! empirische! studie! van! Schutjens! et! al.! (2006)! naar! ondernemers! in! twee! Nederlandse!

stedelijke!woonwijken!blijkt!dat!bedrijven!in!de!dienstensector!relatief!vaak!vanuit!huis!worden!gevoerd!
en! bedrijven! in! de! maakindustrie! juist! vaker! buitenshuis:! laatstgenoemde! typen! bedrijven! hebben!

specialistische!voorzieningen!nodig!en!stellen!specifieke!eisen!aan!de!ruimte.!!
! Tot!slot!wordt!uit!de!literatuurstudie!van!Caves!(2001)!naar!de!organisatorische!relaties!tussen!

de!producenten!en!consumenten!in!de!creatieve!industrie,!duidelijk!dat!creatieve!ondernemers!over!het!
algemeen!met!meer!onzekerheid!kampen!dan!ondernemers!in!overige!sectoren,!en!daarom!vaak!vanuit!

huis! werken.! Bedrijfshuisvesting! minimaliseert! de! risico’s! waar! creatieve! ondernemers! mee! kampen.!
Wanneer!creatieve!zelfstandigen!niet!vanuit!huis!werken,!willen!zij!een!ruimte!huren!met!een!flexibel!

contract!of!een!ruimte!delen!met!een!andere!ondernemer.!Dit!komt!omdat!zij!vaak!niet!fulltime!van!de!
bedrijfsruimte! gebruik! kunnen! maken:! velen! werken! in! loondienst! naast! het! creatief! zelfstandig!

ondernemerschap!om!voor!vastigheid!en!continuïteit!in!het!inkomen!te!zorgen.!
)
Leeftijd)bedrijf)
Thuisondernemers! bezitten! over! het! algemeen! jongere! bedrijven! dan! overige! MKB1ondernemers!
(Newbery! &! Bosworth,! 2010;! Clark! &! Douglas,! 2012;! Mason,! 2010;! Mason! et! al.,! 2011).! Volgens! de!

empirische! studie! van!Mason! et! al.! (2011)! is! 29%! van! de! HBB’s! jonger! dan! drie! jaar:! van! de! overige!
midden1! en! kleinbedrijven! is! dat! 21%.! Er!worden! verschillende! redenen! aangedragen! voor! de! relatief!

jonge!leeftijd!van!de!bedrijven!die!vanuit!huis!worden!gevoerd.!De!eerste!mogelijkheid!is!dat!naarmate!
thuisondernemers!langere!tijd!aan!huis!zijn!gevestigd!zij!het!bedrijf!buiten!de!woning!willen!huisvesten.!

Deze! verandering! in! type! bedrijfshuisvesting! komt! vooral! voor! bij! ondernemers! met! een!
bedrijfsgroeiambitie:!het!bedrijf!kan!na!een!aantal!jaar!de!woning!zijn!ontgroeid.!

Ten! tweede! kan! de! leeftijd! van! HBB’s! relatief! jong! zijn! omdat! veel! startende! ondernemers!
ervoor! kiezen! het! bedrijf! in! de! woning! te! huisvesten.! Zoals! al! eerder! in! dit! hoofdstuk! naar! voren! is!

gekomen,! is! bedrijfshuisvesting! aan! huis! een! goedkopere! en! minder! risicovolle! optie! dan!
bedrijfshuisvesting!buiten!de!woning.!Omdat!startende!ondernemers!worden!geconfronteerd!met!veel!

onzekerheid!is!bedrijfshuisvesting!aan!huis!een!voor!hen!gunstige!optie.!Na!verloop!van!tijd!is!er!meer!
continuïteit!en!zekerheid!en!kunnen!voormalige!thuisondernemers!ervoor!kiezen!het!bedrijf!buiten!de!

woning!te!huisvesten!(Mason!et!al.,!2011).!
Ten! derde! kan! de! leeftijd! van! HBB’s! lager! zijn! dan! van! overige! kleine! bedrijven! omdat! de!

‘sterftekans’!onder!HBB’s!hoger!ligt.!Het!aantal!HBB’s!dat!in!de!eerste!paar!jaar!van!bedrijfslevensloop!
failliet!gaat,!is!hoger!dan!het!aantal!midden1!en!kleinbedrijven!dat!de!eerste!jaren!niet!overleefd!(Mason!

et!al.,!2011).!
! Tot! slot! komt! uit! de! empirische! studie! van! Goetgeluk! (1997)! over! beslisbomen! bij!

woonwensenonderzoek,!een!reden!naar!voren!waarom!de! leeftijd!van!het!bedrijf!van!ZZP’ers!wellicht!
samenhangt!met!de!bedrijfshuisvestingskeuzes!en!–wensen.!!Uit!deze!studie!is!naar!voren!gekomen!dat!
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huisvestingswensen!van!personen!niet!vastliggen,!maar!gedurende!het!leven!veranderen.!Verschillende!

levensfases! vragen! om! ander! type! woningen.! Omdat! bij! ZZP’ers! de! persoon! en! het! bedrijf! één! zijn,!
zouden!de!resultaten!uit!deze!studie!wellicht!ook!voor!ZZP’ers!kunnen!gelden.!Dit!betekent!dat!ZZP’ers!

in!verschillende!fases!van!de!bedrijfslevensloop,!andere!eisen!stellen!aan!het!pand!waaruit!zij!werken.!
Dit! kan! tot! gevolg! hebben! dat! de! bedrijfshuisvestingskeuzes! en! –wensen! variëren! naar! gelang! de!

ontwikkelingsfase!–!de!leeftijd!–!van!het!bedrijf.)
)
Bedrijfsgroeiambitie)
De!mate!waarin!ondernemers!bedrijfsgroei!ambiëren!hangt!volgens!de!empirische!studie!van!Newbery!
&! Bosworth! (2010)! samen! met! de! keuze! voor! het! bedrijfshuisvestingstype.! Ondernemers! die!

bedrijfsgroei! ambiëren! –! en! deze! groei! vervolgens! realiseren! –! kiezen! vaker! voor! bedrijfshuisvesting!
buiten! de! woning! dan! ZZP’ers! die! geen! groei! ambiëren! of! realiseren.! De! woning! belemmert!

ondernemers!met!een!groeiambitie:!uitbreiding!aan!huis!is!vaak!niet!mogelijk!omdat!de!woning!te!klein!
is.!

!
Tijdsbesteding)
Volgens!de!empirische!studie!van!Inzicht!Marktonderzoek!(2010)!naar!de!bedrijfshuisvestingskeuzes!van!
Amersfoortse!ZZP’ers,!hangt!het!aantal!uur!per!week!dat!ZZP’ers!werken!positief!samen!met!de!keuze!

voor!bedrijfshuivesting!buiten!de!woning.!Hoe!meer!tijd!ZZP’ers!aan!het!bedrijf!besteden,!hoe!vaker!de!
woning!–!als!werkplek!–!als!belemmering!wordt!beschouwd.! !Dit!komt!omdat!ZZP’ers!die!veel!tijd!aan!

het!bedrijf!besteden,!over!het!algemeen!bedrijfsgroei!ambiëren;!deze!groei!kan!vaak!lastig!in!de!woning!
gerealiseerd!worden.!

Volgens!de!empirische!studie!van!Mason!et!al.! (2011)!werkt!bijna!drie!kwart!van!de!eigenaren!
van!HBB’s!meer!dan!veertig!uur!per!week.! In!vergelijking!met!andere!bedrijven!werken!eigenaren!van!

HBB’s!daarentegen!wel!vaker!parttime!(Mason!et!al.,!2011).!Dit!komt!wellicht!omdat!de!eigenaren!van!
HBB’s!daarnaast!een!baan!in!loondienst!hebben!(Mason,!2010).!!

!
Belang)van)het)bedrijfsinkomen)voor)het)totale)huishoudensinkomen)
Volgens!de!empirische!studie!van!Risselada!&!Folmer!(2012)!werken!kleinschalige!ondernemers!waarvan!
het!bedrijf!de!voornaamste!bron!van!de!huishoudensinkomsten!is,!vaker!in!commercieel!vastgoed!dan!

ondernemers!bij!wie!dat!niet!het!geval!is.!Laatstgenoemde!ondernemers!werken!juist!vaker!vanuit!huis.!
Wellicht!komt!dit!verschil!omdat!ondernemers!waarbij!het!huishouden!hoofdzakelijk!van!hun!inkomen!

afhankelijk!is,!serieuzer!met!het!bedrijf!bezig!zijn!–!meer!uur!per!week!werken!en!bedrijfsgroei!ambiëren!
–!dan!wanneer!het!huishouden!een!andere!hoofdbron!van!inkomsten!heeft.!

Volgens! de! empirische! studie! van! Clark! &! Douglas! (2012)! naar! de! kenmerken! van! HBB’s! in!
Nieuw1Zeeland,!is!het!merendeel!van!de!huishoudens!hoofdzakelijk!afhankelijk!van!de!HBB!als!bron!van!

huishoudensinkomsten.!Bij!andere!kleine!bedrijven!is!dit!aandeel!echter!nog!hoger.!De!huishoudens!van!
de!eigenaren!van!HBB’s!hebben!dus!daarnaast!vaak!ook!nog!andere!inkomstenbronnen,!zoals!een!baan!

in!loondienst!of!een!pensioen!(Mason,!2010).!!
!
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3.7.4 Wijkkenmerken 
Tot! slot! blijken! HBB’s! een! specifieke! ruimtelijke! spreiding! te! kennen:! HBB’s! komen! relatief! veel! in!
residentiële!gebieden!in!de!buitenwijken!van!steden.!In!de!woongebieden!in!binnensteden!daarentegen!

komen!HBB’s!relatief!weinig!voor:!in!binnensteden!huisvesten!ondernemers!het!bedrijf!vaker!buiten!de!
woning!in!buitenwijken!(Mason!et!al.,!2011).!

Volgens!de!studie!van!Louw!&!Olden!(1996)!naar!het!relatieve!belang!van!de!bedrijfsomgeving!
en!de!bedrijfshuisvesting!bij!het!tot!stand!komen!van!vestigingsplaatsvoorkeuren,!wordt!bovengenoemd!

verschil!veroorzaakt!doordat!het!aanbod!aan!bedrijfshuisvesting!niet!overal!hetzelfde!is.!Het!aanbod!aan!
bedrijfshuisvesting!verschilt!van!wijk!tot!wijk.!Het!aanbod!aan!bedrijfshuisvesting!speelt!volgens!Louw!&!

Olden!(1996)!een!grote!rol!bij!de!uiteindelijke!vestigingsplaatskeuze.!De!beschikbaarheid!van!geschikte!
panden! is! belangrijker! bij! de! locatiebeslissing! dan! de! specifieke! eisen! betreffende! de! locatie! van! het!

pand.!Ondernemers!hebben!een! locatie!niet! simpelweg!voor!het!kiezen,!maar!zijn!afhankelijk!van!het!
aanbod!aan!passende!bedrijfshuisvesting.!De!locatie!waar!dergelijke!passende!bedrijfshuisvesting!staat,!

moeten!zij!voor!lief!nemen!(Louw!&!Olden,!1996).!!!
Tot! slot! kan! wellicht! de! bevinding! uit! de! empirische! studie! van! Goetgeluk! (1997)! naar!

beslisbomen! bij! woonwensenonderzoek,! dat! woonwensen! een! situationeel! karakter! kennen,! ook!
worden! toegepast! op! de! bedrijfshuisvestingswensen.! Volgens! Goetgeluk! (1997)! zijn! woonwensen!

afhankelijk! van! de! beschikbaarheid! en! toegankelijkheid! van! het! woningaanbod.! De! mate! waarin! de!
vraag! naar,! en! het! aanbod! van! woningen! overeenkomt,! bepaalt! of! woonwensen! daadwerkelijk! in!

verhuisgedrag! worden! omgezet.! Wellicht! geldt! dit! ook! bedrijfshuisvesting;! wanneer! het! aanbod! aan!
bedrijfsruimtes!gering!is!of!het!aanbod!niet!past!bij!de!wensen!van!ondernemers,!ruilen!ondernemers!de!

huidige!bedrijfshuisvesting!niet!in!voor!een!ander!type!bedrijfshuisvesting?!

3.8&Voorlopige&versie&conceptueel&model&

In!dit!hoofdstuk!is!gebleken!dat!vanuit!de!economisch!geografische!literatuur!weinig!bekend!is!over!de!

bedrijfshuisvestingskeuzes! en! –wensen! van! ondernemers.! Over! de! bedrijfshuisvesting! van! ZZP’ers! is!
zelfs!helemaal!niet!bekend.!De! locatiekeuzebeslissing!van!ondernemers!heeft!tot!op!heden!de!meeste!

aandacht!gekregen.!!
! De! literatuur!die! ingaat!op!het!type!bedrijfshuisvesting!betreft!met!name!verklaringen!voor!de!

keuze!van!ondernemers!om!het!bedrijf!vanuit!huis!te!voeren!(HBB).!Aangezien!een!deel!van!de!ZZP’ers!
ook! vanuit! huis!werkt,!worden! inzichten! uit! empirische! studies! over!HBB’s! geleend! voor! deze! studie.!

Over! de! keuze! en! de! wens! van! ondernemers! om! het! bedrijf! flexibel! te! huisvesten! is! vanuit! de!
wetenschappelijke!literatuur!niets!bekend,!evenals!over!de!mate!waarin!de!huidige!en!gewenste!manier!

van!bedrijfshuisvesting!overeenkomen.!!
! Vanwege! de! schaarsheid! aan! inzichten! uit! de!wetenschappelijke! literatuur! is! het! conceptueel!

model! in! dit! hoofdstuk! slechts! een! voorlopige! versie.! Er! kunnen! nog! geen! hypothesen! worden!
opgesteld.! Een! definitieve! versie! van! het! conceptueel! model,! en! hypothesen,! worden! opgesteld! na!

verkennend!kwalitatief!onderzoek!(zie!Hoofdstuk!4!en!5).!!
!

!
!

!
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Toelichting)conceptueel)model)
In!deze!studie!wordt!de!samenhang!van!persoons1,!woning1,!bedrijfs1!en!wijkkenmerken!enerzijds,!met!
de! mate! van! overeenkomst! tussen! het! huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! anderzijds,!

onderzocht.! De! te! verklaren! factor,! de! mate! van! overeenkomst! tussen! de! huidige! en! gewenste!
bedrijfshuivesting,! staat! aan! de! rechterkant! van! het! conceptueel! model.! De! ! persoons1,! woning1,!

bedrijfs1!en!wijkkenmerken!die!daar!mogelijk!mee!samenhangen!staan!in!vier!blokken!aan!de!linkerkant!
van! het! model.! Vanuit! de! literatuur! komen! alleen! kenmerken! naar! voren! die! samenhangen! met! de!

keuze! voor! bedrijfshuisvesting! in! de! woning.! In! het! conceptueel! model! zijn! de! inzichten! die! zijn!
verkregen!uit!de!literatuur!schematisch!weergegeven:!zie!figuur!3.1.!

!
!
Figuur!3.1:!Voorlopige!versie!conceptueel!model!

!
!

De! persoonskenmerken! die! volgens! de! literatuur! samenhangen! met! de!
bedrijfshuisvestingskeuze! van! ondernemers,! zijn:! de! wens! van! ZZP’ers! om! werk1! en! zorgtaken! te!

combineren,!het!economisch!uitgangspunt!voor!het!ZZP1schap!en!de!huishoudenssamenstelling.!ZZP’ers!
die!voor!het!ZZP1schap!hebben!gekozen!om!werk1!en!zorgtaken!te!combineren,!worden!verwacht!vaker!

vanuit! huis! te!werken,! dan! ZZP´ers! bij!wie! dit! geen! rol! speelde! bij! de! keuze! voor! het! ZZP1schap.! Van!
ZZP’ers! die! vanuit! een! positieve! economische! situatie! starten! –! met! een! ´pull´! naar! het!

ondernemerschap! –! wordt! verwacht! vaker! voor! bedrijfshuivesting! buiten! de! woning! te! kiezen! dan!
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ZZP’ers!die!vanuit!een!negatieve!situatie!ZZP’er!zijn!geworden!–!het!ondernemerschap!in!´gepusht´.!Ten!

derde! wordt! verwacht! ZZP’ers! met! kinderen! het! bedrijf! vaker! aan! huis! voeren! dan! ZZP’ers! zonder!
kinderen.!Dit!stelt!hen!in!staat!betaald!werk!te!combineren!met!de!zorg!voor!kinderen.!Tot!slot!worden!

de!kenmerken!geslacht!en! leeftijd! toegevoegd!als!controlekenmerken.!Of!ZZP’ers!mannen!of!vrouwen!
zijn,! en! de! leeftijd! die! ZZP’ers! hebben,! wordt! verwacht! samen! te! hangen! met! de!

bedrijfshuisvestingskeuzes!die!ZZP’ers!maken.!De!kenmerken!geslacht!en!leeftijd!hebben!invloed!op!alle!
keuzes!die!mensen!maken!gedurende!het!leven,!dus!waarschijnlijk!ook!op!de!bedrijfshuisvestingskeuzes.!

Hoe! de! samenhang! tussen! geslacht! en! leeftijd! enerzijds! en! de! bedrijfshuisvestingskeuzes! anderzijds!
precies!loopt,!is!onbekend.!

! De!woningkenmerken!waarvan!op!basis! van!de! literatuur! samenhang!wordt! verwacht!met!de!
bedrijfshuisvestingskeuze,! zijn! de! woonoppervlakte! en! de! eigendomssituatie.! ZZP’ers! die! over! veel!

ruimte!in!de!woning!beschikken,!worden!verwacht!vaker!voor!bedrijfshuisvesting!aan!huis!te!kiezen!dan!
ZZP’ers!die!over!weinig!woonruimte!beschikken.!Ten!slotte!wordt!verwacht!dat! !ZZP’ers!woonachtig!in!

een!koopwoning!vaker!vanuit!huis!werken!dan!ZZP’ers!woonachtig! in!een!huurwoning.!Koopwoningen!
zijn! over! het! algemeen! groter! dan! huurwoningen;! er! is!meer! ruimte! voor! het! voeren! van! een! bedrijf!

vanuit!huis.!Ook!kunnen!koopwoningen!verbouwd!worden!zodat!ze!geschikt!zijn!voor!een!bedrijf!vanuit!
huis;!bij!huurwoningen!is!dit!niet!toegestaan.!

! Ten! derde! hangen! volgens! de! literatuur! vijf! bedrijfskenmerken! samen! met! de!
bedrijfshuisvestingskeuze! van! ZZP’ers,! te! weten:! sector,! leeftijd! van! het! bedrijf,! groeiambitie,! aantal!

werkzame!uur! per!week! en!of! het! bedrijf! de! hoofdbron! van!huishoudensinkomsten! vormt.!De! sector!
hangt!samen!met!de!bedrijfshuisvestingskeuze!omdat!dit!volgens!de!literatuur!de!behoefte!aan!ruimte!

en! specifieke! faciliteiten! bepaalt.! ZZP’ers! in! de! zakelijke! dienstverlening! kiezen! vanwege! hun! geringe!
behoefte! aan! ruimte! en! faciliteiten! vaker! voor! bedrijfshuisvesting! aan! huis! dan! ZZP’ers! in! overige!

sectoren!waar!deze!behoeftes!groter!zijn.!Ten!tweede!wordt!verwacht!dat!ZZP’ers!met!een!jong!bedrijf!
vaker! vanuit! huis! werken! dan! ZZP’ers! met! een! oud! bedrijf.! Jongere! bedrijven! kampen! volgens! de!

literatuur!met!meer!onzekerheid!dan!oudere!bedrijven;!bedrijfshuisvesting!aan!huis!zorgt!voor!minder!
onzekerheid!en!lagere!financiële!risico’s!dan!bedrijfshuisvesting!buitenshuis.!Ten!derde!wordt!verwacht!

dat!ZZP’ers!die!bedrijfsgroei!ambiëren!–het!aannemen!van!personeel!–!minder!vaak!vanuit!huis!werken!
dan! ZZP’ers! die! geen! groei! ambiëren.! Ondernemers! die!willen! groeien,! worden! volgens! de! literatuur!

belemmerd! door! bedrijfshuisvesting! aan! huis:! uitbreiding! is! daar! vaak! niet!mogelijk.!Als! vierde!wordt!
verwacht!dat!ZZP’ers!die! fulltime!werken!vaker!voor!bedrijfshuisvesting!buiten!de!woning!dan!ZZP’ers!

die!parttime!werken.!Dit!komt!volgens!de!literatuur!omdat!fulltime!werkende!ondernemers!vaker!willen!
groeien!dan!parttime!werkende!ondernemers.!Bedrijfsgroei!aan!huis! is!vaak!niet!mogelijk;!daarom!zijn!

deze!ondernemers!genoodzaakt!het!bedrijf!buiten!de!woning!te!huisvesten.!Tot!slot!wordt!verwacht!dat!
ZZP’ers! bij!wie! het! bedrijf! de! hoofdbron! van! huishoudensinkomen! vormt,! het! bedrijf! vaker! buiten! de!

woning!huisvesten!dan!wanneer!dit!niet!het!geval! is.!Dit!komt!volgens!de!literatuur!wederom!doordat!
de!bedrijfsgroeiambities!bij!deze!twee!typen!ZZP’ers!van!elkaar!verschillen.!ZZP’ers!waarbij!het!bedrijf!

de! hoofdbron! van! inkomsten! is,! hebben! vaak! een!hogere! groeiambitie! en!werken!meer! uur! voor! het!
bedrijf!dan!ZZP’ers!bij!wie!dit!niet!het!geval!is.!ZZP’ers!die!relatief!veel!werken!en!een!relatief!hoge!mate!

van! groei! ambiëren,! kiezen! vaker! voor! bedrijfshuisvesting! buitenshuis! dan! ZZP’ers! die! relatief! weinig!
werken!en!weinig!groei!ambiëren.!
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! Ten!slotte!wordt!verwacht!dat!het!type!wijk!waarin!ZZP’ers!het!bedrijf!huisvesten,!samenhangt!

met!de!keuze!om!het!bedrijf! in!of!buiten!de!woning!te!huisvesten.!Het!aantal!HBB’s!verschilt!per!wijk.!
Dit!komt!volgens!de! literatuur!doordat!het!aanbod!aan!bedrijfshuisvesting!per!wijk!verschilt.! In!wijken!

met!relatief!veel!aanbod!aan!bedrijfshuisvesting!wordt!verwacht!dat!relatief!weinig!ZZP’ers!het!bedrijf!
vanuit!huis!voeren!en!vice!versa.!Het!type!wijk!wordt!in!het!conceptueel!model!opgenomen!als!indicator!

van!het!aanbod!aan!bedrijfshuisvesting.!!
!

In! het! volgende! hoofdstuk! staat! de! opzet! en! uitvoering! van! het! kwalitatieve! onderzoek! centraal.!
Kwalitatief!onderzoek!is!nodig!omdat!vanuit!de!wetenschappelijke!literatuur!weinig!bekend!is!geworden!

over! de! huisvestingskeuzes! en! –wensen! van! ZZP’ers.! Na! het! kwalitatieve! onderzoek! wordt! een!
definitieve! versie! van! het! conceptueel! model! opgesteld.! Ook! worden! hypothesen! geformuleerd! die!

vervolgens!door!middel!van!het!kwantitatieve!onderzoek!getoetst!worden.!
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4.& OPZET&EN&UITVOERING&VAN&HET&KWALITATIEVE&
EMPIRISCH&ONDERZOEK&
!

4.1&Inleiding&

Uit!het!vorige!hoofdstuk!is!gebleken!dat!er!in!de!wetenschappelijke!economische!geografische!literatuur!

weinig! bekend! is! over! de! verklaringen! van! de! bedrijfshuisvestingskeuzes! die! ZZP’ers! maken! en! de!!
bedrijfshuisvestingswensen!die!ZZP’ers!hebben.!Over!de!overeenkomst!tussen!het!huidige!en!gewenste!

type!bedrijfshuisvesting!is!zelfs!helemaal!niets!bekend.!Het!conceptueel!model!dat!aan!het!eind!van!het!
theoretisch! kader! (Hoofdstuk! 3)! is! gepresenteerd,! is! daarom! slechts! een! eerste! aanzet.! Omdat! de!

theorie!met!betrekking!tot!verklaringen!voor!de!keuze!voor!een!bepaald!type!bedrijfshuisvesting!tekort!
schiet,! zijn! in! het! vorige! hoofdstuk! nog! geen! hypothesen! geformuleerd! die! in! het! kwantitatieve!

onderzoek! getoetst! kunnen! worden.! Alvorens! een! definitief! conceptueel! model! en! hypothesen!
opgesteld! kunnen! worden,! is! een! exploratief! onderzoek! noodzakelijk.! Het! doel! van! het! exploratieve!

onderzoek! is!om!factoren! te!ontdekken!die!mogelijk! samenhangen!met!de!huidige!en!gewenste!wijze!
van!bedrijfshuisvesting!van!Utrechtse!ZZP’ers!en!de!overeenkomst!daartussen.!!

Dit!hoofdstuk!gaat!in!paragraaf!4.2!in!op!de!redenen!waarom!is!gekozen!voor!zowel!kwalitatief!
als!kwantitatief!empirisch!onderzoek.!Vanaf!paragraaf!4.3!wordt!ingegaan!op!de!opzet!en!uitvoering!van!

het! kwalitatieve!onderzoek.!De! keuze!om! semi1gestructureerde!diepte! interviews!af! te!nemen,!wordt!
toegelicht!in!paragraaf!4.4.!De!selectie!van!de!respondenten!en!de!uitvoering!van!de!interviews!worden!

in!paragraaf!4.5!behandeld.! In!paragraaf!4.6!wordt!kort! ingegaan!op!de!uitwerking!en!analyse!van!de!
interviews.!Tot!slot!het!eindigt!het!hoofdstuk!met!een!korte!conclusie.!

!

4.2&Multibstrategie&studie:&eerst&kwalitatief&en&vervolgens&kwantitatief&onderzoek&

Deze! studie! is! een! multi1strategie! studie:! er! wordt! zowel! een! kwantitatieve! als! een! kwalitatieve!

onderzoeksstrategie! toegepast.! De! onderzoeksmethode! die! bij! het! kwalitatieve! onderzoek! wordt!
gebruikt,! zijn! interviews!en!bij!het!kwantitatieve!onderzoek!wordt!de!data!verkregen!door!middel!van!

een!enquête.!
De!interviews!zijn!noodzakelijk!omdat!de!theorie!met!betrekking!tot!verklaringen!voor!de!keuze!

voor! een! bepaald! type! bedrijfshuisvesting! tekort! schiet.! Om! die! reden! konden! aan! het! eind! van! het!
theoretisch! kader! geen! verwachtingen!worden! opgesteld! over! kenmerken! die! samenhangen!met! het!

huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! waaruit! Utrechtse! ZZP’ers! werken! en! de! overeenkomst!
tussen!beide.!De!interviews!dienen!om!hypothesen!op)te)stellen:!niet!om!deze!te!toetsen.)Kortom,!het!

kwalitatieve! onderzoek! dient! als! hulpmiddel! om! het! kwantitatieve! onderzoek! op! te! zetten! ! en! vindt!
daarom!plaats!vóór!het!kwalitatieve!onderzoek.!Het!empirisch!onderzoek!houdt!in!deze!studie!dus!niet!

op!na!de!eerste! verkennende! fase:! factoren!die!mogelijk! samenhangen!met!het!huidige!en! gewenste!
type! bedrijfshuisvesting! en! de! overeenkomst! daartussen! worden! in! deze! zelfde! studie! ook! direct!

getoetst.!
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Daarnaast! helpen! de! interviews! de! onderzoeker! bij! het! opstellen! van! de! enquêtevragen! en!

antwoordcategorieën.!Door!middel!van!de! interviews!heeft!de!onderzoeker!meer!geleerd!over!allerlei!
facetten!die!komen!kijken!bij!het!ZZP1schap!en!de!bedrijfshuisvesting:!hierdoor!zijn!de!enquêtevragen!

en!antwoordcategorieën!zo!opgesteld!zodat!deze!zo!goed!mogelijk!aansluiten!bij!de!alledaagse!praktijk!
van!Utrechtse!ZZP’ers.!

!

4.3&Opzet&van&de&interviews:&semibgestructureerde&diepte&interviews&

In! deze! studie! is! gekozen! het! kwalitatieve! onderzoek! uit! te! voeren! door! middel! van! semi1

gestructureerde! diepte! interviews.! Zoals! de! naam! al! aangeeft,! zijn! semi1gestructureerde! interviews!
slechts!in!geringe!mate!voorgestructureerd.!Niet!alle!vragen!die!worden!gesteld,!en!de!volgorde!waarin!

vragen!worden!gesteld,!staan!van!tevoren!vast.!Dit!maakt!het!mogelijk!om!in!te!spelen!op!interessante!
thema’s! die!door!de! respondent! zélf!worden!aangedragen!waar!de!onderzoeker!wellicht! van! tevoren!

niet! van!op!de!hoogte!was.!Vragen!worden!op!een!open!manier! gesteld!en!de!onderzoeker!heeft! de!
mogelijkheid! door! te! vragen! wanneer! iets! niet! helemaal! duidelijk! is.! Dit! heeft! tot! gevolg! dat! de!

verkregen!data!duidelijk!en!gedetailleerd!is!(‘thick!description’!volgens!Geertz,!1973!in!Bryman,!2008).!!
De! thema’s,! ook! wel! ‘topics’! genoemd,! die! de! onderzoeker! in! elk! interview! ten) minste! wil!

behandelen!staan!van!tevoren!vast.!Op!deze!manier!wordt!uitgesloten!dat!bepaalde!belangrijke!zaken!
vergeten! worden! en! kunnen! de! antwoorden! van! verschillende! respondenten! met! elkaar! worden!

vergeleken.! Het! werken! met! een! ‘topiclist’! betekent! echter! niet! dat! er! geen! ruimte! is! om! andere!
thema’s! te!bespreken.!De!onderzoeker!houdt!het!gesprek!graag!zo!open!mogelijk!om!zoveel!mogelijk!

factoren!te!ontdekken!die!mogelijk!samenhangen!met!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!
en!de!overeenkomst!daartussen.!

De!topiclijst!is!opgesteld!aan!de!hand!van!het!theoretisch!kader!(Hoofdstuk!3).!De!vragen!bij!elk!
topic!zijn!open!vragen!en!tijdens!ieder!interview!wordt!nadrukkelijk!doorgevraagd!naar!achterliggende!

redenen!voor!een!bepaald!antwoord.!Ook!is!het!de!bedoeling!dat!er!tijdens!de!interviews!nadrukkelijk!
ruimte! is! voor! de! respondenten! om! zelf! de! volgorde! van! het! gesprek! te! bepalen! en! over! bepaalde!

achtergronden! uit! te! wijden.! Om! het! gesprek! op! een! natuurlijke! manier! op! gang! te! krijgen,! is! de!
onderzoeker!eerst!ingegaan!op!de!aanleiding!van!de!interviews!en!het!uiteindelijk!doel!ervan.!De!eerste!

vraag!die!de!onderzoeker!aan!de!respondenten!stelde!was!de!zeer!open!vraag!of!de!respondent!iets!kon!
vertellen! over! het! bedrijf! en! de! geschiedenis! daarvan:! de! bedrijfslevensloop! is! doorgenomen.! De!

respondenten!werden! in! staat! gesteld! vrij! te! spreken!over!wat! ze!belangrijk! vonden.!Dit!met!als!doel!
vertrouwen!te!wekken!zodat!de!respondenten!ook!over!persoonlijke!aspecten!durven!te!vertellen.!Op!

deze!manier! kon! het! uiteindelijke! doel! van! het! kwalitatieve! onderzoek! verwezenlijkt!worden:! een! zo!
diep!mogelijk!inzicht!verkrijgen!in!de!verklaringen!voor!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!

en!de!overeenkomst!daartussen.!De!topiclijst!die!is!gebruikt!bij!de!interviews!is!opgenomen!in!bijlage!A.!
Door!middel!van!semi1gestructureerde!interviews!ontstaat!interactie!tussen!de!onderzoeker!en!

de!respondent.!Respondenten!krijgen!de!ruimte!te!vertellen!over!wat!ze!denken!en!wat!hen!bezighoudt.!
Het!doel!hiervan!is!dat!de!respondent!zich!daadwerkelijk!‘gehoord’!voelt!en!zoveel!mogelijk!potentiële!
interessante!aspecten!boven!tafel!komen.!De!onderzoeker!kan!reageren!op!wat!de!respondent!vertelt!
en! op! die!manier!worden! de! respondenten,! en! de! beweegredenen! voor! bepaalde! besluiten,! zo! goed!

mogelijk!begrepen.!Wanneer!de!onderzoeker!doorvraagt!wanneer!een!antwoord!niet!compleet!duidelijk!
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is,! kan! tot! de! kern! van! de! situatie! worden! gekomen.! De! onderzoeker! verkrijgt! zo! niet! slechts! ‘losse’!

antwoorden,!maar!ook!de!achterliggende!motivatie!waarom!een!bepaald!antwoord!wordt!gegeven.!
Al!met!al!denkt!de!onderzoeker!door!gebruik!te!maken!van!semi1gestructureerde!interviews!het!

beste!aan!de!doelstelling!van!het! kwalitatieve! te!onderzoek! te!voldoen,! te!weten:!het!ontdekken!van!
factoren! die! mogelijk! samenhangen! met! het! huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! en! de!

overeenkomst!daartussen.!Doordat!niet!alle!vragen!in!semi1gestructureerde!interviews!van!tevoren!vast!
staan! en! respondenten! in! staat! worden! gesteld! vrij! te! spreken! over! wat! zij! belangrijk! achten,! kan!

worden!ingespeeld!op!nieuwe!inzichten!die!in!de!loop!van!de!interviews!aan!het!licht!komen.!!
!

4.4&Selectie&van&de&respondenten&en&uitvoering&van&de&interviews&

Voor!het!kwalitatieve!deel!van!deze!empirische!studie!zijn!tien!Utrechtse!ZZP’ers!geïnterviewd.!De!tien!
respondenten!zijn!op!verschillende!manieren!geselecteerd.!In!de!eerste!plaats!moest!zeker!zijn!dat!het!

om! een! ZZP’er! ging! volgens! de! gebruikte! definitie! in! deze! studie! (zie! Hoofdstuk! 1).! Een! potentiële!
respondent! mocht! dus! geen! personeel! in! loondienst! hebben,! geen! onderdeel! uit! maken! van! een!

franchise! of! keten! en!werkzaam! zijn! in! alle! sectoren! behalve! de! niet1digitale! detailhandel,! horeca! en!
agrarische! sector.! De! tweede! belangrijke! voorwaarde! was! dat! de! respondent! met! het! bedrijf!

ingeschreven! staat! in! de! gemeente!Utrecht.! Er! is! geprobeerd! ZZP’ers! te! interviewen!uit! verschillende!
sectoren!en!uit!verschillende!Utrechtse!wijken!omdat!de!onderzoek!van!tevoren!dacht!dat!de!sector!en!

het!type!wijk!samen!zouden!kunnen!hangen!met!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!en!de!
overeenkomst!daartussen.!

De! eerste! poging! die! is! ondernomen! om! respondenten! te! vinden! die! geïnterviewd! wilden!
worden,!was!het!bijwonen!van!de!algemene!ledenvergadering!van!ZZP1netwerk!HOTZO!op!29!februari!

2012! (HOTZO!staat!voor:!HOograven!Tolsteeg!Zelfstandige!Ondernemers).!De!onderzoeker!mocht!aan!
het!eind!van!de!vergadering!kort!haar! studie! toelichten!en!vragen!of!er!ZZP’ers!bereid!waren! tot!een!

interview.!Vier!ZZP’ers,!met!allen!een!ander!beroep,!werden!bereid!gevonden! tot!deelname!aan!deze!
studie.!

De!volgende!stap!die! is!genomen,!was!een!borrel!van!ZZP1netwerk!ZOLO!bijwonen!op!1!maart!
2012!(ZOLO!staat!voor:!Zelfstandige!Ondernemers!Lombok!en!Omgeving).!Hier!trof!de!onderzoeker!drie!

ZZP’ers! die! bereid!waren! tot! een! interview.!Deze! ZZP’ers!werken!wederom! in! verschillende! sectoren.!
Ook! werkt! een! van! deze! ZZP’ers! niet! enkel! als! ZZP’er,! maar! vervult! daarnaast! ook! een! functie! in!

loondienst.! Dit! had! de! onderzoeker! nog! niet! eerder! gehoord! en! het! leek! haar! interessant! om! te!
achterhalen!of!dit!wellicht!van!invloed!kon!zijn!op!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting.!

De! derde! manier! waarop! twee! respondenten! zijn! gevonden,! was! het! aanspreken! van! het!
persoonlijke! netwerk! van! de! onderzoeker.!De! schoonzus! van! de! onderzoeker! kende! twee! ZZP’ers! die!

bereid!werden! gevonden! tot! deelname! aan! deze! studie.! Deze! ZZP’ers! zijn! gehuisvest! in! twee! andere!
Utrechtse!wijken!dan!waar!de!overige!respondenten!zijn!gehuisvest.!Ook!is!een!van!deze!twee!ZZP’ers!

slechts! zeer! kort! als! ZZP’er! actief! en! de! andere! juist! al! zeer! lange! tijd.! Het! leek! de! onderzoeker!
interessant! om! te! ontdekken! of! dit! wellicht! van! invloed! kon! zijn! op! het! huidige! en! gewenste! type!

bedrijfshuisvesting!en!de!overeenkomst!daartussen.!!
Tot!slot!is!de!onderzoeker!tot!de!tiende!respondent!gekomen!door!middel!van!een!tip!van!een!

van! de! eerder! verkregen! respondenten.! Tijdens! het! interview! met! de! eerder! verkregen! respondent!



! ! ! ! !

!
!

47!

(filmmaker)!werd!de!onderzoeker!gewezen!op!een!ZZP’er!uit!het!netwerk!van!deze!respondent!waarvan!

zij! dacht! dat! deze! graag! aan! deze! studie! mee! zou! willen! werken! (keramiste).! De! onderzoeker! heeft!
vervolgens!contact!gezocht!met!deze!ZZP’er!en!zij!wilde! inderdaad!graag!meewerken!aan!deze!studie.!

De!onderzoeker!was!zeer!benieuwd!naar!het!verhaal!van!deze!ZZP’er!omdat!zij!de!enige!is!die!het!bedrijf!
buiten!de!woning!huisvest.!!

Zoals!aan!het!begin!van!deze!paragraaf!is!vermeld,!is!getracht!de!respondenten!te!spreiden!over!
verschillende! sectoren.! Dit! is! gelukt:! er! zijn! geen! twee! ZZP’ers! geïnterviewd! die! hetzelfde! beroep!

uitoefenen.!Daarnaast!is!geprobeerd!de!respondenten!te!spreiden!over!de!verschillende!wijken!binnen!
de!gemeente!Utrecht.!Aangezien!bijna!alle!respondenten!via!de!wijk1gebonden!ZZP1netwerken!HOTZO!

of!ZOLO!zijn!benaderd,!is!dit!slechts!deels!gelukt.!De!wijken!Zuid!(het!geografische!gebied!waarin!HOTZO!
opereert)! en!West! (waarin! ZOLO! opereert)! zijn! oververtegenwoordigd.! Verder! is! via! het! persoonlijke!

netwerk!van!de!onderzoeker!één!respondent!uit!Noordwest!en!één!uit!Noordoost!verkregen.!Voor!een!
overzicht! van! het! beroepen! van! elke! respondent,! de! wijk! waarin! het! bedrijf! gehuisvest! is,! op! welke!

manier!de!benadering!heeft!plaatsgebonden!en!op!welke!locatie!het! interview!is!afgenomen,!zie!tabel!
4.1.!Alle!respondenten!zijn!in!de!eerste!twee!weken!van!maart!2012!geïnterviewd.!

!
Tabel!4.1:!Beroep,!wijk,!benaderwijze!en!interviewlocatie!van!de!tien!respondenten!

Beroep! Wijk!! Benaderwijze! Interviewlocatie!

Keramiste! West! Via!de!geïnterviewde!filmmaker! Op!de!bedrijfslocatie;!atelier!in!Park!
Oog!in!Al!

HRM!adviseur! Zuid! HOTZO! Restaurant!Le:en!in!de!wijk!Zuid!

Trainer! Noord
west!

Persoonlijk!netwerk!van!de!onderzoeker!
(via!schoonzus)!

Op!de!bedrijfslocatie;!thuis!(op!de!
bank)!

Webdesigner! Zuid! HOTZO! Op!de!bedrijfslocatie;!thuis!(op!de!
bank)!

Communicatie1
vormgever!

West! ZOLO! Op!de!bedrijfslocatie;!thuis!(op!de!
bank)!

Schilder! Zuid! HOTZO! Café!Ledig!Erf!in!de!wijk!Zuid!

Vertaalster! Noordo
ost!

Persoonlijk!netwerk!van!de!onderzoeker!
(via!schoonzus)!

Café!Douwe!Egberts!in!de!wijk!
Binnenstad!

Adviseur!persoonlijke!
financiën!

Zuid! HOTZO! Op!de!bedrijfslocatie;!thuis!in!het!
kantoor!op!zolder!

Filmmaker! West! ZOLO! Café!Kanaalzicht!in!de!wijk!West!

IT1specialist! Zuid! ZOLO! Op!de!bedrijfslocatie;!thuis!(op!de!
bank)!

!

Wat! betreft! het! aantal! interviews! zijn! praktische! afwegingen! gemaakt.! Omdat! deze! studie!
binnen!een!bepaalde!termijn!gereed!moet!zijn!en!het!beschikbare!budget!beperkt!is,!is!gekozen!na!tien!

interviews! te! stoppen.!De!onderzoeker!dacht!na!deze! tien! interviews!een!goed!beeld! te!hebben!over!
kenmerken! die!mogelijkerwijs! het! huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! en! de! overeenkomst!

daartussen! beïnvloeden.! Enkele! kenmerken! kwamen! steeds!weer! terug! en! de! onderzoeker! kreeg! het!
gevoel! het! verzadigingspunt! bereikt! te! hebben.! Wel! hadden! natuurlijk! nog! vele! andere! ZZP’ers!

geïnterviewd!kunnen!worden,!bijvoorbeeld!uit!andere!Utrechtse!wijken,!werkzaam!in!andere!sectoren!
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of! die! vanuit! een! ander! type! bedrijfshuisvesting! werken.! Het! afnemen! van! extra! interviews! zou!

mogelijkerwijs!tot!nieuwe!inzichten!hebben!geleid.!
! De!tien!afgenomen!diepte1interviews!met!Utrechtse!ZZP’ers!varieerden!in!duur!van!45!minuten!

tot! 1! uur! en! 15! minuten.! De! geïnterviewde! ZZP'ers! mochten! zelf! de! locatie! waar! het! interview!
plaatsvond!bepalen.!Het! idee!hierachter!was!dat!wanneer! respondenten!worden! geïnterviewd! in! een!

omgeving! waarin! ze! zich! thuis! voelen,! het! gesprek! het! meest! natuurlijk! zou! lopen! en! ! tot! meest!
relevante!informatie!zou!leiden.!Dit!heeft!ertoe!geleid!dat!de!locaties!waar!de!interviews!plaatsvonden!

sterk!varieerden.!Sommige!interviews!vonden!plaats!in!een!café!en!andere!bij!ZZP’ers!thuis!op!de!bank!
of! op! de! werkkamer.! Alle! gesprekken! zijn! met! toestemming! van! de! respondent! voor! eigen! gebruik!

opgenomen.!Niet!alleen!het!formele!gedeelte!van!het!interview!is!opgenomen,!maar!ook!het!‘informele!
praatje’!vooraf!en!achteraf.!Hier!werd!vaak!nog! interessante! informatie!vermeld.!Alle!respondenten! is!

anonimiteit! beloofd.! Om! die! reden! worden! de! respondenten! in! het! volgende! hoofdstuk! 1! waarin! de!
interviews!worden!geanalyseerd!1!niet!bij!naam!genoemd,!maar!naar!beroep.!Tot!slot!is!de!inhoud!van!

het! hoofdstuk! waarin! de! interviews! worden! geanalyseerd! (hoofdstuk! 5)! eerst! voorgelegd! aan! de!
respondenten!voordat!deze!studie!openbaar!is!gemaakt.!

4.5&Uitwerking&en&analyse&van&de&interviews&

Zo! spoedig! mogelijk! na! de! afname! van! een! interview! is! de! geluidsopname! teruggeluisterd! en!
getranscribeerd.! De! transcriptie! is! over! het! algemeen! woordelijk! gedaan,! zodat! ook! citaten! gebruikt!

kunnen! worden.! Het! gebruik! van! citaten! vermindert! de! subjectiviteit! die! bij! het! interpreteren! van!
kwalitatieve!data!komt!kijken!enigszins.!Hierdoor!wordt!de!interne!validiteit!zo!groot!mogelijk.!Wanneer!

citaten!worden!gebruik!is!precies!te!lezen!wat!respondent!heeft!gezegd!en!wordt!de!eigen!interpretatie!
van!de!onderzoeker!geminimaliseerd.!De!lezer!kan!nagaan!of!hij!de!interpretatie!die!de!onderzoeker!aan!

de! woorden! geeft! correct! vindt.! Dit! neemt! niet! weg! dat! zelfs! wanneer! citaten! worden! gebruikt,! er!
sprake!is!van!subjectiviteit.!De!keuze!welke!citaten!op!te!nemen!en!welke!weg!te!laten!is!namelijk!een!

subjectieve!beslissing!van!de!onderzoeker!die!van!invloed!kan!zijn!op!de!uiteindelijke!interpretatie!van!
de!interviews.!

Een! belangrijke! stap! bij! het! verwerken! van! de! interviews! is! het! coderen! van! de! data.! In! deze!
studie!is!gebruik!gemaakt!van!het!codeerprogramma!Nvivo.!Aan!de!hand!van!het!toevoegen!van!codes!
aan! de! onderwerpen! die! in! de! interviews! ter! sprake! kwamen! (het! coderen),! ontstaat! een! bepaalde!
interactie! met! de! data.! Coderen! zorg! ervoor! dat! de! onderzoeker! de! data! volledig! begrijpt! en! dat!

verbanden!en!onderliggende!relaties!duidelijk!worden.!Het!coderen!van!de!data!in!Nvivo!is!ook!gedaan!
omdat!de!data! zo!op!een!uniforme!en!gestructureerde!manier!verwerkt!en!geanalyseerd!kan!worden!

zodat! de! subjectiviteit! zoveel!mogelijk! beperkt! blijft.!De!data! uit! de! tien! interviews!wordt!met! elkaar!
vergeleken!en!geanalyseerd.!De!resultaten!van!de!analyse!zijn!te!vinden!in!hoofdstuk!5.!
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4.6&Conclusie&

In!dit!hoofdstuk!is!duidelijk!geworden!dat!het!empirische!deel!van!deze!studie!uit!zowel!een!kwalitatief!

onderzoek!–! interviews!–!als!een!kwantitatief!onderzoek!–!een!enquête!–!bestaat:!een!multi1strategie!
studie.! De! interviews! zijn! noodzakelijk! omdat! de! theorie! over! de! verklaringen! voor! de!

bedrijfshuisvesting! van! ZZP’ers! tekort! schiet.! Na! de! analyse! van! de! economische! geografische!
wetenschappelijke! literatuur! konden!nog! geen!hypothesen!worden!opgesteld!die!door!middel! van!de!

enquête! getoetst! konden! worden.! Door! middel! van! de! interviews! worden! factoren! ontdekt! die!
mogelijkerwijs!samenhangen!met!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!en!de!overeenkomst!

daartussen.! Deze! informatie! wordt! vervolgens! gebruikt! om! een! definitief! conceptueel! model! en!
hypothesen!op!te!stellen.! In!het!volgende!hoofdstuk!worden!de! interviews!met!tien!Utrechtse!ZZP’ers!

geanalyseerd.!
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5.&& DE&BEDRIJFSHUISVESTINGSKEUZES&EN&–WENSEN&VAN&
TIEN&GEÏNTERVIEWDE&UTRECHTSE&ZZP´ERS&
!

5.1&Inleiding&

Welke! bedrijfshuisvestingskeuzes! hebben! tien! Utrechtse! ZZP’ers! gemaakt?! Welke!

bedrijfshuisvestingswensen!hebben!zij?!En!welke!kenmerken!hangen!daar!mogelijk!mee!samen?! In!dit!
hoofdstuk!worden!de!resultaten!van!de!interviews!met!tien!Utrechtse!ZZP’ers!geanalyseerd!en!worden!

bovenstaande!vragen!beantwoord.!De!interviews!zijn!afgenomen!in!maart!2012!en!de!situatie!die!wordt!
geschetst,!is!de!situatie!zoals!die!op!dat!moment!gold.!Dit!hoofdstuk!eindigt!met!een!definitieve!versie!

van! het! conceptueel! model,! een! toelichting! daarop! en! de! hypothesen! die! door! middel! van! het!
kwantitatieve!empirisch!onderzoek!getoetst!worden.!

!

5.2&Redenen&om&het&bedrijf&momenteel&vanuit&huis&te&voeren&&

Er! is! een! diversiteit! aan! redenen! voor! ZZP’ers! om! het! bedrijf! vanuit! de!woning! te! voeren.! Zo! vinden!

sommige!ZZP’ers!het!fijn!dat!het!thuis!lekker!rustig!is!en!ze!geconcentreerd!kunnen!werken:!
)

‘’Ik)werk)gewoon)goed)op)mezelf.)Ik)kan)wel)iets)gaan)zoeken)met)andere)mensen,)maar)heb)het)
idee)dat)dat)toch)alleen)maar)afleidt.)Nu)kan)ik)lekker)gewoon)mijn)eigen)ding)doen)zonder)dat)ik)
iemand)stoor)en)iemand)mij)stoort.)Wat)mij)betreft)ideaal.’’[Vertaalster])

)
! Naast!de!rust,!zijn!ook!de!lage!kosten!een!reden!om!vanuit!huis!te!werken.!Dit!financiële!aspect!
speelt! met! name! een! rol! bij! ZZP'ers! die! pas! sinds! kort! voor! zichzelf! zijn! begonnen.! Rondom! het!

startmoment! is! er! een! hoge! mate! van! onzekerheid:! of! er! voldoende! klanten! voor! het! aangeboden!
product!of!dienst!zullen!zijn!en!of!er!voldoende!inkomen!met!het!bedrijf!gegenereerd!kan!worden!is!nog!

onbekend.! Startende! ZZP'ers! minimaliseren! risico's! die! horen! bij! het! beginnen! van! een! eigen! bedrijf!
door!het!bedrijf!vanuit!huis!te!voeren.!Daarnaast!kunnen!ook!ZZP'ers!die!maar!weinig!tijd!aan!het!eigen!

bedrijf!besteden!vanwege!financiële!redenen!aan!huis!zijn!gevestigd:!
!

‘’Ik)kan)niet)voor)die)paar)uur)dat)ik)werk1)een)locatie)huren.’’)[IT/specialist])
!

! !Verder! is! de! vrijheid! en! flexibiliteit! die! wordt! verkregen! wanneer! thuis! wordt! gewerkt!
belangrijk.!ZZP'ers!kunnen!zelf!bepalen!wanneer!ze!met!het!werk!beginnen,!wanneer!ze!pauze!nemen!

en!wanneer! ze! stoppen.! Ze! zijn!niet! gebonden!aan!de! traditionele!werkdagen! van!09.00117.30!om! te!
werken,!maar!kunnen!ook!gerust!in!het!weekend!of!'s!avonds!werken:!

!
‘’Wat)voor)mij)het)belangrijkste) is)bij)de)huisvesting)van)mijn)bedrijf,) is)vrijheid)van)werken.) Ik)
vind)het)heerlijk)om)’s)avonds)of)in)het)weekend)nog)even)te)werken.)En)als)je)een)hele)dag)thuis)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Deze!ZZP'er!is!IT1specialist!en!werkt!16!uur!per!week!voor!het!eigen!bedrijf!en!32!uur!per!week!in!loondienst 
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werkt,)ga)je)lekker)ontbijten,)werken,)en)dan)in)de)loop)van)de)dag)als)je)even)niet)vooruit)komt,)
dan)ga)je)even)lekker)douchen.)Vrijheid,)blijheid.)Dat)is)voor)mij)de)belangrijkste)reden)om)vanuit)
huis)te)werken’’)[IT/specialist])

!
! Tot!slot!kan!de!gezinssituatie!een!reden!zijn!waarom!het!bedrijf!vanuit!huis!wordt!gevoerd.!De!

communicatievormgever! bijvoorbeeld! heeft! de! scope! van! zijn! bedrijfsactiviteiten! bewust! klein!
gehouden!omdat!hij!twee!jonge!kinderen!heeft.!De!zorg!voor!zijn!kinderen!heeft!prioriteit.!Hij!neemt!het!

voor! lief! dat! de! ontwikkeling! van! het! bedrijf! op! een! laag! pitje! staat! vanwege! de! gezinssituatie.! De!
kinderen!gaan!echter!nu!naar!de!basisschool!waardoor!hij!mogelijkheden!ziet!om!de!bedrijfsactiviteiten!

uit!te!breiden!en!op!zoek!te!gaan!naar!een!werkplek!buitenshuis.!
!

5.3&Nadelen&van&bedrijfshuisvesting&aan&huis&

De! geringe! scheiding! tussen!werk! en! privé! kan! niet! alleen! als! voordeel,!maar! ook! als! nadeel!worden!
beschouwd!door!ZZP’ers!die!vanuit!huis!werken.!ZZP’ers!die!thuis!werken,!worden!ook!in!hun!vrije!tijd!

met!hun!werk!geconfronteerd:!
!

‘’Zat) ik) TV) te) kijken) en) tijdens) de) reclame) kroop) ik) achter) mijn) laptop) om) nog) even) snel) te)
werken.’’)[IT/specialist])

)
‘’Je)werk)is)altijd)daar.)Je)kunt)het)niet)ontlopen.)24/7)is)je)werk)altijd)daar)en)ben)jij)daar)waar)je)
werk)is.’’)[Filmmaker])

!

Daarnaast! wordt! ruimtegebrek! als! belangrijk! nadeel! genoemd! van! het! werken! vanuit! huis.!
Thuiswerkende!ZZP’ers!die!willen!groeien,!en!ZZP’ers!die!voor!de!uitoefening!van!de!bedrijfsactiviteiten!

over!veel!materiaal!(zoals!een!steiger,!oven,!drukwerk,!geluidsapparatuur)!dienen!te!beschikken!hebben!
het!gevoel!belemmerd!te!worden!door!bedrijfshuisvesting!aan!huis:!
!

‘’Het)is)goed)voor)mij)om)het)huis)uit)te)gaan.)Mijn)werk)is)fysiek;)ik)heb)veel)spullen)en)er)komt)
vaak,)en) in)grote)hoeveelheden,)drukwerk)binnen.)Ook)kan)me)iets)te)binnen)schieten)en)wil) ik)
dat)meteen)maken.)Ik)wil)niet)eerst)alles)moeten)opruimen)omdat)er)iemand)met)een)wasmand)
langs)moet.) Ik)heb)een)eigen)werkplaats)nodig)en)niet)alleen)een) computer) en)bureau.) Ik)heb)
ruimte)nodig.’’)[Communicatievormgever])

!
! Ook! het! oninspirerende! karakter! van! de! woning! als! werkomgeving,! kan! als! nadelig! worden!

ervaren.!Met! name! voor! ZZP’ers! in! creatieve! beroepen! is! een! inspirerende!werkruimte! en! 1omgeving!
zeer!belangrijk:!
)

‘’Ik)dacht)altijd)wat)handig,)dat) thuis)werken)en) taken)combineren2.)Maar) ’s)avonds)zie) ik)het)
tafelkleed)al,)dan)wil)ik)daar)niet)overdag)ook)nog)de)hele)tijd)tegen)aan)kijken.’’)[Filmmaker])

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Met!het!combineren!van!taken!bedoelt!deze!ZZP'er!de!zorg!voor!kinderen,!de!boodschappen!halen!en!andere!huishoudelijke!
taken 
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! Daarnaast! wordt! het! contact!met! andere!mensen! gemist.! Zo! vindt! de! filmmaker! het! werken!

vanuit!huis!heel!gemakkelijk!is,!wat!het!voor!haar!ook!direct!heel!saai!maakt.!Ze!heeft!naar!eigen!zeggen!
‘behoefte! aan! stress! om!haar! heen’! en! ‘mist! de! reuring’.! Het! vanuit! huis!werken! bevalt! haar! niet! en!

daarom!is!ze!naarstig!op!zoek!naar!werkplek!buiten!de!deur.!
Tot!slot!vinden!sommige!ZZP'ers!het!vervelend!vanuit!huis!te!werken!omdat!ze!het!lastig!vinden!

om!zichzelf!aan!het!werk!te!zetten.!Een!voorwaarde!voor!het!succesvol!vanuit!huis!kunnen!werken,! is!
dat!de!ZZP’er!over!voldoende!zelfdiscipline!beschikt.!Enkele!ZZP'ers! lossen!dit!op!door!naast!het! thuis!

werken!ook!af!en!toe!vanuit! flexibele!werkplekken!te!werken!(zoals!Seats2Meet!en!Huis!aan!de!Werf,!
beiden!in!de!gemeente!Utrecht)!en!zichzelf!op!die!manier!een!stok!achter!de!deur!te!geven.!De!volgende!

paragraaf!gaat!dieper!in!om!het!werken!vanuit!flexibele!typen!bedrijfshuisvesting.!!
!

5.4&Bedrijfshuisvesting&in&flexibele&typen&

Bijna!alle!geïnterviewde!thuiswerkende!ZZP’ers!werken!daarnaast!–! in!meer!of!mindere!mate!–!vanuit!
flexibele!typen!bedrijfshuisvesting.!De!mate!waarin!ZZP'ers!vanuit!officiële!flexibele!werkplekken!(zoals!

Seats2Meet)!werken,!varieert!sterk.!Dit!hangt!deels!af!van!de!sector!waarin!ZZP’ers!opereren;!de!sector!
bepaalt!de!behoefte!aan!faciliteiten!en!type!werkruimte.!Zo!kan!bijvoorbeeld!de!keramiste!niet!op!een!

flexibele!werkplek!werken!omdat!ze!een!oven!nodig!heeft!en!de!webdesigner!niet!omdat!hij!meerdere!
snelle! computers,! uitgerust!met! geavanceerde! software,! nodig! heeft.! Flexibele! werkplekken! zijn!met!

name! geschikt! voor! ZZP’ers! actief! in! sectoren! waar! de! kernwerkzaamheden! achter! de! computer!
uitgevoerd! worden.! Toch! hoeven! ook! ZZP'ers! die! op! papier! geschikte! kandidaten! lijken! om! vanuit!

flexibele! werkplekken! te! werken,! dit! alsnog! niet) te! doen.! Bijvoorbeeld! de! vertaalster;! zij! voert! haar!
werkzaamheden! alleen! vanachter! de! computer! uit.! Ze! wil! graag! weleens! een! flexibele! werkplek!

uitproberen,! alleen!wanneer!het!er!op!aankomt,!heeft! ze! toch!geen! zin!er!naartoe! te! fietsen!en! is! ze!
bang! is!dat!het! ‘één!groot! kippenhok’! is.! Ze!denkt!dat! ze!daardoor!niet! aan!werken! toekomt!en!blijft!

daarom!liever!thuis:!thuis!is!het!rustig!is!en!kan!geconcentreerd!gewerkt!worden.!
! Thuiswerkende! ZZP’ers! die! daarnaast!weleens! vanuit! flexibele!werkplekken!werken,! doen! dat!

met!name!om!even!‘onder!de!mensen!te!zijn’.!De!balans!tussen!de!drukte!die!het!‘onder!de!mensen!zijn’!
met!zich!meebrengt!en!het!daadwerkelijk!aan!werken!toe!komen!op!een!flexibele!werkplek,!is!volgens!

enkele! ZZP’ers! soms! ver! te! zoeken.! Bijvoorbeeld! bij! de! bekende! aanbieder! van! flexibele!werkplekken!
Seats2Meet:!
!

‘’Bij)Seats2Meet)is)het)te)druk,)het)is)inmiddels)niet)leuk)en)inspirerend)meer.)Het)gaat)teveel)om)
het)netwerken.)Daarom)heb)ik)een)keer)een)werkplek)in)een)speciale)ruimte)gehuurd,)waar)wat)
minder)mensen)bij)elkaar)zitten)zodat) je)ook)echt)aan)werken)toe)komt.)Je)betaalt)daar)negen)
Euro)per)dag)voor)een)werkplek.)Maar)daar)zaten)dan)weer)juist)ook)types)dat)als)je)één)ding)zei,)
ze)meteen)ssssht)zeiden.)Dat) is)nou)ook)weer)niet)waar) ik)naar)op)zoek)ben.)Dan)kan)ik)net)zo)
goed)thuis)blijven.’’)[Webdesigner])

!
! !
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Ook!worden! flexibele!werkplekken! gebruikt! als! ‘stok! achter! de! deur’! voor! ZZP’ers! die! zichzelf!
thuis!niet!zo!goed!aan!het!werk!kunnen!zetten:!
!

‘’Af) en) toe)werk) ik) op) flexibele)werkplekken) omdat) dat)mijn) spijbelgedrag) vermindert.) Ik) heb)
daar)minder)afleidingen)dan)thuis.’’)[Trainer])
)

! Tot! slot! is! de! prijs! en! de! flexibiliteit! van! flexibele! werkplekken! belangrijk.! Sinds! kort! moeten!
bijvoorbeeld! flexibele! werkplekken! bij! Seats2Meet! gereserveerd! worden! en! daarmee! verdwijnt! voor!

sommige! ZZP’ers! het! enige! voordeel! aan! flexibele! werklocaties;! de! flexibiliteit.! De! prijs! is! voor! alle!
ZZP'ers!belangrijk.!ZZP'ers!willen!over!het!algemeen!alleen!op!flexibele!werkplekken!werken!wanneer!ze!

gratis!zijn.!Ze!willen!niet!betalen!voor!de!locatie!of!de!internetverbinding,!maar!alleen!voor!de!koffie!(en!
soms!zelfs!ook!dat!niet).!

! Verreweg! de! meeste! thuiswerkende! ZZP’ers! werken! daarnaast! ook! weleens! in! een!
horecagelegenheid! voor! bijvoorbeeld! een! zakelijk! overleg! waarvoor! een! representatieve! ruimte! met!

goede!koffie1!of! lunchfaciliteiten!nodig! is.!De!zakelijke!overlegpartner!kan!–!of!wil!–!niet! in!de!woning!
van! ZZP'ers! ontvangen! worden,! waardoor! behoefte! aan! een! (representatieve)! horecagelegenheid!

ontstaat:!
!

‘’Gesprekken)met)opdrachtgevers)voer)ik)in)een)kroegje.)Die)voer)ik)nooit)thuis.)Wat)dat)betreft)
scheid)ik)werk)en)privé)echt)absoluut.’’)[Filmmaker])

!

! De!coach!en!de!communicatievormgever!voeren!zakelijke!besprekingen!weleens!in!de!lobby!van!
een! hotel.! Ze! doen! dit! wanneer! de! gesprekspartner! uit! een! ander! deel! van! Nederland! komt! en! een!

goede! bereikbaarheid! per! auto! (en! voldoende! parkeergelegenheid)! van! de! locatie! en! genoeg! ruimte!
voor!een!overleg!met!meerdere!personen!van!belang!zijn.!Met!name!de!flexibiliteit!van!de!locatie!is!erg!

van!belang!is;!de!coach!wil!niet!reserveren!voor!een!vergaderruimte!maar!gewoon!van!de!lobby!van!het!
hotel!gebruik!maken.!Op!die!manier!is!het!ook!een!zeer!goedkope!manier!van!vergaderen:!alleen!voor!

de!koffie!wordt!betaald.!
! Tot!slot!werken!hoofdzakelijk!thuiswerkende!ZZP’ers!ook!weleens!bij!de!klant!of!opdrachtgever.!

Of! dit! mogelijk! is,! hangt! af! van! het! type! activiteiten! dat! ZZP’ers! uitvoeren.! Sommige! ZZP’ers! die!
bijvoorbeeld! een! training! of!workshop!moeten! geven,! proberen! deze! bij! de! klant! te! geven:! dat! is! de!

makkelijkste! en! goedkoopste! manier! om! aan! geschikte! workshop1! of! trainingsruimte! te! komen.!
Daarnaast!werken!sommige!ZZP’ers!in!sectoren!waarbij!voornamelijk!bij!de!klant!gewerkt)moet!worden.!
Dit! geldt! bijvoorbeeld! voor! de! schilder;! hij! is! soms! weken! achter! elkaar! met! een! bepaald!
restauratieproject!bezig!waarvoor!hij! elke!dag!naar!dezelfde!werklocatie!gaat.!Wanneer!dat!project! is!

afgerond,!werkt!hij!weer!weken!achtereen!aan!een!ander!project,!bij!een!andere!opdrachtgever,!op!een!
andere!locatie.!

!
Geconcludeerd!wordt!dat!in!hoeverre!ZZP’ers!vanuit!flexibele!typen!bedrijfshuisvesting!werken,!varieert!

per! sector.! Niet! alle! werkzaamheden! lenen! zich! even! goed! voor! het! werken! vanuit! flexibele! typen!
bedrijfshuisvesting.!Horecagelegenheden!worden!met!name!voor!overleggen!met! klanten! gebruikt.! In!

horecagelegenheden! vindt! weinig! uitvoerend! werk! plaats.! Dit! komt! met! name! door! het! gebrek! aan!
faciliteiten! in! horecagelegenheden! (zoals! een! flip1over,! een! 'whiteboard',! snelle! pc! etc.).! Flexibele!
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werkplekken!worden! slechts! door! een! deel! van! de! ZZP’ers! voor! uitvoerend!werk! gebruikt,! wederom!

vanwege!een!gebrek!aan! faciliteiten!voor!ZZP’ers!met! specifieke!werkzaamheden.!Belangrijk!bij! zowel!
flexibele!werkplekken!als!horecagelegenheden! is!dat! ze! goedkoop! zijn!en!daadwerkelijk! flexibel!op! te!

nemen!zijn! (zonder!dat!er!gereserveerd!dient!te!worden).!De!mate!waarin!ZZP’ers!bij!klanten!werken,!
hangt!ook!sterk!af!van!de!sector!waarin!ZZP’ers!opereren.!Bij!sommige!ZZP’ers!is!dit!een!noodzaak,!zoals!

de!schilder,!en!andere!ZZP’ers!kunnen!de!werkzaamheden!gewoon!vanuit!de!woning!uitvoeren,!zoals!de!
vertaalster.!
!

5.5&Redenen&om&het&bedrijf&momenteel&buiten&de&woning&te&huisvesten&

Alleen!de!keramiste!werkt!vanuit!een!locatie!buitenshuis.!Zij!heeft!sinds!2004!haar!eigen!atelier!waar!ze!

haar! werkzaamheden! uitvoert.! Dit! is! voor! haar! het! meest! praktisch! aangezien! ze! over! bepaalde!
specifieke! voorzieningen! die! horen! bij! haar! werkzaamheden! als! keramiste,! zoals! een! oven! en! een!

werkplaats.! Voordat! de! keramiste! haar! atelier! betrok,! voerde! ze! het! bedrijf! vanuit! de! zolderkamer! in!
haar!woning.!Vanwege!de!groei!van!haar!bedrijf!en!privéomstandigheden!was!dit!niet! langer!mogelijk:!

ze!moest!op!zoek!gaan!naar!een!bedrijfsruimte.!
! De! adviseur! persoonlijke! financiën! heeft! het! bedrijf! kort! na! afname! van! het! interview!

buitenshuis!gehuisvest! (in!april!2012! is!het!bedrijf! in!bedrijfsverzamelgebouw! ‘De!Pionier’!gehuisvest).!
Dit!was!noodzakelijk!vanwege!de!specifieke!aard!van!zijn!werkzaamheden:!

!
‘’Soms)nodig)ik)cliënten)thuis)uit)en)zitten)we)op)mijn)zolderkamer3.)Dat)is)soms)wel)lastig)in)deze)
sector,) want) je) wilt) niet) dat) cliënten) precies) weten) waar) je) woont.) Dit) kan) gevaarlijk) zijn)
aangezien)je)in)conflictsituaties)terecht)kunt)komen.)Wanneer)je)cliënten)thuis)uitnodigt,)neem)je)
toch)een)zeker)risico.) (…))Sommige)cliënten)blijven)continu)bellen)en)e/mailen.) Ik)heb)nog)geen)
apart)zakelijk)telefoonnummer)of)e/mailadres,)dus)ze)bellen)en)e/mailen)altijd)privé.) Ik)zou)wel)
graag)een)postbus)willen,)maar)dat)is)best)prijzig)dus)je)moet)eerst)een)redelijk)aantal)cliënten)
hebben)wil)je)dat)kunnen)betalen.’’)[Adviseur)persoonlijke)financiën]!

!
In!de!startfase!van!het!bedrijf!was!huisvesting!buiten!de!woning!voor!de!adviseur!persoonlijke!

financiën!nog!niet!mogelijk:!de!kosten!waren!te!hoog.!Zowel!de!adviseur!persoonlijke!financieren!als!de!
keramiste!hebben!het!bedrijf!buiten!de!woning!gehuisvest!vanwege!de!specifieke!aard!van!het!werk!dat!

ze!doen.!Daarnaast!speelden! in!het!geval!van!de!keramiste!privéredenen!een!belangrijke!rol!en! in!het!
geval!van!de!adviseur!persoonlijke!financiën,!bedrijfsgroeiambities.!

!

5.6&Bedrijfshuisvestingwensen&en&de&redenen&daarvoor&

De! helft! van! de! geïnterviewde! ZZP'ers! wil! graag!werken! in!multifunctionele! ruimte! buitenshuis! waar!

bepaalde!faciliteiten!(zoals!print1!en!kopieerfaciliteiten)!gedeeld!kunnen!worden!en!een!representatieve!
horecagelegenheid!aanwezig!is.!Deze!bedrijfsruimte!is!het!liefst!een!zelfstandig!pand!gelegen!in!dezelfde!

woonwijk!als!waarin!ZZP’ers!op!dit!moment!wonen.!De!bedrijfsruimte!wordt!het!liefst!gehuurd!met!een!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!De!zolderkamer!van!deze!ZZP'er!is!ingericht!als!werkkamer 
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flexibel!contract!met!een!korte!huurtermijn!en!korte!opzegtermijn!(een!huurtermijn!van!één!jaar!en!een!

opzegtermijn!van!één!maand!zijn!populaire!opties).!De!prijs!die!ZZP’ers!bereid!zijn!voor!hun!‘paleis’!!te!
betalen!is!een!‘niet!al!te!hoog’!bedrag!per!maand:!rond!de!250!of!300!Euro!per!maand.!Kortom;!

!
‘’Eigenlijk)wil)je)alles!’’)[Webdesigner])

)
ZZP’ers!willen!de!bedrijfsruimte!liever!huren!dan!kopen.!Dit!komt!doordat!ZZP’ers!kampen!met!

veel! onzekerheid,! welke! naar! eigen! zeggen! ‘intrinsiek! is! aan! het! ZZP1schap’.! Zeker! in! ‘deze!moeilijke!
economische!tijden’!wordt!het!huren!van!een!bedrijfsruimte!daarom!als!een!veiligere!optie!gezien!dan!

het!kopen!van!bedrijfsruimte.!
ZZP’ers! die! het! bedrijf! buiten! de! woning! willen! huisvesten,! willen! liever! een! vaste! dan! een!

flexibele! bedrijfsruimte.! De! reden! hiervoor! is! dat! ZZP’ers! het! als! prettig! ervaren! om! over! een! eigen!
ruimte!te!beschikken!waar!alle!benodigde!faciliteiten!bij!de!hand!zijn:!

!
‘’Ik)huurde)voor)cursussen)vaak)een)bepaalde)ruimte)in)Oudwijk.)Het)is)niet)mijn)plek,)en)ik)vind)
het)vervelend)dat)ik)steeds)een)plek)moet)reserveren.)Het)was)‘an)sich’)een)prima)locatie,)maar)
het) is) toch)vervelend)dat)het)niet)van) jezelf) is.) Ik)wil)een) ‘dedicated’)cursusruimte)waarin)alles)
speciaal)voor)het)doel)van)de)cursus)is)ingericht)en)ik)wil)daar)best)wel)met)een)huurcontract)aan)
vast)zitten.’’)[Webdesigner])

!
Een!betere!scheiding!tussen!werk!en!privé!is!een!belangrijke!reden!voor!ZZP’ers!die!momenteel!

vanuit!huis!werken!om!buitenshuis!te!willen!werken.!Ook!verwachten!zij!dat!het!bedrijf!professioneler!
overkomt! wanneer! het! bedrijf! buiten! de! woning! is! gehuisvest.! Tot! slot! verwachten! thuiswerkende!

ZZP’ers!dat!het!betrekken!van!een!bedrijfsruimte!buitenshuis!tot!nieuwe!inspiratie!en!de!ontplooiing!van!
nieuwe!bedrijfsactiviteiten! leidt.!Dit!komt!deels!vanwege!het!praktische! feit!dat!de!bedrijfshuisvesting!

buitenshuis!waarschijnlijk!groter!is!dan!de!werkkamer!in!de!woning!van!ZZP’ers:!
!

‘’Ik)heb)een)externe)ruimte)nodig)omdat)ik)anders)mijn)bedrijf)niet)uit)kan)breiden.)Wanneer)ik)
een) ruimte) heb,) kan) ik) makkelijker) mijn) producten) en) diensten) door) ontwikkelen.) Ik) wil) me)
bijvoorbeeld) graag) meer) richten) op) het) geven) van) workshops.) Ik) heb) veel) ideeën) in) mijn)
ideeënkoker)en)die)blijven)daar)nu)zitten.’’)[Coach])

!
Niet!alleen!ZZP’ers!die!vanuit!huis!werken,!beschikken!graag!over!een!groter!oppervlakte!van!de!

bedrijfshuisvesting.! Ook! de! keramiste! (die! als! enige! buiten! de! woning! is! gehuisvest)! zou! graag! haar!
atelier!uitbreiden.!De!gedachte!hierachter!is!dat!wanneer!ze!over!meer!ruimte!in!haar!atelier!beschikt,!

ze!in!staat!is!de!bedrijfsactiviteiten!uit!te!breiden.!!
!



! ! ! ! !

!
!

56!

5.6.1 Redenen om het bedrijf in de eigen woonwijk te willen huisvesten 
De!eigen!woonwijk!is!een!populaire!locatie!voor!de!gewenste!bedrijfshuisvesting!buiten!de!woning:!
!

''Ik)wil)niet)eerst)een)half)uur)in)de)auto)moeten)zitten)of)een)half)uur)moeten)fietsen)om)aan)het)
werk)te)kunnen)gaan.)De)auto)pakken)om)op)mijn)werkplaats)te)komen)is)voor)mij)een)brug)te)
ver.'')[Schilder])

!

‘’Ik)ben)lui.)Ik)wil)mijn)bedrijfshuisvesting)echt)in)de)buurt)hebben.)Zelfs)Huis)aan)de)Werf)is)me)al)
te)ver)fietsen4.)De)aard)van)mijn)luiheid)bepaalt)mijn)keuze)voor)bedrijfshuisvesting.)Als)ik)moeite)
moet)doen,)dan)verzin)ik)wel)een)andere)manier.’’)[Coach])

! !

! De! IT1specialist! is! de! enige! geïnterviewde! ZZP’er! die! niet! de! specifiek! de! voorkeur! heeft! voor!
bedrijfshuisvesting!in!de!wijk!waar!hij!woont.!Hij!is!naar!eigen!zeggen!niet!gebonden!aan!één!bepaalde!

plek!en!ook!niet!op!de!hoogte!van!het!aanbod!aan!kleinschalige!bedrijfshuisvesting!in!zijn!woonwijk.!De!
locatie!van!de!bedrijfshuisvesting!maakt!voor!hem!–!wanneer!hij!buitenshuis!zou!willen!werken!–!niet!

zoveel!uit.!
)
5.6.2 Redenen om het bedrijf in de woning te willen blijven huisvesten 
Enkele!ZZP’ers!(vertaalster,!IT1specialist,!schilder)!blijven!bescheiden!wat!betreft!de!wijze!waarop!zij!het!

bedrijf!graag!willen!huisvesten.!Zij!werken!nu!vanuit!de!woning!en!willen!dit!ook!graag!zo!houden.!De!
vertaalster!is!naar!eigen!zeggen!prima!in!staat!vanuit!huis!te!werken:!het!gaat!al!vele!jaren!goed!op!die!

manier.! De! IT1specialist! werkt! naar! eigen! zeggen! –! op! dit! moment! –! te! weinig! aan! het! bedrijf! om!
bedrijfshuisvesting!buiten!de!woning!rendabel! te! laten!zijn.!Wanneer!hij!meer!uur!aan!het!bedrijf! zou!

besteden,!zou!hij!het!bedrijf!daarentegen!nog!steeds!graag!vanuit!huis!willen!voeren.!De!flexibiliteit!en!
vrijheid!van!het!thuis!vindt!hij!‘heerlijk’.!Hij!zou!wel!graag!naar!een!grotere!woning!(met!tuin)!verhuizen!

en!een!kantoorruimte!in!de!tuin!bouwen.!Dit!zou!de!scheiding!tussen!werk!en!privé!ten!goede!komen.!
Ook!de!vertaalster!zou!wel!graag!naar!een!grotere!woning!verhuizen:!daar!wil!ze!een!grotere!kamer!als!

speciale!‘werkkamer’!inrichten.!Verder!wordt!de!verhuiswens!naar!een!grotere!woning!bij!beide!ZZP’ers!
vooral! gemotiveerd!door!privéredenen.!Tot! slot! zou!de! schilder!ook!graag!vanuit!huis!blijven!werken,!

alleen! dan! het! liefst! in! een! woon1werk! eenheid.! Op! die! manier! heeft! hij! voldoende! opslag1! en!
werkruimte!en!kan!hij!toch!werk1!en!zorgtaken!combineren!(zoals!de!kinderen!van!school!halen).!

!

5.7&Redenen&waarom&de&gewenste&bedrijfshuisvestingssituatie&–&nog&–&niet&gerealiseerd&is&

De!belangrijkste!reden!waarom!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!niet!overeenkomt,! is!

de!onzekerheid!waarmee!ZZP'ers!kampen:!
!

‘’Er) is) veel) onzekerheid.) De) opdrachtgever) kan) zomaar) zeggen) dat) ze) toch) geen) geld) voor) je)
hebben)en)dan)is)het:)helaas,)pindakaas!’’)[Coach])

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Vanaf!de!woning!van!de!respondent!minder!dan!tien!minuten!fietsen 
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Ook!vinden!sommige!ZZP’ers!het! lastig!om!gedurende!het! jaar!voor!een!constante!stroom!aan!

opdrachten!te!zorgen!om!het!bedrijf!continuïteit!te!geven.!Wanneer!deze!continuïteit!er!–!nog!–!niet!is,!
wordt! het! betrekken! van! bedrijfshuisvesting! buitenshuis! als! een! te! groot! risico! gezien.! Het! risico! van!

bedrijfshuisvesting!buiten!de!woning! is! groot!omdat!het!huurcontract!waarmee!deze! ruimte!over!het!
algemeen!wordt! gehuurd! een! lange! huurtermijn! en! opzegtermijn! kent.! Vanwege! de! inflexibiliteit! van!

huurcontracten!gaan!ZZP’ers!liever!risicomijdend!te!werk:!ze!blijven!vanuit!huis!werken:!
!

‘’Mijn)grootste)focus) is)het)zorgen)voor)een)constante) 'flow')aan)opdrachten.)Het)gaat)nu)toch)
teveel) in) een)golfbeweging.)Deze)golfbeweging) in)hoe)druk) ik) het) heb)wil) ik) eerst)meer)onder)
controle)krijgen,)voordat)ik)besluit)een)externe)ruimte)te)huren’’[Filmmaker])

!

! De!onzekerheid!in!het!creëren!van!continuïteit!in!het!aantal!opdrachten!wordt!versterkt!door!de!
huidige!economische!crisis.!ZZP'ers!zijn!daarom!nog!voorzichtiger!dan!dat!zij!voorheen!al!waren:!
!

‘’Het)kost)enorm)veel)bloed,)zweet)en)tranen)om)je)inkomen)te)vergaren.)Ik)merk)enorm)veel)van)
de) crisis.) Ik) kreeg) veel) bedrijfsuitjes) en) je) merkt) dat) het) budget) voor) dat) soort) dingen) lager)
wordt.’’[Keramiste])

!

! Een! ZZP’er! die! flink! wat! opdrachten! kwijt! is! geraakt! doordat! opdrachtgevers! afhaken,! zegt!

nadrukkelijk!dat!dit!haar!bedrijfshuisvestingsambities!beïnvloedt:!
!

‘’)(…))Ik)kan)nog)niet)in)een)externe)ruimte)investeren)en)wacht)nu)eigenlijk)af.)Mijn)prioriteit)is)
nu)om)alles)zakelijk)weer)op)de)rails)te)krijgen)voordat)ik)naar)ruimtes)ga)zoeken.’’)[Coach])

!
! Daarnaast!is!voor!sommige!ZZP'ers!de!gezinssituatie!de!reden!waarom!zij!terughoudend!zijn!het!

bedrijf! buiten! de! woning! te! huisvesten.! ZZP’ers! met! kinderen! durven! minder! risico’s! te! nemen! dan!
ZZP’ers! zonder!kinderen,!omdat! zij!de! financiële!verantwoordelijkheid!voor!hun!kinderen!dragen.!Ook!

willen!sommige!ZZP'ers!met!kinderen!vanuit!huis!werken!omdat!dit!hen!in!staat!stelt!werk1!en!zorgtaken!
te! combineren,! zoals! het! ophalen! van! de! kinderen! van! school.! Over! de! invloed! van! het! al! dan! niet!

hebben! van! een! partner! variëren! de! geïnterviewde! ZZP'ers! van! mening.! In! de! paragraaf! over! de!
persoonlijke!kenmerken!van!ZZP’ers!wordt!hier!dieper!op!ingegaan.!

Tot! slot! komt!door!middel! van!onderstaande!quote!duidelijk!boven!water!waarom!de!meeste!
geïnterviewde!ZZP’ers!uiteindelijk!toch!verwachten!vanuit!huis!te!blijven!werken!(ook!al! is!dit!niet!het!

gewenste!type!bedrijfshuisvesting):!
!

‘’Ik)zal)niet)zo)snel)ergens)voor)betalen.)Vind)ik)eigenlijk)een)beetje)zonde.)Voor)dat)geld)kan)ik)
weer)leuke)dingen)doen.)Ik)heb)zelf)toch)genoeg)ruimte,)dus)ik)zie)mezelf)eigenlijk)toch)gewoon)
vanuit)huis)blijven)werken’’)[Vertaalster])

!

! Kortom,! wanneer! het! erop! aan! komt! willen! de! meeste! ZZP’ers! het! bedrijf! toch! vanuit! huis!

blijven!voeren.!Het!is!gemakkelijk,!veilig!en!goedkoop!en!de!meeste!geïnterviewde!ZZP’ers!zijn!‘eigenlijk!
wel!tevreden’!met!de!wijze!waarop!het!bedrijf!is!gehuisvest.!

!



! ! ! ! !

!
!

58!

Uit! de! interviews! is! naar! voren! gekomen! dat! verschillende! factoren! een! rol! spelen! bij! de! huidige! en!

gewenste! wijze! bedrijfshuisvesting.! Dit! zijn! zowel! persoons1,! bedrijfs1! en! woningkenmerken.! In! de!
volgende!drie!paragrafen!worden!deze!stuk!voor!stuk!behandeld.!
!

5.8&De&invloed&van&persoonskenmerken&op&het&huidige&en&gewenste&type&bedrijfshuisvesting&

5.8.1 De motivatie voor het ZZP-schap 
Tijdens!de! analyse! van!de! interviews!merkte!de!onderzoeker!op!dat!de!motivatie! voor!het! ZZP1schap!
samen!kan!hangen!met!de!keuze!voor!een!bepaald!type!bedrijfshuisvesting.!Eén!ZZP’er!zegt!dit!zelf!ook!

letterlijk:!
!

‘’Ik)denk)dat)de)bedrijfshuisvesting)die)je)wilt,)afhangt)van)je)intrinsieke)drang)waarom)je)ZZP’er)
bent)geworden.’’)[Communicatievormgever])

!

! Het! algehele! gevoel! van! vrijheid! dat! het! ZZP1schap!met! zich!meebrengt! is! een! veelgenoemde!
reden!voor!de!overstap!van!het!werknemerschap!naar!het!zelfstandig!ondernemerschap:!
!

‘’Nu)kan)ik) lekker)mijn)eigen)beslissingen)nemen.)Ik)vind)dat)heel)prettig,)dus)neem)de)nadelen)
voor)lief.)De)ene)keer)word)je)er)verdrietig)van,)en)de)andere)keer)loop)ik)te)kwispelen)en)denk)ik;)
wat)ben)ik)toch)een)boffertje!’’)[Keramiste])

!
! Ook!het!zelf!verantwoordelijk! zijn!voor!de!uitkomsten!van!beslissingen!en!niet!meer!naar!een!

baas!hoeven!te!luisteren!zijn!veelgenoemde!motivaties!voor!het!ZZP1schap.!Daarnaast!is!het!indelen!van!
de! eigen! tijd! belangrijk.! Veel! ZZP’ers! zeggen! een! gevoel! van! flexibiliteit! te! verkrijgen! omdat! ze! zelf!

kunnen!bepalen!wanneer!ze!werken:!
!

‘’Afgelopen)half)jaar)heb)ik)vaak)hele)weekenden)lang)zitten)doorploeteren.)Maar)dat)vind)ik)niet)
erg,)want) ik)doe)het) voor)mezelf) en)niet) voor) iemand)anders.)Daardoor) voelt)het)wel) vrij,) dat)
komt)allemaal)doordat)je)flexibel)met)je)uren)kunt)omgaan.’’)[Vertaalster])

!
! De! geïnterviewde! ZZP’ers! die! graag! de! eigen! tijd! indelen,! werken! allen! vanuit! huis.! Wellicht!

komt! dit! omdat! wanneer! buitenshuis! wordt! gewerkt,! rekening! dient! gehouden! te! worden! met! de!
openingstijden! van! deze! bedrijfshuisvesting! en! hiermee! de! flexibiliteit! verloren! gaat.! Voor! vaste!

bedrijfshuisvesting! geldt! dit! in!mindere!mate!dan! voor! flexibele!bedrijfshuisvesting!omdat! ZZP’ers! die!
een! vaste! bedrijfsruimte! huren! zelf! over! een! sleutel! beschikken.! Ook! ZZP’ers! die! voor! het! ZZP1schap!

gekozen!om!zo!in!staat!te!zijn!werk1!met!zorgtaken!te!combineren,!voeren!het!bedrijf!vaak!vanuit!huis:!!
!

‘’Ik)ben)dertig)uur)per)week)met)mijn)bedrijf)bezig.)Ik)heb)voor)drie)dagen)(24)uur))opvang)voor)
mijn) kindje) geregeld,) en) de) rest) van) de)werkzaamheden) doe) ik) er) ’s) avonds) bij)wanneer)mijn)
kindje)ligt)te)slapen.’’)[Filmmaker])

!

Niet! alleen! de! motivatie! voor! het! ZZP1schap,! maar! ook! de! huishoudenssamenstelling! hangt! mogelijk!
samen! met! de! manier! waarop! ZZP’ers! het! bedrijf! op! dit! moment! huisvesten.! In! de! volgende! twee!

subparagrafen!wordt!dieper!ingegaan!op!het!effect!dat!het!hebben!van!kinderen!en!een!partner!heeft!
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op!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting.!Deze!twee!kenmerken!worden!gekoppeld!aan!het!

huishoudensinkomen!van!ZZP’ers,!omdat!dit! volgens!de!geïnterviewde!ZZP’ers!de! relevante! schakel! is!
om!de!invloed!van!het!hebben!van!kinderen!en!een!partner!te!begrijpen.!

!

5.8.2 De huishoudenssamenstelling 
De!schilder!zegt!dat!zijn!voorzichtigheid!met!betrekking!tot!het!huren!van!een!vaste!locatie!buitenshuis!
met!name!komt!door!de!verantwoordelijkheid!voor!zijn!gezin.!Samen!met!zijn!vrouw!moet!hij!het!gezin!

van!inkomen!voorzien.!Hij!kan!niet!het!risico!lopen!een!bedrijfsruimte!te!huren!die!hij!naar!verloop!van!
tijd!niet!meer!kan!betalen.!Hij!denkt!dat!wanneer!hij!geen!kinderen!zou!hebben!of!alleenstaand!zou!zijn!

geweest,!hij!meer!financiële!risico’s!zou!durven!nemen.!!
! De!communicatievormgever!voert!het!bedrijf!ook!bewust!vanuit!huis!vanwege!zijn!privésituatie.!

Hij! heeft! twee! jonge! kinderen! en! om! die! reden! de! scope! van! zijn! bedrijfsactiviteiten! bewust! klein!
gehouden.!Wanneer! zijn! kinderen!wat! ouder! zijn,!wil! hij! het! bedrijf! graag! vanuit! een! vaste!werkplek!

buitenshuis! voeren.! Op! dit! moment! houdt! het! bedrijf! in! de! woning! gehuisvest:! zijn! privéleven! is!
belangrijker! dan! de! groeiambities! die! hij! heeft!met! het! bedrijf.! Kortom,! ZZP’ers!met! kinderen! kiezen!

bewust!voor!een!bedrijf!vanuit!huis!omdat!ze!op!deze!manier!ook!van!de!tijd!met!hun!kinderen!kunnen!
genieten! en! het!minder! financiële! risico´s!met! zich!mee! brengt! dan! bedrijfshuisvesting! op! een! vaste!

locatie!buiten!de!woning.!
! Ook!het!hebben!van!een!partner!kan!van!invloed!zijn!op!de!manier!waarop!ZZP’ers!het!bedrijf!

op!dit!moment!huisvesten.!De!schilder!denkt!dat!wanneer!hij!geen!partner!zou!hebben,!hij!meer!risico’s!
op! het! bedrijfshuisvestingsvlak! zou! durven! nemen.! Dit! beeld! wordt! bevestigd! door! de! coach.! Zij! is!

alleenstaand! en! zegt! dat! zij! hierdoor! makkelijker! beslissingen! kan! maken.! Ze! hoeft! met! niemand!
rekening! te! houden! en! heeft! geen! financiële! verantwoordelijk! voor! iemand! anders! dan! zichzelf.! Dit!

neemt!niet!weg!dat!ze!ook!vindt!dat!juist!het!feit!dat!ze!alleenstaand!is,!voor!financiële!risico’s!zorgt:!
!

‘’(…))Maar)aan)de)andere)kant;)wanneer)er)geen) inkomsten)zijn,)mis) je)de)back/up.)Dan)eet) je)
soep)met)brood.’’[Coach])

!
! De!communicatievormgever!onderstreept!bovenstaande!quote.!De!stap!naar!het!ZZP1schap!was!

voor!hem!minder!spannend!aangezien!zijn!vrouw!een!goede!baan!heeft!en!het!gezin!altijd!nog!op!haar!
inkomen!terug!kan!vallen.!!

!

5.9&De&invloed&van&woningkenmerken&op&het&huidige&en&gewenste&type&bedrijfshuisvesting&

Voor! ZZP’ers! die! vanuit! huis! werken,! is! het! handiger! om! in! een! koopwoning! in! plaats! van! in! een!

huurwoning! te! wonen.! Aan! koopwoningen! mogen! bepaalde! zaken! verbouwd! en! aangepast! worden!!
zodat!er!meer!ruimte!voor!het!eigen!bedrijf!ontstaat.!Dit!neemt!niet!weg!dat!de!geïnterviewde!ZZP’ers!

die! in! een! koopwoning! wonen,! hier! over! het! algemeen! voor! hebben! gekozen! vanwege! persoonlijke!
voorkeuren.!Dat!een!koopwoning!ook!gunstig!kan!zijn!voor!de!uitvoering!van!een!bedrijf!aan!huis,!is!van!

secundair!belang:!
!
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)‘’Ik)ben)wel)tevreden)met)mijn)bedrijfshuisvesting,)maar)niet)met)de)plek)waar) ik)zelf)woon.) Ik)
wil)wel)verhuizen)naar)een)ander)woonhuis.)Dit)komt)alleen)door)privé)redenen.)Ik)kijk)wel)eerst)
of) er) een) extra) werkkamer) is,) anders) heeft) het) geen) zin.) Ik) ga) niet) in) de) huiskamer) zitten)
werken.’’)[Vertaalster])

!

! !
! Vanuit! huis!werkende! ZZP’ers! richten! vaak! een! aparte! kamer! in! als! speciale! 'werkkamer'.! Die!

kamer!wordt!dan!hoofdzakelijk!gebruikt!voor!het!uitvoeren!van!de!bedrijfsactiviteiten.!Een!grote!woning!
waarin!een!kamer!over! is!die! als!werkkamer! ingericht! kan!worden,! is! zeer!belangrijk! voor! ZZP’ers!die!

vanuit!huis!willen!werken:!
!

‘’Ik)woon) nu) twee) jaar) in) dit) huis) en) heb) bewust) voor) een) huis) gekozen)waar) een) afsluitbare)
ruimte)voor)een)kantoor)mogelijk)is.’’)[Coach])
!

In!de!werkkamer!hebben!ZZP'ers!alles!bij!de!hand!en!worden!ze!niet!gestoord!door!eventuele!
gezinsleden.! Ook! zorgt! een! aparte! werkkamer! ervoor! dat! werk! en! privé! zoveel! mogelijk! worden!

gescheiden:!!
!

‘’Voorheen)werkte)ik)aan)de)eettafel)in)de)woonkamer.)Ik)heb)sinds)twee)maanden)de)overstap)
naar) boven) gemaakt) naar) een) speciale) werkkamer,) omdat) ik) meer) scheiding) tussen) werk) en)
privé)wilde) aanbrengen.)Aan)de) ene) kant) kon) ik)moeilijk) aan)het)werk) gaan)wanneer) ik) in) de)
woonkamer) aan) het) ontspannen)was) en) aan) de) andere) kant) kon) ik) juist)moeilijk) op) de) bank)
ontspannen)wanneer)ik)mijn)werk)nog)overal)om)me)heen)zag.)Ook)werd)de)woonkamer)voller)
en)voller)omdat)ik)over)erg)veel)vakliteratuur)beschik.’’)[Trainer])

!!

5.10&De&invloed&van&bedrijfskenmerken&op&het&huidige&en&gewenste&type&bedrijfshuisvesting&

5.10.1 Bedrijfsgroeiambitie 
De! meeste! geïnterviewde! ZZP'ers! willen! en! verwachten! in! de! toekomst! als! zelfstandig! ondernemer!
zonder!personeel!te!blijven!opereren.!Slechts!één!ZZP'er!heeft!de!ambitie!personeel!in!loondienst!aan!te!

nemen.!Deze!ZZP'er!verwacht!het!bedrijf!buiten!de!woning!te!moeten!huisvesten!omdat!hij!thuis!niet!in!
staat! is! te! faciliteren! in! bedrijfsgroei:! personeel! kan! niet! bij! hem! thuis!werken.! Nadat! het! interviews!

plaatsvond! heeft! de! onderzoeker! vernomen! dat! deze! ZZP’er! (de! adviseur! persoonlijke! financiën)! het!
bedrijf!vanuit!een!vaste!locatie!buitenshuis!is!gaan!voeren.!

! Wanneer!ZZP'ers!geen!personeel!in!loondienst!willen!aannemen,!betekent!dit!niet!per!definitie!
dat!zij!geen!bedrijfsgroei!ambiëren.!Veel!van!deze!ZZP'ers!willen!en!verwachten!te!groeien,!alleen!willen!

deze!groei!niet!accommoderen!door!personeel!in!loondienst!aan!te!nemen.!Zij!kiezen!er!liever!voor!om!
andere!ZZP’ers!of!kleine!bedrijven!op!projectbasis!in!te!huren.!Op!die!manier!kunnen!zij!het!bedrijf!toch!

vanuit!huis!blijven!voeren.!In!de!toekomst!zouden!deze!ZZP’ers!wel!een!vaste!bedrijfsruimte!willen!delen!
met!een!andere!ondernemer,!omdat!het!toch!vaak!als!lastig!wordt!gezien!om!bedrijfsgroei!te!realiseren!

wanneer! het! bedrijf! aan! huis! is! gevestigd.! Kortom,! enkel! wanneer! ZZP’ers! groei! qua! werknemers!
ambiëren,!lijkt!dit!de!bedrijfshuisvestingskeuzes!en!–wensen!te!beïnvloeden.!

!
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5.10.2 Aantal uur per week werkzaam 
Het!ZZP1schap!hoeft!geen!fulltime!invulling!van!het!werkzame!leven!te!betekenen.!Naast!het!ZZP1schap!
kunnen!ZZP’ers!ook!–!al!dan!niet!geboren!uit!financiële!noodzaak!–!een!functie!in!loondienst!vervullen.!

Zo!werkt!de!geïnterviewde!IT1specialist!32!uur!per!week!in!loondienst!en!16!uur!per!week!aan!de!eigen!
onderneming.!Het!geringe!aantal!uur!per!week!dat!hij!voor!het!eigen!bedrijf!werkt,!is!voor!hem!de!reden!

om!vanuit!huis! te!werken.!Hij!vindt!het!een!te!kostbare!zaak!om!het!bedrijf!buitenshuis! te!huisvesten!
zolang!hij!zich!niet!fulltime!op!het!eigen!bedrijf!kan!richten.!

! Enkele!ZZP'ers!werken!ongeveer!vijftig!uur!per!week!voor!het!eigen!bedrijf.!Ook!zij!voeren!het!
bedrijf! vanuit! huis.! Een! deel! van! hen! verwacht! in! de! toekomst! het! bedrijf! buiten! de! woning! te!

huisvesten,!maar!een!deel!verwacht!ook! thuis! te!blijven!werken.!Dit!wordt!niet!direct!beïnvloed!door!
het!aantal!uur!per!week!dat!zij!werkzaam!zijn,!maar!eerder!door!de!groeiambitie!die!zij!met!het!bedrijf!

hebben.!De!geïnterviewde!ZZP'ers!die!bedrijfsgroei!ambiëren,!willen!het!bedrijf!graag!buiten!de!woning!
huisvesten.!ZZP’ers!die!geen!groeiambities!hebben,!willen!het!bedrijf! vaak!gewoon!vanuit!huis!blijven!

voeren.!Kortom,!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!lijkt!bij!de!geïnterviewde!ZZP’ers!meer!
af! te! hangen! van! de! groeiambitie! dan! van! het! aantal! uur! per! week! dat! aan! het! eigen! bedrijf! wordt!

besteed.!
!

5.10.3 Leeftijd van het bedrijf 
Alle! geïnterviewde! ZZP'ers! zijn! het! bedrijf! in! eerste! instantie! vanuit! huis! begonnen.! De! adviseur!

persoonlijke! financiën! heeft! het! bedrijf! slechts! korte! tijd! vanuit! huis! gevoerd.! Vanwege! een! hoge!
groeiambitie!is!het!bedrijf!al!snel!na!de!oprichting!naar!een!bedrijfsverzamelgebouw!verplaatst.!

! De! overgang! van! bedrijfshuisvesting! aan! huis! naar! bedrijfshuisvesting! buitenshuis! naarmate!
bedrijven! ouder! worden,! is! voor! ZZP'ers! geen! logische! stap! in! de! bedrijfslevensloop.! Zo! bestaat! het!

bedrijf!van!de!vertaalster!al!sinds!het!jaar!2000!en!heeft!ze!het!al!die!jaren!vanuit!huis!gevoerd.!Zij!heeft!
niet!de!ambitie!om!te!groeien!en! is!prima!in!staat!haar!bedrijf!vanuit!huis!te!voeren.!De!schilder!bezit!

het! op! één! na! oudste! bedrijf! van! de! tien! geïnterviewde! ZZP’ers! (opgericht! in! 1995),! en! hij! voert! het!
bedrijf!ook!vanuit!de!woning.!Hij!heeft!eerder! in!de!bedrijfslevensloop!wel!enige!tijd!gebruik!gemaakt!

van! een!werkplaats! in! Zeist,!maar! vanwege! de! lange! reistijd! gebruikte! hij! deze!werkplaats! amper! en!
heeft!hij!toch!besloten!het!bedrijf!weer!vanuit!huis!te!voeren.!Het!oudste!bedrijf!(dat!van!de!keramiste;!

opgericht! in!1992)! is!het!enige!bedrijf!dat!buiten!de!woning! is!gehuisvest.!De!keramiste!huisvest!haar!
bedrijf!al!sinds!2005!buitenshuis.!!

! Het! bedrijf! van! de! communicatievormgever! is! ook! op! een! bepaald! moment! in! de!
bedrijfslevensloop!(toen!het!bedrijf!twee!jaar!oud!was)!enige!tijd!buitenshuis!gevestigd.!Het!bedrijf!kon!

op!dat!moment!niet!vanuit!huis!worden!gevoerd!vanwege!ruimtegebrek!en!is!daarom!uitgeweken!naar!
een!vaste!ruimte!in!een!bedrijfsverzamelgebouw.!Echter!zodra!deze!ZZP’er!met!zijn!gezin!verhuisde!naar!

een!grotere!woning!is! !het!huurcontract!met!het!bedrijfsverzamelgebouw!opgezegd.!Het!bedrijf!wordt!
sinds!die!tijd!weer!vanuit!huis!gevoerd;!op!de!zolderkamer!die!nog!over!was.!Deze!verandering!in!type!

bedrijfshuisvesting! kwam! niet! enkel! door! de! verhuizing! naar! een! grotere! woning.! Ook!
privéomstandigheden!waren!van! invloed;! zijn!vrouw!en!hij!kregen! in!korte! tijd! twee!kinderen!en!daar!

wilde!hij!graag!voldoende!tijd!mee!doorbrengen.!
! Kortom,! de! leeftijd! van! het! bedrijf! lijkt! niet! duidelijk! samen! te! hangen! met! de!

bedrijfshuisvestingkeuzes! van! ZZP’ers.! Zowel! de!meeste! jonge! als! oude! bedrijven!worden! vanuit! huis!
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gevoerd.!ZZP'ers!die!recentelijk!zijn!gestart!hebben!daarentegen!wel!vaker!ambitieuze!toekomstplannen!

op! het! bedrijfshuisvestingsvlak! dan! ZZP’ers! die! al! lang! geleden! voor! zichzelf! zijn! begonnen.! Aan! de!
andere! kant! zou! uit! de! interviews! juist! verwacht! kunnen! worden! dat! hoe! verder! ZZP’ers! zich! in! de!

bedrijfslevensloop!bevinden,!hoe!vaker!het!bedrijf!buiten!de!woning!is!gehuisvest.!Wanneer!ZZP’ers!al!in!
een! ver! stadium! van! de! bedrijfslevensloop! zijn! beland,! is! er!meer! zekerheid! over! de! continuïteit! aan!

opdrachten!en!dus!over!het!inkomen.!Voor!deze!ZZP’ers!zou!het!betrekken!van!een!vaste!bedrijfsruimte!
minder!risicovol!kunnen!zijn!dan!voor!startende!ZZP’ers.!

5.11&Definitieve&versie&conceptueel&model&

Volgens!de!empirische!economische!geografische!wetenschappelijke!literatuur!en!de!interviews!hangen!
verschillende! kenmerken! samen! met! het! huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! en! de!

overeenkomst! daartussen:! de! relaties! zijn! schematisch! weergegeven! in! het! conceptueel! model! (zie!
figuur!5.1).!Deze!samenhang!wordt!in!het!kwantitatieve!gedeelte!van!deze!studie!empirisch!getoetst.!

! De! overeenkomst! tussen! het! huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! is! de! te! verklaren!
factor! in! deze! studie! en! staat! aan! de! rechterkant! van! het! conceptueel!model.! Voordat! de!mate! van!

overeenkomst! geanalyseerd! en! verklaard! kan! worden,! moet! eerst! worden! geïnventariseerd! in! welk!
huisvestingstype! Utrechtse! ZZP’ers! het! bedrijf! momenteel! huisvesten! en! in! welk! type! zij! het! bedrijf!

graag!willen!huisvesten.!De!kenmerken!die!volgens!de! literatuur!en! interviews! samenhangen!met!het!
huidige!en!gewenste!huisvestingstype!en!de!overeenkomst!daartussen,!zijn!in!verschillende!blokken!aan!

de! linkerkant! van! het! conceptueel! model! weergegeven.! Deze! kenmerken! zijn! onderscheiden! in! vier!
hoofdcategorieën:!persoonskenmerken,!woningkenmerken,!bedrijfskenmerken!en!het!type!wijk.!

! In!onderstaande!toelichting!op!het!conceptueel!model!worden!de!alleen! factoren!vermeld!die!
naar!aanleiding!van!de!interviews!nieuw!zijn!toegevoegd!aan!het!conceptueel!model.!De!factoren!die!al!

naar! aanleiding! van! de! literatuuranalyse! aan! het! model! waren! toegevoegd,! worden! niet! opnieuw!
besproken.!

! Tot!slot!moet!vermeld!worden!dat!onderstaande!toelichting!vooral!gaat!over!de!kenmerken!die!
samenhangen!met!de!keuze!en!de!wens!van!ZZP’ers!om!het!bedrijf!in!of!buiten!de!woning!te!huisvesten!

en!te!willen!huisvesten.!Over!de!kenmerken!die!samenhangen!met!de!keuze!en!de!wens!van!ZZP’ers!om!
het!bedrijf!vast!of!flexibel!te!huisvesten!en!te!willen!huisvesten,!is!weinig!bekend!geworden.!Hetzelfde!

geldt!voor!de!kenmerken!die!samenhangen!met!de!overeenkomst!tussen!het!huidige!en!gewenste!type!
bedrijfshuisvesting.!

!
De!persoonskenmerken!die!naar!aanleiding!van!de!interviews!nieuw!aan!het!conceptueel!model!worden!

toegevoegd!zijn!de!wens!van!ZZP’ers!om!de!eigen!tijd!te!kunnen!indelen!en!het!huishoudensinkomen.!
Een!deel!van!de!geïnterviewde!ZZP’ers!werkt!naar!eigen!zeggen!vanuit!huis!omdat!dit!hen!in!staat!stelt!

de!eigen!tijd!in!te!delen:!er!kan!pauze!worden!genomen!wanneer!de!inspiratie!of!werklust!even!weg!is.!
Van!ZZP’ers!die!belangrijk!vinden!om!zelf!hun!tijd!in!te!delen,!wordt!verwacht!dat!zij!vaker!vanuit!huis!

werken!of!willen!werken.!Ten!tweede!de!samenhang!tussen!het!huishoudensinkomen!en!het!huidige!en!
gewenste! type!bedrijfshuisvesting.!Van!ZZP’ers!die!deel!uit!maken!van!een!huishouden!met!een!hoog!

huishoudensinkomen!wordt!verwacht!dat!zij!momenteel!vaker!buitenshuis!werken!of!willen!werken!dan!
ZZP’ers!waarvan!het!totale!huishoudensinkomen!laag!is.!Dit!komt!omdat!bedrijfshuisvesting!buitenshuis!

financiële!risico’s!met!zich!mee!brengt:!wanneer!het!bedrijf!geen!opdrachten!binnenhaalt,!kan!de!huur!
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niet!worden!betaald.!Voor!ZZP’ers!met!een!hoog!huishoudensinkomen!is!bedrijfshuisvesting!buitenshuis!

minder! risicovol! dan! voor! ZZP’ers! met! een! laag! huishoudensinkomen:! de! financiële! buffer! is! bij!
eerstgenoemde! groep! groter.! Ook! al! wordt! het!met! bedrijf! van! ZZP’ers! geen! geld! verdiend,! dan! kan!

altijd!nog!de!huur!worden!betaald!met!het!inkomen!van!andere!leden!van!het!huishouden.!Daarnaast!is!
de! samenhang! die! wordt! verwacht! tussen! de! huishoudenssamenstelling! en! het! huidige! en! gewenste!

huisvestingstype! uitgebreid.! Op! basis! van! de! literatuur! werd! alleen! verwacht! dat! het! hebben! van!
kinderen!samen!zou!hangen!met!de!huisvestingskeuze!en!–wens.!Op!basis!van!de!interviews!wordt!het!

hebben!van!een!partner!daar!ook!verwacht!mee!samen!te!hangen.!Van!ZZP’ers!met!een!partner!wordt!
verwacht!het!bedrijf! vaker!buiten!de!woning! te!huisvesten!en! te!willen!huisvesten:! de!partner! is! een!

financiële! ‘back1up’! in!het!geval!met!het!bedrijf!geen!of!weinig!geld!wordt!verdiend.!Voor!ZZP’ers!met!
een!partner!is!bedrijfshuisvesting!buitenshuis!dus!minder!risicovol!dan!voor!ZZP’ers!zonder!partner.!

! Het! aantal! kamers! in! de! woning! is! als! nieuw! woningkenmerk! aan! het! conceptueel! model!
toegevoegd.! Uit! de! interviews! kwam! naar! voren! dat! ZZP’ers! de! bedrijfsactiviteiten! graag! vanuit! een!

aparte!kamer!in!de!woning!uitvoeren.!Dit!zorgt!voor!scheiding!tussen!werk!en!privé.!Er!wordt!verwacht!
dat!ZZP’ers!woonachtig! in!een!woning!met!veel!kamers,!eerder!een!kamer!over!zullen!hebben!om!de!

bedrijfsactiviteiten!in!uit!te!voeren!en!daarom!vaker!voor!bedrijfshuisvesting!aan!huis!zullen!kiezen!dan!
ondernemers!die!geen!kamer!over!hebben.!

! De!nieuwe!bedrijfskenmerken!die!aan!het!conceptueel!model!zijn!toegevoegd,!zijn!het!huidige!
type! bedrijfshuisvesting! en! de! tevredenheid!met! de! huidige!manier! dat! het! bedrijf! is! gehuisvest.! Het!

huisvestingstype! van!waaruit! ZZP’ers!momenteel! werken,! wordt! verwacht! samen! te! hangen!met! het!
gewenste! huisvestingstype.! ZZP’ers! zijn! geneigd! het! bedrijf! te! willen! huisvesten! in! dat! type!

bedrijfshuisvesting!waaruit! zij!momenteel! al!werken.!Hierdoor!wordt! de! –! tijdsintensieve! –! zoektocht!
naar!een!geschikt!nieuw!onderkomen!vermeden.!Ten!tweede!wordt!op!basis!van!de!interviews!verwacht!

dat!de!tevredenheid!met!de!manier!waarop!ZZP’ers!het!bedrijf!op!dit!moment!huisvesten,!samenhangt!
met!de!mate!van!overeenkomst!tussen!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting.!ZZP’ers!bij!wie!

de!huidige!wijze!bedrijfshuisvesting!goed!bevalt,!hebben!logischerwijs!minder!vaak!de!wens!het!bedrijf!
anders!te!huisvesten!dan!ZZP’ers!die!minder!gelukkig!zijn!met!het!huidige!huisvesting!van!het!bedrijf.!!

!



! ! ! ! !

!
!

64!

Figuur!5.1.!Definitieve!versie!conceptueel!model!

!
!

5.12&Hypothesen&

Uit!bovenstaande! finale!versie!van!conceptueel!model!en!de! toelichting!daarop!kunnen!onderstaande!

acht!hypothesen!worden!afgeleid.!
!
Huidig)type)bedrijfshuisvesting:)in)of)buiten)de)woning)
De!eerste!hypothese!toetst!of!grootte!van!de!woning!waarin!ZZP’ers!woonachtig!zijn!van!invloed!is!op!

de!wijze!waarop!ZZP’ers!het!bedrijf!momenteel!huisvesten.!!Huisvesten!ZZP’ers!woonachtig!in!een!grote!
woning!het!bedrijf!vaker!vanuit!huis!dan!ZZP’ers!woonachtig!in!een!kleine!woning?!Volgens!Posthumus!

&!Wilthagen!(2010)!is!de!beschikbaarheid!van!voldoende!ruimte!in!de!woning!de!belangrijkste!reden!om!
het!bedrijf!in!de!woning!te!huisvesten!(HBB).!Volgens!Mason!et!al.!(2011)!kan!een!te!kleine!woning!een!

reden!zijn!om!het!bedrijf!buiten!de!woning!te!huisvesten.!Ook!een!deel!van!de!geïnterviewde!ZZP’ers!
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hebben! aangegeven! in! staat! te! zijn! het! bedrijf! vanuit! huis! te! voeren! omdat! zij! over! genoeg! ruimte!

beschikken.! Alle! ZZP’ers! die! vanuit! huis! werken,! hebben! de! beschikking! over! een! afgesloten! ruimte!
waarin!zij!de!bedrijfsactiviteiten!uitvoeren:!een!speciale!‘werkkamer’.!
!
!
!
)
!

De! tweede! hypothese! gaat! over! de! invloed! van! de! motivatie! om! ZZP’er! te! worden! op! het! type!
bedrijfshuisvesting! waarin! ZZP’ers! het! bedrijf! huisvesten.! Uit! de! literatuur! over! HBB’s! blijkt! dat!

ondernemers!met!een!bedrijf!aan!huis!vaak!voor!bedrijfshuisvesting!aan!huis!hebben!gekozen!omdat!dit!
hen!in!staat!stelt!het!werk!te!combineren!met!de!zorg!voor!het!gezin!(Baines,!2002;!Beech,!1997;!Clark!&!

Douglas,! 2012;! Posthumus! &! Wilthagen,! 2012;! Mason! et! al.,! 2011;! Walker! et! al.,! 2008).! Enkele!
geïnterviewde!ZZP’ers!hebben!ook!aangegeven!vanuit!huis!te!werken!om!zo!bijvoorbeeld!in!staat!te!zijn!

de!kinderen!tussen!de!middag!vanuit!school!te!halen.!
)
)
)
)
!

!
De! derde! hypothese! veronderstelt! een! verband! tussen! het! type! wijk! waarin! ZZP’ers! het! bedrijf!

huisvesten! en! de! wijze! waarop! zij! het! bedrijf! huisvesten.! Er! wordt! verondersteld! dat! wanneer! het!
aanbod! aan! bedrijfshuisvesting! buiten! de! woning! groot! is,! ZZP’ers! het! bedrijf! ook! vaker! buiten! de!

woning!huisvesten.!In!wijken!met!een!groot!aanbod!aan!bedrijfshuisvesting,!hebben!ZZP’ers!meer!opties!
en! zijn! daardoor!minder! geneigd!het! bedrijf! vanuit! huis! te! voeren.!Mason!et! al.! (2011)! zijn! er! in! hun!

studie! naar! HBB’s! achter! gekomen! dat! HBB’s! vooral! voor! komen! in! woonwijken! buiten! het!
stadscentrum.! In! woongebieden! in! binnensteden! huisvesten! slechts! weinig! ondernemers! het! bedrijf!

vanuit! huis.! Of! dit! te! maken! heeft! met! het! aanbod! aan! bedrijfshuisvesting! is! uit! deze! studie! niet! te!
achterhalen.!In!de!derde!hypothese!wordt!dit!echter!wel!verondersteld.!
!
)
)
)
)
!
Huidig)type)bedrijfshuisvesting)buiten)de)woning:)vast)of)flexibel)
De!vierde!hypothese!heeft!betrekking!op!de!invloed!van!de!sector!waarin!ZZP’ers!werkzaam!zijn!op!het!

feit! of! ZZP’ers! het! bedrijf! momenteel! huisvesten! vanuit! flexibele! of! vaste! typen! bedrijfshuisvesting!
buitenshuis.! Volgens! de! literatuur! beïnvloedt! de! sector! het! type! bedrijfshuisvesting! waaruit! de!

bedrijfsactiviteiten!ondernomen!kunnen!worden! (Olden,!2010).!Met!name!het! type!voorzieningen!dat!
benodigd!is!bij!het!uitvoeren!van!de!bedrijfsactiviteiten,!bepaalt!het!type!bedrijfshuisvesting!waarin!het!

bedrijf!is!gehuisvest.!Wanneer!zeer!specialistische!voorzieningen!nodig!zijn,!wordt!het!bedrijf!verwacht!

Hypothese)1.)ZZP’ers)woonachtig)in)een)relatief)kleine)woning,)huisvesten)het)bedrijf)momenteel)
vaker)buiten)de)woning)dan)ZZP’ers)woonachtig)in)een)relatief)grote)woning.!
)
)
!

Hypothese)2.)Personen)die)ZZP’er)zijn)omdat)ze)op)deze)manier)werk/)en)zorgtaken)kunnen)
combineren,)huisvesten)het)bedrijf)momenteel)minder)vaak)buiten)de)woning,)dan)ZZP'ers)met)
een)andere)motivatie.)
)
)
!

Hypothese)3.)In)wijken)met)een)relatief)groot)aanbod)aan)externe)kleinschalige)
bedrijfshuisvesting,)huisvesten)momenteel)meer)ZZP'ers)het)bedrijf)buiten)de)woning)dan)in)
wijken)met)een)relatief)klein)aanbod)aan)externe)kleinschalige)bedrijfshuisvesting.)
)
)
!
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eerder! vanuit! een! vaste! werkplek! te! werken! dan! vanuit! een! flexibele:! op! flexibele! werkplekken! zijn!

minder!voorzieningen!aanwezig!(Baines,!2002;!Mason,!2009;!Mason!et!al.,!2011;!Schutjens!et!al.,!2006).!
ZZP’ers!in!de!zakelijke!dienstverlening!hebben!weinig!behoefte!aan!specialistische!voorzieningen:!uit!de!

interviews! bleek! dat! een! laptop! en! internetverbinding! vaak! voldoende! zijn! bij! de! uitoefening! van! de!
bedrijfsactiviteiten.!Om!die!reden!wordt!verwacht!dat!ZZP’ers!in!de!zakelijke!dienstverlening!het!bedrijf!

vaker!flexibel!huisvesten!dan!ZZP’ers!in!overige!sectoren.!
!
!
!
!

!
Gewenst)type)bedrijfshuisvesting:)in)of)buiten)de)woning)
De! vijfde! hypothese! gaat! over! de! invloed! van! bedrijfsgroeiambities! op! de! bedrijfshuisvestingswensen!

van!ZZP’ers.! In!de! literatuur!wordt!verondersteld!dat!de!mate!waarin!bedrijfsgroei!wordt!geambieerd,!
van!invloed!is!op!de!wens!het!bedrijf!vanuit!huis!te!willen!voeren!of!vanuit!een!werkplek!buitenshuis.!De!

literatuur!behandelt!alleen!de!invloed!van!bedrijfsgroeiambities!voor!ondernemers!met!een!bedrijf!aan!
huis.!Wanneer!deze!ondernemers!willen!groeien,!stelt!de!literatuur!dat!zij!het!bedrijf!dan!vaker!vanuit!

een!locatie!buiten!de!woning!willen!voeren!(Beech,!1997;!Mackloet!et!al.,!2006;!Schutjens!et!al.,!2006).!
Uit! de! interviews! lijkt! dit! beeld! te! worden! bevestigd:! ZZP’ers! die! bedrijfsgroei! ambiëren,! willen! het!

bedrijf!graag!buiten!de!woning!huisvesten.!Deze!ZZP’ers!denken!dat!dit!noodzakelijk!om!de!bedrijfsgroei!
te!kunnen!faciliteren.!

!
!

!
!

!
!

In!de!zesde!hypothese!staat!de! invloed!van!het!aantal!uur!per!week!dat!ZZP’ers!aan!het!eigen!bedrijf!
besteden! op! de! bedrijfshuisvestingswensen! centraal.! Van! de! tien! geïnterviewde! ZZP’ers! werkten! er!

negen!fulltime!aan!het!eigen!bedrijf.!Een!deel!van!deze!ZZP’ers!hiervan!die!het!bedrijf!momenteel!vanuit!
huis!voerden,!wil!het!bedrijf!graag!buitenshuis!voeren.!De!enige!geïnterviewde!ZZP’er!die!parttime!voor!

het!eigen!bedrijf!werkt,!en!daarnaast!een!functie! in! loondienst!vervult,!wil!het!bedrijf!niet!buitenshuis!
voeren.!Hij!werkt!momenteel!vanuit!huis!en!geeft!aan!dat!zolang!hij!slechts!parttime!aan!het!bedrijf!kan!

werken,! bedrijfshuisvesting! buiten! de! woning! voor! hem! niet! rendabel! is.! In! empirische! en!
wetenschappelijke! studies! (Inzicht!Marktonderzoek,! 2010;!Mason,! 2010)! wordt! onderstreept! dat! het!

type!huisvesting!waaruit!de!bedrijfsactiviteiten!ondernomen!worden,!wordt!beïnvloed!door!het!feit!of!
ondernemers!parttime!of!fulltime!!voor!de!eigen!onderneming!werken.!Of!het!aantal!uur!per!week!dat!

ZZP’ers! werken! ook! van! invloed! is! op! de! bedrijfshuisvestingswensen,! wordt! in! de! literatuur! niet!
onderzocht.!

!
!

!

Hypothese)4.)ZZP'ers)in)de)zakelijke)dienstverlening)huisvesten)het)bedrijf)momenteel)vaker)in)
flexibele)typen)bedrijfshuisvesting)dan)ZZP’ers)in)overige)sectoren.)
)
!

Hypothese)6.)ZZP’ers)die)relatief)veel)tijd)in)de)eigen)onderneming)stoppen,)hebben)vaker)de)
wens)het)bedrijf)buiten)de)woning)te)huisvesten,)dan)ZZP’ers)die)relatief)weinig)tijd)in)de)eigen)
onderneming)stoppen.)
!
)
)
!

Hypothese)5.)ZZP’ers)die)een)relatief)hoge)mate)van)bedrijfsgroei)ambiëren,)hebben)vaker)de)
wens)het)bedrijf)buiten)de)woning)te)huisvesten)dan)ZZP'ers)die)een)relatief)lage)mate)van)
bedrijfsgroei)ambiëren.)
)
!
)
)
!
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Gewenst)type)bedrijfshuisvesting)buiten)de)woning:)vast)of)flexibel)
De! zevende! hypothese! gaat! over! de! invloed! van! de! leeftijd! van! het! bedrijf! op! de!
bedrijfshuisvestingswensen.! In!de! literatuur!wordt!niet! ingegaan!op!de! invloed!van!de! leeftijd!van!het!

bedrijf! op! de! bedrijfshuisvestingswensen! die! ondernemers! koesteren.! Uit! de! interviews! daarentegen!
leek!de! leeftijd!van!het!bedrijf!van!ZZP’ers!van! invloed!te!zijn!op!de!wijze!waarop!zij!het!bedrijf!graag!

wilden!huisvesten.!ZZP’ers!die!het!bedrijf!recentelijk!zijn!gestart,!hebben!vaak!te!kampen!met!financiële!
onzekerheid.!Ze!hebben!(nog)!geen!vaste!opdrachtgevers!en!geen!reputatie!opgebouwd!dus!de!stroom!

van!opdrachten!wisselt!vaak!sterk!gedurende!het!jaar.!Dit!heeft!tot!gevolg!dat!de!inkomsten!gedurende!
het!jaar!ook!sterk!variëren.!Het!gevolg!hiervan!is!dat!wanneer!deze!ZZP’ers!het!bedrijf!buiten!de!woning!

willen!huisvesten,!zie!het!bedrijf! liever!vanuit!flexibele!typen!bedrijfshuisvesting!huisvesten!dan!vanuit!
vaste! typen! bedrijfshuisvesting.! Vaste! bedrijfshuisvesting! brengt! maandelijkse! vaste! lasten! met! zich!

mee:!de!verschuldigde!huur!moet!worden!betaald.!Ook!brengt!vaste!bedrijfshuisvesting!risico’s!met!zich!
mee:! een! huurcontract! kent! een! bepaalde! opzegtermijn,! dus!wanneer! het! bedrijf! niet! zo! goed! loopt,!

moet!de!huur!van!de!bedrijfshuisvesting!vaak!toch!nog!enkele!maanden!doorbetaald!worden.!Flexibele!
bedrijfshuisvesting! kent! deze! financiële! risico’s! in! veel! mindere! mate:! flexibele! bedrijfshuisvesting! is!

vaak! goedkoop,! of! zelfs! gratis! en! gebruikers! zitten! er! niet! met! een! huurcontract! en! bepaalde!
opzegtermijn! aan! vast.! Kortom,! voor! bedrijven! aan! de! start! van! de! bedrijfslevensloop! kan! vaste!

bedrijfshuisvesting! buitenshuis! een! te! grote! financiële! commitment! vragen! en! hebben! zij! eerder! de!
wens!het!bedrijf!op!flexibele!wijze!te!huisvesten.!

!
!

!
!

!
Overeenkomst)tussen)het)huidige)en)gewenste)type)bedrijfshuisvesting)
Tot! slot! gaat! de! laatste! hypothese! over! de! overeenkomst! tussen! het! huidige! en! gewenste! type!
bedrijfshuisvesting! en! de! invloed! van! de! tevredenheid! met! de! huidige! bedrijfshuisvestingssituatie!

daarop.!Deze!hypothese! is!opgesteld!op!basis! van!de! interviews!met! tien!Utrechtse!ZZP’ers.! Een!deel!
van! de! geïnterviewde! ZZP’ers! was! redelijk! positief! gestemd! over! de! wijze! waarop! zij! het! bedrijf!

momenteel! huisvesten.! Zij! hadden! dan! ook! niet! de! wens! het! bedrijf! vanuit! een! ander! type!
bedrijfshuisvesting! te! voeren.! ZZP’ers! die! ontevreden! waren! met! de! wijze! waarop! zij! het! bedrijf!

huisvesten,!wilden!het!bedrijf!graag!wel!op!een!andere!manier!huisvesten.!Dit!kwam!voor!bij!ZZP’ers!die!
het!bedrijf!momenteel!vanuit!huis!voerden!en!graag!een!vaste!locatie!buitenshuis!wilden!betrekken.!

!
!

!
Hypothese!1!tot!en!met!4!worden!getoetst!in!hoofdstuk!7,!hypothese!5!tot!en!met!7!in!hoofdstuk!8!!

!
Hypothese!1!tot!en!met!4!worden!getoetst!in!hoofdstuk!7,!hypothese!5!tot!en!met!7!in!hoofdstuk!!en!tot!

slot!wordt!hypothese!8!in!hoofdstuk!9!getoetst.!De!toetsing!vindt!plaats!aan!de!hand!de!uitkomsten!van!
de!enquête!onder!Utrechtse!ZZP’ers.!Voordat! tot! toetsing!kan!worden!overgegaan,!wordt!eerst! in!het!

volgende!hoofdstuk!dieper!ingegaan!op!de!opzet!en!uitvoering!van!de!enquête.!

Hypothese)8.)Bij)ZZP’ers)die)ontevreden)zijn)over)de)wijze)waarop)het)bedrijf)is)gehuisvest,)
bestaat)er)vaker)een)verschil)tussen)het)huidige)en)gewenste)type)bedrijfshuisvesting,)dan)bij)
ZZP’ers)die)tevreden)zijn.)
)
!

Hypothese)7.)ZZP’ers)met)een)relatief)jong)bedrijf,)hebben)vaker)de)wens)het)bedrijf)in)flexibele)
typen)kleinschalige)bedrijfshuisvesting)te)huisvesten)dan)ZZP’ers)met)een)relatief)oud)bedrijf.))
!
)
)
!
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6.& OPZET&EN&UITVOERING&VAN&HET&KWANTITATIEVE&
EMPIRISCH&ONDERZOEK&
!

6.1&Inleiding&

In!het!vorige!hoofdstuk!zijn!tien!interviews!met!Utrechtse!ZZP’ers!geanalyseerd!en!factoren!ontdekt!die!

mogelijkerwijs!samenhangen!met!de!bedrijfshuisvestingskeuzes!en!–wensen!en!de!overeenkomst!tussen!
beide.! In! hoeverre! deze! factoren! daar! daadwerkelijk! mee! samenhangen! wordt! door!middel! van! een!

kwantitatief!empirisch!onderzoek!getest,!via!een!grootschalige!enquête!onder!Utrechtse!ZZP’ers.!
! In! dit! hoofdstuk! staat! de! opzet! en! uitvoering! van! het! kwantitatieve! onderzoek! centraal.!

Paragraaf!6.2!gaat!in!op!de!keuze!voor!de!enquête!als!onderzoeksmethode,!paragraaf!6.3!behandelt!de!
opzet!en!uitvoering!van!de!enquête!en!paragraaf!6.4!gaat!in!op!de!wijze!waarop!de!gegevens!verwerkt!

worden! met! speciale! aandacht! voor! de! logistische! regressieanalyse! die! gebruikt! wordt! om! de!
kwantitatieve!data! te!analyseren.! In!paragraaf!6.5!worden!vervolgens!de!persoons1,!woning1,!bedrijfs1!

en!wijkkenmerken!die!mogelijk!samenhangen!met!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!en!
de! overeenkomst! daartussen! omgezet! in! meetbare! variabelen,! zodat! de! hypothesen! –! zoals!

geformuleerd! in! paragraaf! 5.12! –! getoetst! kunnen! worden.! In! paragraaf! 6.6! wordt! vervolgens! een!
beschrijving! gegeven! van! het! databestand! en! tot! slot! eindigt! het! hoofdstuk! met! een!

representativiteitsanalyse!van!de!respons!in!paragraaf!6.7!en!een!korte!conclusie!in!paragraaf!6.8.!
!

6.2&Onderzoeksmethode&bij&het&kwantitatieve&onderzoek:&de&enquête&

Het!kwantitatieve!empirisch!onderzoek! is! in!deze!studie!gebruikt!om!patronen! in!de!wijze!waarop!het!
ZZP’ers! het! bedrijf! huisvesten! en!willen! huisvesten! in! kaart! te! brengen.!Met! behulp! van! kwantitatief!

onderzoek! kan! over! een! grote! groep! respondenten! cijfermateriaal! worden! verzameld! waardoor! een!
algemeen!patroon!duidelijk!wordt!of!juist!verschillen!tussen!diverse!groepen!ZZP’ers!inzichtelijk!worden.!

Dit!kan!alleen!worden!gedaan!als!de!respondenten!die!de!enquête!invullen!representatief!zijn!voor!de!
populatie!Utrechtse!ZZP’ers.! In!deze!studie!wordt!rekening!gehouden!met!de!aard!en!de!mate!van!de!

non1respons! (zie!paragraaf!6.7!Representativiteitsanalyse).!Wanneer!de! respons! representatief! is!voor!
de!populatie,!kunnen!de!resultaten!uit!de!enquête!gegeneraliseerd!worden!naar!alle!Utrechtse!ZZP’ers.!

Dit! bekent! dat! geldige! uitspraken! over! de! hele! populatie! gedaan! kunnen! worden.! Hierbij! moet!
opgemerkt!worden!dat!de! resultaten!wel! slechts!op!een!moment! in!de! tijd! generaliseerbaar! zijn:! het!

moment!dat!de!enquête!is!afgenomen.!Tot!slot!kan!met!behulp!van!kwalitatief!onderzoek!het!verband!
tussen!verschillende!factoren!getoetst!worden!(Bryman,!2008).!

!

6.3&Opzet&en&uitvoering&van&de&enquête&

Door! middel! van! de! enquête! is! de! mate! van! overeenkomst! tussen! het! huidige! en! gewenste! type!

bedrijfshuisvesting,! en! de! kenmerken! die! daarmee! samenhangen! achterhaald.! In! 41! vragen! is! bij!
Utrechtse!ZZP’ers!geïnformeerd!naar!kenmerken!van!het!bedrijf,!van!henzelf,!van!de!woning!waarin!ze!
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wonen,!de!wijze!waarop!zij!het!bedrijf!momenteel!huisvesten!en!de!bedrijfshuisvestingswensen!die!zij!

koesteren.!De!enquête!is!terug!te!vinden!in!bijlage!B.!Alle!enquêtevragen!en!antwoordcategorieën!zijn!
opgesteld! door! de! onderzoeker.! Ook! de! begeleidende! introductieteksten! per! hoofdcategorie!

enquêtevragen!en!de!routing!van!de!totale!enquête!zijn!door!de!onderzoeker!gemaakt.!Daarnaast!zijn!
ook!de!uitnodigings1!en!herinneringsbrieven!en!e1mails!door!de!onderzoeker!opgesteld.!De!enquête!en!

de! uitnodigings1! en! herinneringsbrieven! en! e1mails! zijn! vervolgens! aan! de! opdrachtgever! van! deze!
studie,!de!gemeente!Utrecht,!voorgelegd!en!aan!de!hand!daarvan!verbeterd.!De!definitieve!versie!van!

de!enquête!is!vormgegeven,!geprogrammeerd!en!verstuurd!door!onderzoeksbureau!I&O!Research.!Ook!
de!uitnodigings1!en!herinneringsbrieven!en!e1mails!zijn!door!onderzoeksbureau!I&O!Research!verstuurd.!

! De!enquête!is!niet!verspreid!onder!alle!Utrechtse!ZZP’ers,!maar!slechts!onder!een!deel!van!hen.!
Uit! de! totale! populatie! Utrechtse! ZZP’ers! is! een! steekproef! getrokken.! De! totale! empirische!

onderzoekspopulatie! bestaat! uit! 9.164! ZZP’ers.! Dit! zijn! ZZP’ers! waarvan! het! bedrijf! in! Utrecht! staat!
geregistreerd! en! voldoen! aan! de! definitie! van! het! begrip! ZZP’er! zoals! dat! in! deze! studie! gehanteerd!

wordt! (Hoofdstuk! 1).! Dit! betekent! dat! ZZP’ers! geen! personeel! in! loondienst!mogen! hebben,!moeten!
produceren!met!een!commerciële!doelstelling,!geen!onderdeel!uit!mogen!maken!van!een!franchise!of!

keten! en! niet! werkzaam!mogen! zijn! in! de! horeca,! niet1digitale! detailhandel! en! agrarische! sector.! De!
onderzoekspopulatie! is! verkregen! uit! het! Provinciaal! Arbeidsplaatsen! Register! (PAR)! van! de! Provincie!

Utrecht! (zie! kader! 6.1! voor! achtergrondinformatie! over! het! PAR).! Uit! deze! empirische!
onderzoekspopulatie!kan!vervolgens!een!!steekproef!worden!getrokken:!alle!Utrechtse!ZZP’ers!hebben!

een! gelijke! kans! gehad! om! in! de! steekproef! terecht! te! komen.! Hiervoor! is! gekozen! omdat! de!
onderzoeker!op!basis!van!de!uitkomsten!van!de!enquête!generaliserende!uitspraken!wilde!doen!over!de!

totale!populatie!Utrechtse!ZZP’ers.!!
! De! enquête! is! zowel! digitaal! (per! e1mail)! als! schriftelijk! (per! post)! verspreid.! Voor! een!

combinatie!van!benaderingsmethoden!is!gekozen!omdat!de!onderzoeker!geen!beschikking!had!over!de!
e1mailadressen!van!alle!ZZP’ers!in!de!steekproef,!maar!wel!over!alle!postadressen.!ZZP’ers!waarvan!het!

e1mailadres!bekend!was,! zijn!per!e1mail!benaderd! (2.159!ZZP’ers)!en!ZZP’ers!waarvan!het!e1mailadres!
niet!bekend!was,! zijn!per!post!benaderd! (4.210!ZZP’ers).!Aan!ZZP’ers!die!per!post! zijn!benaderd,! is! in!

eerste! instantie! in! de! uitnodigingbrief! gevraagd! de! enquête! op! internet! in! te! vullen.! Wanneer! deze!
ZZP’ers! na! twee! weken! de! enquête! nog! niet! op! internet! hadden! ingevuld,! is! een! herinneringsbrief!

gestuurd! waarin! een! schriftelijke! versie! van! de! enquête! en! een! gefrankeerde! antwoordenvelop! zijn!
bijgevoegd.! De! enquête! kon! niet! volledig! schriftelijk! worden! uitgezet! omdat! dit! een! relatief! dure!

aangelegenheid!is:!een!digitale!enquête!is!veel!goedkoper!dan!een!schriftelijke!enquête.!De!enquête!kon!
ook! niet! volledig! digitaal! worden! uitgezet! omdat! het! aantal! ZZP’ers! in! de! steekproef! dan! laag! zou!

uitpakken.!Om!toch!een!zo!groot!mogelijke!steekproef!te!kunnen!trekken,!is!besloten!de!enquête!zowel!
schriftelijk! als! digitaal! te! verspreiden.! Een! bijkomend! voordeel! van! zowel! een! digitale! als! schriftelijke!

enquête!is!dat!ZZP’ers!zonder!internettoegang!niet!worden!uitgesloten!van!deelname!aan!de!enquête.!!
Uit! overleg! met! de! opdrachtgever! is! naar! voren! gekomen! dat! het! beschikbare! budget! een!

steekproef!van!ongeveer!6.500!ZZP'ers!zou!toelaten.!In!dit!budget!is!er!vanuit!gegaan!dat!van!de!6.500!
ZZP'ers! ongeveer! 2.500! digitaal! zouden! worden! benaderd! en! de! overige! 4.000! schriftelijk.! In! de!

steekproef! zaten! uiteindelijk! slechts! 2.159! ZZP’ers! waarvan! het! e1mailadres! bekend! was.! Deze! 2.159!
ZZP’ers! zijn! digitaal! benaderd.! Uiteindelijk! was! toen! nog! genoeg! budget! over! om! 4.210! ZZP’ers!

schriftelijk! te! benaderen.! De! totale! steekproefgrootte! is! hiermee! uitgekomen! op! 6.369! Utrechtse!
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ZZP’ers.! Vooraf! is! gerekend! op! een! respons! van! ongeveer! 15%:! dit! zijn! 955! ingevulde! vragenlijsten.!

Uiteindelijk!hebben! in! totaal! 1.170!ZZP’ers!de!enquête! ingevuld.! Echter! een! klein!deel! hiervan! (n=32)!
heeft!de!enquête!niet! volledig! ingevuld!en! is!daarom!buiten!beschouwing!gelaten.! In! totaal! kwam!de!

netto!respons!op!1.183!ZZP’ers:!een!respons!van!18%.!Zes!op!de!tien!respondenten!heeft!de!enquête!
online!ingevuld!naar!aanleiding!van!de!verstuurde!mails,!een!kwart!heeft!de!enquête!online!ingevuld!na!

de!verstuurde!uitnodigingsbrief!en!één!op!de!tien!respondenten!heeft!de!enquête!schriftelijk! ingevuld!
toen! deze! bij! werd! gesloten! aan! de! herinneringsbrief.! Al! met! al! hebben! verreweg! de! meeste!

respondenten!de!enquête!digitaal!ingevuld:!88%.!!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
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!
Om!de! respons!op!de!enquête! te!maximaliseren,! zijn!een!aantal!maatregelen!genomen.! In!de!

eerste! plaats! is,! voordat! de! definitieve! enquête! is! verstuurd,! een! pilot1enquête! afgenomen! bij! drie!
ZZP’ers,! collega’s! van!de! gemeente!Utrecht! en! tien! vrienden!en! familieleden! van!de!onderzoeker.!De!

onderzoeker!heeft! deze! testpersonen!achteraf! gevraagd!wat! ze! van!de!enquête! vonden!en!of! ze!nog!
opmerkingen!hadden!over!de!duidelijkheid,!uniformiteit,! leesbaarheid,! structuur!en!de!routing!van!de!

enquête.! Aan! de! hand! van! deze! feedback! zijn! nog! enkele! aanpassingen! verricht! en! uiteindelijk! is! de!

Kader!6.1:!Het!Provinciaal!Arbeidsplaatsen!Register!van!de!Provincie!Utrecht!
Om!een! compleet! beeld! te! krijgen! van! de! bedrijvigheid! in! de! regio,! houdt! de! provincie!Utrecht! elk! jaar! een!

werkgelegenheidsonderzoek!onder!bedrijven,!instellingen!en!vrije1beroepsbeoefenaren!in!de!provincie!Utrecht.!

Het!doel!hiervan!is!nagaan!welke!bedrijven!er!in!de!provincie!Utrecht!zijn!gevestigd!en!aan!hoeveel!personen!zij!

een! arbeidsplaats! leveren.! Deze! gegevens! worden! opgenomen! in! het! Provinciaal! Arbeidsplaatsen! Register!

(PAR).!Het!PAR!bevat!gedetailleerde! informatie!over!de!werkgelegenheid! in!de!provincie!Utrecht!vanaf!1985.!

Ondernemers! zijn! niet! verplicht! mee! te! werken! aan! het! provinciale! werkgelegenheidsonderzoek! (Provincie!

Utrecht,!2012).!

Het! PAR! is! een! vestigingenbestand,!wat! inhoudt! dat! alle! cases! staan! voor! vestigingen! van! bedrijven!

(Provincie!Utrecht,!2012).!Het!gevolg!hiervan!is!dat!één!bedrijf!meerdere!keren!voor!kan!komen,!bijvoorbeeld!

het!X!aantal!vestigingen!van!Albert!Heijn!in!de!gemeente!Utrecht.!

Bijna! 90%! van! alle! adresgegevens! uit! het! PAR! komt! uit! het! Handelsregister! van! de! Kamers! van!

Koophandel! (KvK).! Het! Handelsregister! van! de! KvK! is! een! bestand! met! een! bepaalde! foutmarge;! niet! alle!

ingeschreven!organisaties!zijn!daadwerkelijk!actief.!De!overige!gegevens!zijn! in!de! loop!der! jaren!opgebouwd!

uit!openbare!bronnen.!Maandelijks!krijgt!de!beheerder!van!het!PAR!een!lijst!van!de!KvK!met!nieuwe!bedrijven!

die! zich! hebben! ingeschreven! en! gegevens! van! die! bedrijven.!Mutaties! van! dergelijke! bedrijven! ontvangt! de!

beheerder!van!het!PAR!niet.!De!gegevens!van!het!PAR!worden!gecontroleerd!en!actueel!gehouden!middels!de!

jaarlijkse! PAR1enquête.! De! enquête! van! de! PAR! wordt! niet! verstuurd! onder! alle! bedrijven! in! de! Provincie!

Utrecht:!per!grootteklasse!(het!aantal!werkzame!personen!per!vestiging)!wordt!een!steekproef!getrokken.!De!

gegevens!van!bedrijven!die!niet! in!de! steekproef!belanden,!of!er!wel! in! zaten!maar!niet!hebben!gereageerd,!

worden! vervolgens! volgens! een! bepaalde!methode! 'bijgeschat'.! Dit! alles! heeft! tot! gevolg! dat! het! PAR! geen!

compleet!correct!bestand!is;!er!zitten!fouten!in.!Dit!leidt!ertoe!dat!op!recordniveau!(één!individuele!ZZP'er)!het!

bestand! niet! volledig! betrouwbaar! is.! Van! de! totale! populatie! van! Utrechtse! ZZP'ers! geeft! het! PAR1bestand!

echter! een! goed! beeld! (deze! informatie! is! verkregen! via! de! gemeente! Utrecht:! werknemers! bij! de! afdeling!

Onderzoek!onderhouden!regelmatig!contact!met!de!beheerder!van!het!PAR!bij!de!provincie!Utrecht)!
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definitieve!versie!van!de!enquête!opgesteld!en!aangeleverd!aan!onderzoeksbureau! I&O!Research.!Het!

uiteindelijke!resultaat!is!een!enquête!die!volgens!de!onderzoeker!leesbaar!is!voor!ZZP’ers,!aansluit!bij!de!
dagelijkse! realiteit,! voor! alle! ZZP’ers! te! begrijpen! is! en! die! door! iedereen! op! dezelfde! manier!

geïnterpreteerd!wordt.!
Ten!tweede!is!geprobeerd!de!respons!te!maximaliseren!door!de!uitnodigingsbrief!(verzending!in!

start! gezet!op!4!mei! 2012)! en!uitnodigingsmail! (verstuurd!op!8!mei! 2012)! zo!uitnodigend!mogelijk! te!
maken.! In!deze!brief!of!e1mail!wordt!de!ZZP’er!namens!de!wethouder!van!Economische!Zaken!van!de!

gemeente!Utrecht,!mevrouw!De!Rijk,!uitgenodigd!deel!te!nemen!aan!deze!studie.!Benadrukt!wordt!dat!
ongeacht!de!wijze!waarop!ZZP’ers!het!bedrijf!op!dat!moment!huisvesten,!hun!mening!zeer!belangrijk!is.!

Wanneer! zij! de! enquête! invullen,! geven! ze! zichzelf! een! stem! in! het! beleid! van! de! gemeente!Utrecht!
omtrent!ZZP’ers!en!kleinschalige!bedrijfshuisvesting!(alle!verstuurde!brieven!en!e1mails!zijn!te!vinden!in!

bijlagen!D!tot!en!met!G!en!voor!een!overzicht!van!de!planning!van!de!enquête:!zie!bijlage!H).!
Ten!slotte!is!naar!ZZP’ers!die!binnen!twee!weken,!op!21!mei!2012,!de!schriftelijke!enquête!niet!

hebben! ingevuld,! een! herinneringsbrief! gestuurd! met! het! verzoek! alsnog! deel! te! nemen! aan! het!
onderzoek.! Aan! deze! herinneringsbrief! is! een! schriftelijke! versie! van! de! enquête! toegevoegd! evenals!

een! gefrankeerde! antwoordenvelop.! ZZP’ers! die! digitaal! zijn! benaderd! en! binnen! twee! weken! de!
enquête! niet! hadden! ingevuld,! hebben! op! 22! mei! een! herinneringsmail! ontvangen! met! het! verzoek!

alsnog!deel! te! nemen!aan!deze! studie.!Wanneer! ZZP’ers! binnen!een!week!na!de!herinneringsmail! de!
enquête!nog!niet!hebben! ingevuld,! is!op!29!mei!2012!een! tweede!herinneringsmail!gestuurd!met!het!

verzoek!alsnog!deel!te!nemen!aan!het!onderzoek.!Op!deze!manier!is!gedurende!een!maand,!van!8!mei!
tot!6! juni!2012,!geprobeerd!een! zo!hoog!mogelijke! respons! te!behalen.!Alle!opgestelde!brieven!en!e1

mails! zijn! door! de! onderzoeker! geformuleerd! en! vervolgens! ter! goedkeuring! aan! de! opdrachtgever!
voorgelegd.!Wanneer!aanpassingen!noodzakelijk!waren,! zijn!deze!doorgevoerd.!De!brieven!en!e1mails!

zijn!vervolgens!door!I&O!Research!verstuurd.!
!

6.4&Gegevensverwerking:&de&statistische&analyse&

De!digitale!enquête!sloot!op!6!juni!2012!en!de!laatste!dag!dat!schriftelijke!enquêtes!naar!I&O!Research!
opgestuurd!konden!worden,!was!op!3!juni!2012.!!Op!8!juni!2012!heeft!I&O!Research!de!resultaten!–!in!

de! vorm! van! een! SPSS1bestand! –! aan! de! gemeente! Utrecht! doorgestuurd! waarna! vervolgens! de!
onderzoeker!met!het!analyseren!van!de!data!is!gestart.!Voorafgaand!aan!de!statistische!analyse!is!een!

representativiteitsanalyse!uitgevoerd!om!na! te! gaan! in!hoeverre!de! respons! representatief! is! voor!de!
populatie!(zie!paragraaf!6.6).!

De! statistische! analyse! beslaat! drie! hoofdstukken:! hoofdstuk! 7! over! het! huidig! type!
bedrijfshuisvesting!(deelvraag!drie),!hoofdstuk!8!over!het!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!(deelvraag!

4)!en!hoofdstuk!9!over!de!overeenkomst!tussen!het!huidige!en!gewenste!huisvestingstype!(deelvraag!5).!
In! alle! hoofdstukken!wordt! gebruik! gemaakt! van! bivariate! en!multivariate! analyses.! Zoals! de! naam!al!

aangeeft,! worden! in! bivariate! analyses! de! samenhang! tussen! twee! variabelen! gemeten.! De! bivariate!
analyses! worden! uitgevoerd! door! middel! van! kruistabellen:! aan! de! hand! van! de! Chi1kwadraat! toets!

wordt! getest! of! het! verband! tussen! twee! variabelen! significant! is.! Wanneer! er! sprake! is! van! een!
significante! samenhang! wordt! gekeken! naar! de! richting! van! het! verband! en! –! door! middel! van! de!

associatiemaat!Cramer’s!V!–!naar!de!sterkte!van!het!verband.!Alle!kruistabellen!in!de!hoofdstukken!7,8!
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en! 9! laten! de! samenhang! tussen! een! onafhankelijke! en! afhankelijke! variabele! zien.! Er! zijn! achttien!

onafhankelijke! variabelen:! deze! zijn! terug! te! vinden! in!het! conceptueel!model! zoals! aan!het! eind! van!
hoofdstuk! 5! is! gepresenteerd! (zie! figuur! 5.1).! De! onafhankelijke! variabelen! zijn! onderverdeeld! in!

persoons1,!woning1,!bedrijfs1!en!wijkkenmerken!en!zijn!in!hoofdstuk!7,8!en!9!hetzelfde.!De!afhankelijke!
variabelen! daarentegen! wisselen! per! hoofdstuk.! In! hoofdstuk! 7! zijn! er! twee! afhankelijke! variabelen:!

huidig!type!bedrijfshuisvesting:!in!of!buiten!de!woning!en!huidig!type!bedrijfshuisvesting:!op!een!vaste!
of! flexibele! locatie! buitenshuis.! In! hoofdstuk! 8! staan!wederom! twee! afhankelijke! variabelen! centraal:!

gewenst! type!bedrijfshuisvesting:! in!of!buiten!de!woning!en!gewenst! type!bedrijfshuisvesting:!op!een!
vaste! of! flexibele! locatie! buitenshuis.! Tot! slot! is! er! in! hoofdstuk! 9! slechts! één! afhankelijke! variabele:!

overeenkomst!of!verschil!tussen!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting.!
In!de!multivariate!analyse,!een!regressieanalyse,!wordt!geanalyseerd!of!er!een!relatie!is!tussen!

meerdere!onafhankelijke!variabelen!en!één!afhankelijke!variabele.!Zoals! in!de!vorige!alinea!duidelijk! is!
geworden!bestaat!de!afhankelijke!variabele! in!de!hoofdstukken!7,8!en!9!slechts!uit! twee!categorieën,!

bijvoorbeeld! huidig! type! bedrijfshuisvesting:! in! of! buiten! de! woning.! Dit! betekent! dat! er! gebruik!
gemaakt!dient!te!worden!van!een!logistische!regressieanalyse.!Hiermee!wordt!uitgerekend!hoe!groot!de!

kans!is!dat!ZZP’ers!het!bedrijf!bijvoorbeeld!momenteel!buiten!de!woning!huisvesten.!In!een!logistische!
regressieanalyse! wordt! gecontroleerd! voor! de! effecten! van! andere! variabelen,! zodat! duidelijk! wordt!

welke! kenmerken! daadwerkelijk! samenhangen! met! de! kans! dat! het! bedrijf! bijvoorbeeld! momenteel!
buiten!de!woning!is!gehuisvest.!

Niet!alle!achttien!!onafhankelijke!variabelen!uit!het!conceptueel!model!worden!in!de!logistische!
regressiemodellen! opgenomen.! Alleen! de! kenmerken! die! in! de! bivariate! analyses! significant!

samenhangen!met!de!afhankelijke!variabele!worden!aan!het!logistische!regressiemodel!toegevoegd.!De!
kenmerken! worden! niet! allemaal! tegelijk! aan! het! regressiemodel! toegevoegd:! dit! gebeurt! stap! voor!

stap.! Eerst! worden! de! significante! persoonskenmerken! toegevoegd,! vervolgens! de! significante!
woningkenmerken,! als! derde! de! significante! bedrijfskenmerken! en! als! laatste! het! type! wijk! wanneer!

deze! in!de!kruistabel! significant! samenhangt!met!de!afhankelijke!variabele.!Op!deze!manier!wordt!de!
invloed! van! een! afzonderlijke! groep! kenmerken!op!de! afhankelijke! variabele! inzichtelijk! gemaakt.! Tot!

slot!moet!vermeld!worden!dat! in!sommige!gevallen!ook!niet1significante!variabelen!aan!de! logistische!
regressiemodellen!zijn!toegevoegd.!Dit!is!het!geval!bij!variabelen!die!zijn!gebruikt!om!de!hypothesen!te!

toetsen.! Ook! zijn! de! factoren! geslacht! en! leeftijd! aan! elk! regressiemodel! toegevoegd.! De! kenmerken!
geslacht! en! leeftijd! fungeren! als! controlevariabelen.! Een! overzicht! van! de! meetschaal! van! de! drie!

afhankelijke!variabelen!en!de!achttien!onafhankelijke!variabelen!is!weergegeven!in!tabel!6.1.!!
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Tabel!6.1:!Meetschaal!van!de!afhankelijke!en!onafhankelijke!variabelen!in!de!logistische!regressieanalyse!

!! !! Variabelen! Meetschaal!

Afhankelijke!
variabelen!
!!
!!
!!
!!

!! Huidig!type!bedrijfshuisvesting:!
in!of!buiten!woning!

Dummy:!
0=!in!de!woning!
1=!buiten!de!woning!

!! Huidig!type!bedrijfshuisvesting:!
flexibel!of!vast!buitenshuis!

Dummy:!
0=!vast!buitenshuis!
1=!flexibel!buitenshuis!

!! Gewenst!type!
bedrijfshuisvesting:!in!of!buiten!
woning!

Dummy:!
0=!in!de!woning!
1=!buiten!de!woning!

!! Gewenst!type!
bedrijfshuisvesting:!flexibel!of!
vast!buiten!woning!

Dummy:!
0=!vast!buitenshuis!
1=!flexibel!buitenshuis!

!! Overeenkomst!huidig1gewenst!
type!bedrijfshuisvesting!

Dummy:!
0=!overeenkomst!huidig1gewenst!
1=!verschil!huidig1gewenst!

OnP
afhankelijke!
variabelen!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!)
!!
!!

Controle!
variabelen!
!!

Geslacht! Dummy:!
0=!man!
1=!vrouw!

Leeftijd! Interval/ratio:!21180!

PersoonsP
kenmerken!
!!
!!
!!
!!
!!

Combineren!werk1!en!zorgtaken! Interval/ratio:!zeer!mee!oneens!1!zeer!mee!eens!

Indelen!eigen!tijd! Interval/ratio:!zeer!mee!oneens!1!zeer!mee!eens!

Economisch!uitgangspunt!voor!
het!ZZP1schap!

Dummy:!
0=!negatief!
1=!positief!

Huishoudenssamenstelling!
(referentiecategorie:!
alleenstaand)!
!!

Dummy!1:!
0=!alleenstaand!
1=!samenwonend!met!kind!
Dummy!2:!
0=!alleenstaand!
1=!samenwonend!zonder!kind!

Huishoudensinkomen! Dummy:!
0=!laag!
1=!hoog!

WoningP!
kenmerken!
!!
!!

Aantal!kamers! Interval/ratio:!1112!

Woonoppervlakte! Dummy:!
0=klein!
1=!groot!

Eigendomssituatie! Dummy:!
0=!huur!
1=!koop!

BedrijfsP
kenmerken!
!!
!!
!!
!!

Sector!(referentiecategorie:!
overige!sectoren)!
!!

Dummy!1:!
0=!overig!
1=!zakelijke!dienstverlening!
Dummy:!
0=!overig!
1=!creatief!
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!! Leeftijd!bedrijf! Dummy:!
0=jong!
1=!oud!

Groeiambitie! Interval/ratio:!zeer!mee!oneens!1!zeer!mee!eens!

Aantal!uur!per!week!werkzaam! Interval/ratio:!11100!

Hoofdbron!
huishoudensinkomsten!

Dummy:!
0=!nee!
1=!ja!

Alleen)H.8)
!!

Huidig!type!bedrijfshuisvesting!
(referentiecategorie:!woning)!

Dummy!1:!
0=!woning!
1=!vast!buitenshuis!
Dummy!2:!
0=!woning!
1=!flexibel!buitenshuis!

Alleen)H.9! Tevredenheid!huidige!
bedrijfshuisvesting!

Interval/ratio:!zeer!mee!oneens!1!zeer!mee!eens!

Type!wijk! Type!wijk!(referentiecategorie:!
overige!wijken)!
!!

Dummy!1:!
0=!overig!
1=!Binnenstad/Oost/Noordoost!

!!

Dummy!2:!
0=!overig!
1=!Leidsche!Rijn/Vleuten1De!Meern!

6.5&Operationalisering&

In!deze!paragraaf!wordt!per!hypothese!aangegeven!welke!variabelen!zijn!gebruikt!om!de!hypothese!te!
toetsen.!De!keuzes!voor!bepaalde!variabelen!en!de!indeling!van!de!antwoorden!bij!elke!variabele!zijn!–!

waar!mogelijk!–!ingegeven!op!basis!van!het!theoretisch!kader!(Hoofdstuk!3)!en!de!interviews!(Hoofdstuk!
5).! Vanwege! de! schaarsheid! in! de! economische! geografische! literatuur! over! ZZP’ers! en! het! type!

bedrijfshuisvesting,!leverde!de!literatuur!niet!altijd!input!voor!een!geschikte!indeling!van!de!antwoorden!
bij!die!variabele.!Wanneer!dit! zich!voordeed! is!pragmatisch! te!werk!gegaan!en! is!aan!de!hand!van!de!

spreiding!van!de!data!tot!een! indeling!gekomen:!dit! is!gedaan!door!te!kijken!naar!de!verdeling!van!de!
data!in!frequentietabellen.!!

Voordat!de!kenmerken!in!elke!hypothese!tot!meetbare!variabelen!worden!geoperationaliseerd,!
wordt! eerst! dieper! ingegaan! op! de! verschillende! typen! bedrijfshuisvesting! die! in! deze! studie!worden!

onderscheiden.!
!

Type)bedrijfshuisvesting)
In!deze!studie!zijn!drie!hoofdtypen!kleinschalige!bedrijfshuisvesting!onderscheiden!(zie!tabel!6.2).!Deze!

typen! zijn! achterhaald! door! deskresearch! (Hoofdstuk! 3),! door! gesprekken! met! collega’s! van! de!
onderzoeker!bij!de!Gemeente!Utrecht!en!door!de!interviews!met!tien!Utrechtse!ZZP’ers!(Hoofdstuk!5).!
!
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Kader! 6.2:! Regelgeving! omtrent! het! voeren! van! een! bedrijf! in! de! woning! en! woonAwerk! eenheden! in! de!
gemeente!Utrecht!
In! de! regeling! ‘Beroep! Bedrijf! aan! Huis’! staan! de! voorwaarden! waaraan! een! ieder! moet! voldoen! wil! de!

Gemeente!Utrecht!het!voeren!van!een!bedrijf!vanuit!de!woning!toestaan.!De!voorwaarden!zijn!dat!het!bedrijf!

niet!meer!een!derde!deel!van!de!woning!beslaat,!met!een!maximum!tot!40!m2,!het!bedrijf!wordt!uitgeoefend!

door! de! bewoner! en! de! woning! niet! eerst! verbouwd! hoeft! te! worden.! Functies! die! per! definitie! niet! zijn!

toegestaan! zijn! detailhandel,! verhuur! van! artikelen,! cateringbedrijven,! ambachtelijke! bedrijven! en!

seksgerelateerde!bedrijven.!Ook!is!reclame!niet!toegestaan.!Verder!is!bij!een!huurwoning!toestemming!van!de!

eigenaar!van!de!woning!noodzakelijk.!Daarnaast!mag!het!bedrijf!aan!huis!niet! in!de!schuur!of!garage!worden!

uitgevoerd.!Tot!slot!mag!er!geen!personeel!in!dienst!zijn!(Gemeente!Utrecht,!2012b).!

Wanneer! ondernemers! vanuit! de!woning!willen!werken! en! niet! aan! de!Regeling) Beroep) Bedrijf) aan)
Huis)voldoen,!kunnen!zij!het!bedrijf!vanuit!een!woon1werk!eenheid!voeren.!Woon1werk!eenheden!zijn!speciale!

woningen!waarin!extra!ruimte!is!voor!het!voeren!van!een!bedrijf!vanuit!huis.!Vaak!is!het!bedrijfsgedeelte!fysiek!

gescheiden! van! het!woongedeelte! en! heeft! een! aparte! ingang.!Het! bedrijfsgedeelte! bevindt! zich! vaak! op! de!

begane!grond!en!het!woongedeelte!op!de!eerste!verdieping.!Woon1werk!eenheden!zijn!niet!gebonden!aan!de!

regelgeving! over! de! oppervlakte! en! het! percentage! van! de! totale!woning! die! voor! bedrijfsactiviteiten! benut!

mag!worden!(Gemeente!Utrecht,!2012b).!

!

Tabel!6.2:!Typen!kleinschalige!bedrijfshuisvesting!

Type!bedrijfshuisvesting! Bestaat!uit!

1.!In!huis! Bedrijf!in!of!aan!de!woning!(woon1werkeenheid)!

2.!Vaste!plek!buitenshuis! Bedrijfsverzamelgebouw!of!zelfstandige!bedrijfsruimte!

3.!Flexibele!plek!
buitenshuis!

Flexibele!werkplek,!horecagelegenheid!of!andere!openbare!plek!of!werken!bij!de!
klant!

!
! Zoals! uit! tabel! 6.2! blijkt,! zijn! er! drie! hoofdtypen! kleinschalige! bedrijfshuisvesting.! Het! eerste!
hoofdtype! is! bedrijfshuisvesting! in! de!woning.! ZZP’ers! die! het! bedrijf! vanuit! huis! voeren,! kunnen! het!
bedrijf! in!de!woning!of!aan!de!woning,! in!een!speciale!woon1werk!eenheid,!voeren!(zie!kader!6.2!met!
informatie!over!de!regelgeving!omtrent!het!werken!in!de!woning!en!woon1werkeenheden).!Het!tweede!

categorie! en! derde! hoofdtype! bedrijfshuisvesting! zijn! allebei! buiten! de!woning.!Wanneer! ZZP’ers! het!
bedrijf! buitenshuis! voeren,! kan! dit! vanuit! een! vaste! (hoofdtype! twee)! of! flexibele! locatie! (hoofdtype!

drie)!zijn.!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Vaste! bedrijfshuisvesting! (hoofdtype! twee)! is! de! meer! traditionele! manier! van!

bedrijfshuisvesting.! Hieronder! vallen! bedrijfsverzamelgebouwen! en! zelfstandige! bedrijfsruimtes.! Zoals!
de!naam!al!aangeeft,!zitten!gebruikers!van!vaste!bedrijfshuisvesting!–!!over!het!algemeen!–!voor!langere!

tijd! aan! de! bedrijfsruimte! ‘vast’! met! een! huurcontract! en! bijbehorende! opzegtermijn.! Dit! heeft! tot!
gevolg! dat! wanneer! ZZP’ers! niet! langer! vanuit! een! vaste! bedrijfsruimte! willen! werken! en! het!

huurcontract! opzeggen,! genoodzaakt! zijn! voor! de! bedrijfsruimte! te! blijven! betalen! totdat! de!
opzegtermijn! die! is! vastgesteld! in! het! huurcontract! voorbij! is.! De! omvang! van! vaste! typen!
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Kader!6.3:!Bedrijfsverzamelgebouwen!in!de!gemeente!Utrecht!
Een! bedrijfsverzamelgebouw! is! een! door! één! instantie! beheerd! gebouw!met! een! centrale! ingang,!waarmee!

kantoorruimte! en/of! bedrijfsruimte!wordt! aangeboden! aan! een! substantieel! aantal! kleinschalige! (<! 150!m²)!

zelfstandige!ondernemingen.!Er!kan!eventueel!gebruik!worden!gemaakt!van!gemeenschappelijke!diensten.!Bij!

gemeenschappelijke! diensten! gaat! het! om! zaken! als! een! centrale! receptie,! beveiliging,! vergaderruimte,!

schoonmaken,! gebruik! van! apparatuur! (fax,! kopiëren)! en! secretariële! ondersteuning.! Voor! diensten!worden!

bovenop! de! huur! servicekosten! in! rekening! gebracht,! naar! gelang! het! gebruik! of! als! vast! bedrag! (Afdeling!

Onderzoek:! gemeente! Utrecht,! 2013).! Voor! een! compleet! overzicht! van! bedrijfsverzamelgebouwen! in! de!

gemeente!Utrecht!per!januari!2013:!zie!bijlage!I!!

Bedrijfsverzamelgebouwen!bieden!voornamelijk!onderdak!aan!dienstverlenende!bedrijven.!Het!accent!

ligt! op! kantoorhoudende! bedrijven,! soms! met! een! atelier! of! opslagruimte.! Voor! kleinschalige! bedrijven! in!

productie,!installatie!en!onderhoud,!is!een!bedrijfsverzamelgebouw!zelden!geschikt.!Met!het!oog!op!laden!en!

lossen!hebben!ze!meestal!een!eigen!ingang!nodig,!in!een!vrijstaand!pand!of!geschakelde!eenheden!(welke!zich!

vaak! op! bedrijventerreinen! bevinden).! Ze! zijn! vaak! ook! gericht! op! een! locatie! in! een! hogere!

Hinderwetcategorie.!De!behoefte!aan!gemeenschappelijke!voorzieningen!is!bij!deze!bedrijven!gering!(Afdeling!

Onderzoek:!gemeente!Utrecht,!2013).!!

!

bedrijfshuisvesting!wordt!in!m2!uitgedrukt!(zie!kader!6.3!voor!informatie!over!een!specifiek!type!vaste!

bedrijfshuisvesting!in!Utrecht:!bedrijfsverzamelgebouwen).!!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

Het!belangrijkste!kenmerk!van!flexibele!bedrijfshuisvesting!(hoofdtype!drie)!is!dat!deze!naar!de!
behoefte! van! de! gebruiker! op! is! te! nemen.! In! tegenstelling! tot! vaste! typen! bedrijfshuisvesting! zitten!

gebruikers!van!flexibele!typen!bedrijfshuisvesting!niet!aan!de!bedrijfshuisvesting!‘vast’!door!middel!van!
een! contract! en! daarin! vastgestelde! opzegtermijn! (zie! kader! 6.4! voor! meer! informatie! over! de!

verschillende!gradaties!van!flexibiliteit!van!flexibele!werkplekken!in!de!gemeente!Utrecht).!De!omvang!
van!flexibele!typen!bedrijfshuisvesting,!is!in!tegenstelling!tot!vaste!bedrijfshuisvesting,!vaak!lastig!in!m2!

uit! te! drukken.!Dit! komt! omdat! een!werkplek!wordt! gehuurd:! een! –! gedeelte! van! een! –! bureau,! een!
stopcontact! en! een! internetaansluiting.!Gebruikers! van! flexibele! typen!bedrijfshuisvesting!huren! geen!

ruimte!die!alleen!door!henzelf!gebruikt!kan!worden,!zoals!bij!vaste!bedrijfshuisvesting!wél!het!geval!is.!
Flexibele! bedrijfshuisvesting! is! recentelijk! sterk! in! opkomst! geraakt! (Afdeling! Onderzoek:!

gemeente! Utrecht,! 2013;! DTZ! Zadelhoff,! 2013;! Wikistedia,! 2013b).! Onder! flexibele! typen!
bedrijfshuisvesting! worden! in! deze! studie! verstaan:! flexibele! werkplekken,! horecagelegenheden! en!

andere! openbare! plekken! of! het! werken! bij! klanten.! Uit! de! interviews! kwam! naar! voren! dat! ZZP’ers!
weleens!werken!vanuit!horecagelegenheden!en!andere!openbare!plekken:! zoals! in!een!café,!de! lobby!

van!een!hotel!en!de!trein.!Ook!werken!sommige!ZZP’ers!vanuit!wat!meer!formele!flexibele!werkplekken:!
zoals! Seats2Meet.! Tot! slot!werken! sommige! ZZP’ers! voor! bepaalde! specifieke! activiteiten!weleens! bij!

klanten:!bijvoorbeeld!voor!het!geven!van!een!workshop!of!het!schilderen!van!een!gebouw.!
!

!
!

!
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Kader!6.4:!Flexibele!werkplekken!in!de!gemeente!Utrecht!
Flexibele! werkplekken! komen! voor! in! verschillende! varianten.! De! daadwerkelijke! mate! van! flexibiliteit! van!

flexibele!werkplekken!varieert!per!aanbieder.!In!de!gemeente!Utrecht!zijn!enkele!contrasterende!voorbeelden!

te! vinden! van! de!mate!waarin! flexibele!werkplekken! naar! de!wens! van! de! gebruiker! zijn! op! te! nemen! (zie!

bijlage!J!voor!een!compleet!overzicht!van!de!aanbieders!van!flexibele!werkplekken!in!de!gemeente!Utrecht!per!

januari!2013).!

! De)Werkplek! (behorende! bij! Huis! aan! de!Werf)! is! het!meest! flexibele! concept.! ZZP’ers,! en! andere!

personen! die! daar!willen!werken,! kunnen! gewoon! binnenlopen,! de! laptop! uitklappen! en! aan! de! slag! gaan.!

Werken! in!De)Werkplek! is! gratis! en! vereist! geen! enkele! vorm! van! contract.! De!Werkplek! beschikt! –! tegen!

betaling!–!!ook!over!lunch1!en!vergaderfaciliteiten.!

Tot!enige!tijd!geleden!was!de!landelijk!opererende!en!zeer!bekende!organisatie!Seats2Meet!ook!een!
van!de!meest!flexibele!aanbieders!van!flexibele!werkplekken.!Sinds!enige!tijd!moet!daar!echter!gereserveerd!

worden!voor!een!flexibele!werkplek.!Seats2Meet!biedt!‘flexwerkers’!niet!alleen!een!werkplek,!maar!ook!gratis!

koffie,!thee,!koekjes!en!lunch.!Tegen!betaling!kan!een!stilteruimte!of!vergaderzaal!worden!gehuurd.!

! Aan! de! andere! kant! van! het! flexibiliteitscontinuüm! staat! IGLUU.! Dit! is! een! concept! dat! flexibele!
werkplekken!(en!eventueel!vergaderfaciliteiten)!aanbiedt!waarvoor!een!lidmaatschap!vereist!is!(vanaf!258,00!

Euro! per!maand).!Wanneer! het! lidmaatschapsgeld! voldaan! is,! kan! onbeperkt! van! de! flexibele! werkplekken!

gebruik!worden! gemaakt.! Sinds! kort! biedt! IGLUU! ook! strippenkaarten! aan! zodat! kan!worden!uitgeprobeerd!
hoe!het!werken!daar!bevalt!voordat!een!abonnement!wordt!afgesloten!(10,!20!of!30!strippen,!vanaf!30!Euro!

per!dag).!

! In!het!flexibiliteitscontinuüm!tussen!De)Werkplek!en!IGLUU!in,!bevinden!zich!in!de!gemeente!Utrecht!

nog!ongeveer!tien!andere!aanbieders!van!flexibele!werkplekken.!Een!voorbeeld!hiervan!is! !Zpot.!Bij!Zpot)kan!
iedereen!zonder!reservering!terecht.!De!prijs!is!laag:!de!eerste!40!uur!zijn!gratis!en!daarna!kost!het!2,50!Euro!

per!uur!(met!een!maximum!van!100!Euro!per!maand).!

Tot!slot!Wijk)in)Bedrijf)Utrecht:!hier!kunnen!ZZP’ers!gratis!werken,!maar!‘niet!voor!niets’.!Zij!worden!

verwacht!iets!terug!te!doen!voor!anderen,!zoals!een!workshop!aanbieden!tegen!gereduceerd!tarief.!!

! Een!recente!marktontwikkeling!is!dat!ook!in!bedrijfsverzamelgebouwen!flexibele!werkplekken!worden!

geboden! (bijvoorbeeld! bedrijfsverzamelgebouw! De) Alchemist).! Bedrijfsverzamelgebouwen! bieden!

tegenwoordig! steeds! vaker! flexibele! werkplekken! aan! omdat! de! vaste! units,! die! gehuurd! worden!met! een!

huurcontract!met!lange!looptijd!en!opzegtermijn,!steeds!!vaker!leegstaan!(zie!bijlage!I!voor!een!overzicht!van!

de!bedrijfsverzamelgebouwen!in!Utrecht!en!het!leegstandspercentage).!!

!
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!
Wanneer! ook! de! omvang! van! de! bedrijfshuisvesting! mee! wordt! genomen! (klein! of! groot),!

worden!zes!hoofdtypen!bedrijfshuisvesting!onderscheiden,!in!plaats!van!drie!(zie!tabel!6.3).!In!hoofdstuk!
9!worden!deze!zes!huisvestingstypen!gebruikt!bij!de!analyse!van!de!mate!van!overeenkomst!tussen!het!

huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting.!Wanneer! niet! alleen! het! huisvestingtype,!maar! ook! de!
omvang!van!dat!huisvestingstype!aan!de!analyse!wordt!toegevoegd,!ontstaat!een!nauwkeuriger!beeld!
over!welke!groepen!ZZP’ers!het!bedrijf!op!een!andere!manier!willen!huisvesten!en!op!welke!manier!zij!
het!bedrijf!dan!willen!huisvesten.!Hiermee!worden!ook!verschillen! inzichtelijk! gemaakt! tussen!ZZP’ers!

die!vanuit!huis!werken!en!over!weinig!of!veel!ruimte!voor!de!bedrijfsactiviteiten!beschikken!en!tussen!
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ZZP’ers!die!vanuit!een!kleine!of!grote!vaste!ruimte!buitenshuis!werken.!Kortom,!er!ontstaat!een!meer!

gedetailleerde! analyse.! Opgemerkt! moet! worden! dat! bij! de! flexibele! typen! bedrijfshuisvesting! geen!
onderscheid!is!gemaakt!tussen!een!kleine!of!grote!omvang.!De!omvang!van!flexibele!bedrijfshuisvesting!

is!vaak!lastig!in!m2!uit!te!drukken.!
!

Tabel!6.3:!Typen!bedrijfshuisvesting!gecombineerd!met!de!omvang!(gebruikt!voor!hoofdstuk!9:!hypothese!8)!

Typen!bedrijfshuisvesting! Omvang!van!de!bedrijfshuisvesting!

1.!In!huis!+!klein! 0120!m2!

2.!In!huis!+!groot! >20!m2!

3.!Vast!buitenshuis!+!klein! 0120!m2!

4.!Vast!buitenshuis!+!groot! >20!m2!

5.!Flexibele!werkplek,!horecagelegenheid!of!andere!openbare!plek!! !

6.!Klant! !

!

Tot! slot! een! laatste! opmerking:! wanneer! in! de! hypothesen! en! in! de! hoofdstukken! 7,8! en! 9!

waarin! de! resultaten! van! de! statistische! analyse! worden! gepresenteerd,! wordt! gesproken! over! 'het'!
huidige! of! gewenste! type! bedrijfshuisvesting,! gaat! het! om! het! type! bedrijfshuisvesting! dat! voor! de!

respondent! het! belangrijkst! is.! Respondenten! hebben! eerst,! in! enquêtevraag! C1,! aangegeven! vanuit!
welke!elf!typen!bedrijfshuisvesting!zij!weleens!werken.!Vervolgens!kiezen!ze,!in!vraag!C2,!welk!type!voor!

hen! het! belangrijkst! is.! Over! dit! type! bedrijfshuisvesting! is! vervolgens! in! de! rest! van! de! enquête!
doorgevraagd.!

)
In! de! rest! van! deze! paragraaf! wordt! per! hypothese! aangegeven! hoe! de! kenmerken! –! waarvan!

samenhang!wordt!verwacht!met!het!huidige!of!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!of!de!overeenkomst!
daartussen!–!zijn!geoperationaliseerd!tot!meetbare!variabelen.!!

!
Woninggrootte)
Hypothese!1! luidt! ‘’ZZP’ers)woonachtig) in)een)relatief)kleine)woning,)huisvesten)het)bedrijf)momenteel)
vaker)buiten)de)woning)dan)ZZP’ers)woonachtig)in)een)relatief)grote)woning.’’!

De! woninggrootte! is! onderscheiden! in! het! aantal! kamers! in! de! woning! enerzijds! en! de!
woonoppervlakte! in!m2!anderzijds.! In!de!bivariate!analyses! is!de!woninggrootte!qua!aantal!kamers!en!

qua!woonoppervlakte!ingedeeld!in!twee!categorieën:!klein!en!groot.!Omdat!vanuit!de!literatuur!en!de!
interviews!geen!informatie!bekend!was!over!het!aantal!kamers!in!een!kleine!of!grote!woning!en!over!de!

woonoppervlakte! van! een! kleine! of! grote! woning,! heeft! de! onderzoeker! ervoor! gekozen! ‘de! data! te!
laten!spreken’.! In!frequentietabellen!van!het!aantal!kamers!en!de!woonoppervlakte! is!twee!derde!van!

de! ZZP’ers! gecategoriseerd! als! woonachtig! in! een! kleine! woning:! een! derde! van! de! ZZP’ers! wordt!
toebedeeld!aan!de!categorie!grote!woning.!Een!kleine!woning!telt!tussen!de!115!kamers!en!is!kleiner!dan!

120!m2.!Een!grote!woning! telt!6!kamers!of!meer!en!heeft!een!woonoppervlakte!van!120!m2!of!meer.!
Voordat!deze!indeling!is!gemaakt,!is!nagegaan!of!de!data!geen!‘gekke’!waarden!bevatte:!onrealistische!

waarden!zijn!buiten!beschouwing!gelaten.!Zo!heeft!een!respondent!ingevuld!een!woonoppervlakte!van!
1!m2!te!hebben!en!een!andere!respondent!heeft!ingevuld!dat!de!woning!85!kamers!telt.!!
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In! de! multivariate! analyse! was! het! niet! nodig! om! het! aantal! kamers! als! ‘dummy’! aan! het!

regressiemodel!toe!te!voegen.!Het!aantal!kamers!was!normaal!verdeeld!en!is!daarom!als!interval/ratio!
variabele! aan! het! regressiemodel! toegevoegd.! De! woonoppervlakte! daarentegen! was! niet! normaal!

verdeeld,!dus!is!als!dummy!aan!het!regressiemodel!toegevoegd.!
!

Combineren)werk/)en)zorgtaken)
Hypothese!2!‘’Personen)die)ZZP’er)zijn)omdat)ze)op)deze)manier)werk/)en)zorgtaken)kunnen)combineren,)
huisvesten)het)bedrijf)momenteel)minder)vaak)buiten)de)woning,)dan)ZZP'ers)met)een)andere)motivatie’’!
gaat! in! op! het! verband! tussen! de! motivatie! voor! het! ZZP1schap! en! het! type! huisvesting! waaruit! de!

bedrijfsactiviteiten!gevoerd!worden.!!
! Deze!stelling!kent!vijf!antwoordcategorieën:!zeer!mee!oneens,!mee!oneens,!neutraal,!mee!eens,!

zeer! mee! eens.! De! antwoordcategorie! weet! niet/geen! mening! is! buiten! beschouwing! gelaten.! In! de!
bivariate!analyses!zijn!zeer!mee!oneens!en!mee!oneens!samengevoegd!en!zeer!mee!eens!en!mee!eens!

zijn!ook!samengevoegd.!
!! In!de!multivariate!analyse!zijn!de!antwoorden!op!deze!stelling!als!interval/ratio!toegevoegd!aan!

het! logistische! regressiemodel.! Het! effect! van! deze! variabele! kan! op! die! manier! nauwkeuriger!
geanalyseerd!worden:!er!hoeven!geen!dummy’s!aan!het!regressiemodel!toegevoegd!te!worden.!
!
Aanbod)bedrijfshuisvesting)
De!derde!hypothese!gaat!over!de!samenhang!tussen!het!type!wijk!waarin!ZZP’ers!het!bedrijf!huisvesten!
en!de!wijze!waarop!zij!het!bedrijf!momenteel!huisvesten:!‘’In)wijken)met)een)relatief)groot)aanbod)aan)
externe) kleinschalige) bedrijfshuisvesting,) huisvesten) momenteel) meer) ZZP'ers) het) bedrijf) buiten) de)
woning)dan)in)wijken)met)een)relatief)klein)aanbod)aan)externe)kleinschalige)bedrijfshuisvesting’’.))
! De! gemeente! Utrecht! bestaat! uit! tien! wijken.! In! deze! hypothese! worden! de! tien! wijken!
samengevoegd! tot!drie!hoofdcategorieën!gebaseerd!op!het!aanbod!aan!bedrijfshuisvesting!per!wijk!–!

zowel! vaste! als! flexibele! bedrijfshuisvesting! buitenshuis.! ! De! wijken! Binnenstad,! Oost! en! Noordoost!
worden! gekenmerkt! door! een! relatief! groot! aanbod! aan! kleinschalige! bedrijfshuisvesting.! In! de!

Binnenstad!en!Oost!zijn!er!relatief!veel!horecagelegenheden,!openbare!werkplekken!en!hotels.!Ook!zijn!
er!in!de!binnenstad!enkele!flexibele!werkplekken!en!relatief!veel!bedrijfsverzamelgebouwen.!De!wijken!

Leidsche!Rijn!en!Vleuten1De!Meern!daarentegen!worden!gekenmerkt!door!een!relatief!klein!aanbod!aan!
zowel! horeca,! hotels,! flexibele! werkplekken! en! bedrijfsverzamelgebouwen.! De! overige! wijken! zitten!

daar! tussenin! (zie! bijlagen! I! en! J).! Om! die! reden! worden! de! wijken! Binnenstad,! Oost! en! Noordoost!
samengevoegd,! de! wijken! Leidsche! Rijn! en! Vleuten1De! Meern! worden! samengevoegd! en! de! wijken!

West,!Noordwest,!Zuid,!Zuidwest!en!Overvecht!worden!samengevoegd!tot!een!categorie!'overig'.!
!

Sector)
De! vierde! hypothese! is! de! volgende:! ‘’ZZP'ers) in) de) zakelijke) dienstverlening) huisvesten) het) bedrijf)
momenteel)vaker)in)flexibele)typen)bedrijfshuisvesting)dan)ZZP’ers)in)overige)sectoren’’.)!
! De!sector!wordt!ingedeeld!in!drie!hoofdtypen:!de!zakelijke!dienstverlening,!de!creatieve!sector!
en!overige!sectoren.!Deze!indeling!is!gemaakt!in!overleg!met!de!opdrachtgever,!de!gemeente!Utrecht.!

Bij!het!maken!van!de!indeling!is!erop!gelet!dat!in!de!drie!hoofdcategorieën!genoeg!respondenten!vallen!
om!geldende!uitspraken!te!kunnen!doen!over!de!samenhang!tussen!de!sector!en!het!huisvestingstype.!



! ! ! ! !

!
!

80!

! ZZP’ers! in! de! zakelijke! dienstverlening! zijn! ZZP'ers! die!werkzaam! zijn! in! de! sectoren!met! SBI1

sectie!codes!K,L,M!en!N.!Dit!zijn!de!sectoren!financiële!instellingen,!verhuur!van!en!handel!in!onroerend!
goed,!advisering,!onderzoek!en!overige!specialistische!zakelijke!dienstverlening,!verhuur!van! roerende!

goederen!en!overige!zakelijke!dienstverlening.!ZZP'ers!in!de!creatieve!sector!zijn!degenen!werkzaam!in!
de!sectoren!J!en!R.!Dit!zijn!de!sectoren!informatie!en!communicatie!en!cultuur,!sport!en!recreatie.!Tot!

slot! zijn! in!deze!studie!de!SBI1sectiecodes!C,F,H,P,Q,S,G!de!overgebleven!sectoren:! industrie,!bouw!en!
vervoersector,!onderwijs,!gezondheids1!en!welzijnszorg!en!overige!dienstverlening.!!

! !
Bedrijfsgroeiambitie)
De!vijfde!hypothese!is!als!volgt:!‘’ZZP’ers)die)een)relatief)hoge)mate)van)bedrijfsgroei)ambiëren,)hebben)
vaker) de)wens) het) bedrijf) buiten) de)woning) te) huisvesten) dan) ZZP'ers) die) een) relatief) lage)mate) van)
bedrijfsgroei)ambiëren’’.)
) De! bedrijfsgroeiambitie! wordt! gezien! als! de! mate! waarin! ZZP’ers! de! ambitie! hebben! binnen!

twee! jaar! personeel! in! loondienst! aan! te! nemen.! Het! aannemen! van! personeel! is! volgens! enkele!
empirische!wetenschappelijke!studies!een!belangrijke!indicator!voor!bedrijfsgroeiambities!(Davidsson!et!

al.,!2005;!Freel!&!Robson;!2004;!Mackloet!et!al.,!2006).!
! De!mate!waarin!ZZP’ers!bedrijfsgroei!ambiëren!wordt!achterhaald!door!de!antwoorden!op!de!

stelling:! ‘’ik!wil!binnen!twee! jaar!personeel! in! loondienst!aannemen’’! te!analyseren.!Deze!stelling!kent!
vijf! antwoordcategorieën:! zeer! mee! oneens,! mee! oneens,! neutraal,! mee! eens,! zeer! mee! eens.! De!

antwoordcategorie!weet!niet/geen!mening!is!buiten!beschouwing!gelaten.!Net!als!bij!hypothese!2!over!
het!combineren!van!werk1!en!zorgtaken!zijn!in!de!bivariate!analyses!de!antwoordcategorieën!zeer!mee!

oneens!en!mee!oneens!samengevoegd!evenals!de!categorieën!zeer!mee!eens!en!mee!eens!zijn.!
! In!de!multivariate!analyse!zijn!de!antwoorden!op!deze!stelling!als!interval/ratio!toegevoegd!aan!

het! logistische! regressiemodel.! Het! effect! van! deze! variabele! kan! op! die! manier! nauwkeuriger!
geanalyseerd!worden:!er!hoeven!geen!dummy’s!aan!het!regressiemodel!toegevoegd!te!worden.!

!
Werkzaam)aantal)uren)per)week)
Hypothese!zes!is!‘’ZZP’ers)die)relatief)veel)tijd)in)de)eigen)onderneming)stoppen,)hebben)vaker)de)wens)
het)bedrijf)buiten)de)woning)te)huisvesten,)dan)ZZP’ers)die)relatief)weinig)tijd)in)de)eigen)onderneming)
stoppen’’.!!
! In! de! bivariate! analyses!wordt! het! aantal! uur! per!week! dat! ZZP’ers!werken! verdeeld! in! twee!

categorieën:!parttime!of!fulltime.!Parttime!is!minder!dan!36!uur!per!week!en!fulltime!36!uur!per!week!of!
meer.! Dit! is! de! standaardindeling! voor! het! indelen! van! het! aantal! uur! dat!mensen! per!week!werken!

(Human!Resources,!2013).!
! In!de!multivariate!analyse!wordt!het!werkzaam!aantal!uren!per!week!als!interval/ratio!variabele!

aan! het! logistische! regressiemodel! toegevoegd.! Dit! is! mogelijk! omdat! deze! variabele! normaal! is!
verdeeld.!

!
Leeftijd)bedrijf)
Hypothese!zeven!is!als!volgt!geformuleerd:!‘’ZZP'ers)met)een)relatief)jong)bedrijf)hebben)vaker)de)wens)
het)bedrijf) in)flexibele)typen)kleinschalige)bedrijfshuisvesting)te)huisvesten)dan)ZZP’ers)met)een)relatief)
oud)bedrijf’’.)
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! Naar!de! leeftijd!van!het!bedrijf! is!gevraagd!door!middel!van!de!open!vraag! ‘In!welk! jaar! is!uw!

onderneming! opgericht?’.! In! een! frequentietabel! is! gekeken! naar! de! verdeling! van! de! antwoorden.!
Veertig!procent!van!de!ZZP’ers!heeft!het!bedrijf! in!2008!of! later!opgericht;!deze!bedrijven!zijn!op!het!

moment!van!enquêteren!dus!maximaal!4,5!jaar!oud.!Dit!zijn!‘jonge’!bedrijven!genoemd.!Zestig!procent!
is! eerder! dan! 2008! opgericht;! dit! zijn! ‘oude’! bedrijven! genoemd.! Deze! ‘leeftijdsgrens’! is! gehanteerd!

omdat! uit! empirische! studies! is! gebleken! dat! veel! ZZP’ers! het! bedrijf! minder! dan! vijf! jaar! geleden!
hebben! opgericht! (Inzicht! Marktonderzoek,! 2012;! Kamer! van! Koophandel! Rotterdam,! 2012).! Deze!

relatief!nieuwe!ZZP’ers!kunnen!aan!de!hand!van!deze!indeling!worden!vergeleken!met!de!relatief!oude!
ZZP’ers.!

! In! de! multivariate! analyse! is! de! leeftijd! van! het! bedrijf! als! ‘dummy’! opgenomen.! Omdat! de!
leeftijd! van! het! bedrijf! niet! normaal! verveeld! was,! was! het! niet! mogelijk! deze! variabele! op! een!

interval/ratio!meetschaal!aan!het!logistische!regressiemodel!toe!te!voegen.!
!

Tevredenheid)huidige)bedrijfshuisvesting)
De!laatste!hypothese!is:! ‘’Bij)ZZP’ers)die)ontevreden)zijn)over)de)wijze)waarop)het)bedrijf) is)gehuisvest,)
bestaat)er)vaker)een)verschil)tussen)het)huidige)en)gewenste)type)bedrijfshuisvesting,)dan)bij)ZZP’ers)die)
tevreden)zijn’’.)!
! Het!antwoord!dat! respondenten!kunnen!geven!over!de!vraag!naar!de!mate!van! tevredenheid!
met! de! huidige! bedrijfshuisvesting,! bestaat! uit! vijf! categorieën:! van! zeer! ontevredenen! naar! zeer!

tevreden.! De! optie! ‘weet! niet/geen!mening’! is! buiten! beschouwing! gelaten.! De! antwoordcategorieën!
zeer!ontevreden!en!ontevreden!zijn!samengevoegd!evenals!de!categorieën!zeer!tevreden!en!tevreden.!

! In!de!multivariate!analyse!zijn!de!antwoorden!op!deze!stelling!als!interval/ratio!toegevoegd!aan!
het! logistische! regressiemodel.! Het! effect! van! deze! variabele! kan! op! die! manier! nauwkeuriger!

geanalyseerd!worden:!er!hoeven!geen!dummy’s!aan!het!regressiemodel!toegevoegd!te!worden.!
!

6.6&Beschrijving&van&de&kenmerken&van&de&respons&

In! totaal!hebben!1.138!Utrechtse!ZZP'ers!de!enquête!behorende!bij!deze! studie! ingevuld.!Wat! zijn!de!
kenmerken!van!de!respondenten?!Wat!zijn!de!kenmerken!van!de!bedrijven!die!zij!bezitten?!En! in!wat!

voor!woningen!wonen!ze?!Deze!vragen!worden!in!onderstaande!subparagrafen!beantwoord.!
!

6.6.1 Persoonskenmerken 
De! meeste! ZZP’ers! die! de! enquête! hebben! ingevuld,! zijn! tussen! de! 30! en! 54! jaar! oud! (71%),!

hoogopgeleid! (80%)! en! autochtoon! (83%).! Het! aandeel!mannen! (54%)! is! iets! groter! dan! het! aandeel!
vrouwen!(46%).!

De!meeste!respondenten!wonen!samen!met!thuiswonende!kinderen!(37%),!waarvan!het!jongste!
kind! gemiddeld! acht! jaar! oud! is.! Bijna! drie! van! de! tien! respondenten! woont! samen! zonder!

thuiswonende!kinderen!en!een!kwart!is!alleenstaand.!!
Er! zijn! verschillende! economische! uitgangspunten! van! waaruit! de! stap! naar! het! ZZP1schap!

gemaakt! kan! worden.! De! meeste! respondenten! hadden! een! positief! economisch! uitgangspunt;! zij!
hadden!betaald!werk!bij!een!baas!en!zijn!vrijwillig!opgestapt!(43%),!waren!student!(12,4%)!of!hadden!al!

een!ander!eigen!bedrijf!(5,0%).!Een!minderheid!startte!vanuit!een!negatief!uitgangspunt;!zij!hadden!een!



! ! ! ! !

!
!

82!

baan!in!loondienst!maar!dreigde!deze!baan!te!verliezen!of!verloor!die!baan!daadwerkelijk!(15%),!!kregen!

een!uitkering!(6,5%)!of!hadden!geen!eigen!inkomen!(3,5%).!!
Voor!acht!op!de!tien!respondenten!is!het!indelen!van!de!eigen!tijd!en!de!flexibiliteit!die!daarmee!

verkregen!wordt!de!belangrijkste!drijfveer!voor!het!ZZP1schap.!De!helft!van!de!respondenten! is!ZZP'er!
omdat!dit!voor!hen!voor!een!betere!balans! tussen!werk!en!privé!zorgt.!Het!combineren!van!werk1!en!

zorgtaken!is!de!minst!belangrijke!drijfveer!voor!het!ZZP1schap!(zie!tabel!6.4).!
!
Tabel!6.4:!De!motivatie!voor!het!ZZPPschap:!antwoorden!op!de!drie!stellingen:!!
‘’Ik!ben!ZZP’er!omdat!ik!op!die!manier!…….’’!(n=1014;!1051;!1078)!

!!
WerkP!en!zorgtaken!kan!

combineren!
Betere!balans!heb!tussen!werk!en!

privé!
Mijn!eigen!tijd!kan!

indelen!

!! n! %! n! %! n! %!

(Zeer)!oneens! 411! 40,5! 263! 25! 80! 7,4!
Neutraal! 217! 21,4! 233! 22,2! 104! 9,6!

(Zeer)!eens! 386! 38,1! 555! 52,8! 894! 82,9!

Totaal! 1014! 100,0! 1051! 100,0! 1078! 100,0!

!
Meer! dan! de! helft! van! de! responderende! ZZP'ers! heeft! een! netto! huishoudensinkomen! van!

1.800!Euro!per!maand!of!meer!(zie!tabel!6.5).!Bijna!een!kwart!van!de!respondenten!wil!geen!antwoord!
geven!op!de!vraag!naar!de!hoogte!van!het!maandelijks!netto!huishoudensinkomen!of!weet!de!hoogte!

van! het! inkomen! niet.! De! reden! waarom! respondenten! niet! weten! wat! het! maandelijks!
huishoudensinkomen! bedraagt! is! onduidelijk.! Wellicht! variëren! de! inkomsten! uit! het! eigen! bedrijf!

maandelijks!te!zeer!of!is!de!administratie!niet!op!orde.! !
!
Tabel!6.5:!Netto!huishoudensinkomen!(in!Euro!per!maand)!(n=1111)! !

!! n! %!

<1.000! 52! 4,7!

1.00011.350! 70! 6,3!

1.35011.800! 100! 9!
1.80013.150! 304! 27,4!
>3.150! 325! 29,3!

Weet!niet/wil!niet!zeggen! 260! 23,4!

Totaal! 1111! 100,0!

!

Bij!vier!op!de!tien!respondenten! is!het!huishouden!hoofdzakelijk!afhankelijk!van!de! inkomsten!

uit! het! eigen!bedrijf.! Bij! zes! op!de! tien! respondenten! is! het! huishouden!hoofdzakelijk! afhankelijk! van!
andere! inkomstenbronnen!dan!de! inkomsten!die!worden!verkregen!uit!het!eigen!bedrijf.!De!helft!van!

deze!groep!zegt!dat!er!niet!één!duidelijke!inkomstenbron!is,!maar!dat!alle!bronnen!ongeveer!evenveel!
bijdragen.!Daarna!wordt!het!inkomen!van!de!partner!het!meest!als!hoofdbron!van!inkomsten!genoemd!

(zie!tabel!6.6).!!
!
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Tabel!6.6:!Inkomstenbron!waarvan!het!huishouden!hoofdzakelijk!afhankelijk!is!(n=1108)!

!! n! %!

Eigen!bedrijf! 447! 40,3!

Alle!bronnen!dragen!ongeveer!evenveel!bij! 297! 26,8!

Inkomen!partner! 200! 18,1!

Eigen!inkomen!uit!vast!dienstverband! 102! 9,2!

Inkomen!uit!andere!bronnen!(uitkering,!pensioen,!vermogen)! 62! 5,6!

Totaal! 1108! 100,0!

!

6.6.2 Bedrijfskenmerken 
De!meeste!respondenten!(44,6%)!werken!in!de!advisering,!onderzoek!en!overige!specialistische!zakelijke!
dienstverlening.! Andere! sectoren! die! veel! voorkomen! zijn:! cultuur,! sport! en! recreatie! (13,5%),!

informatie! en! communicatie! (10,7%)! en! de! gezondheids1! en! welzijnszorg! (9,8%).! Respondenten!
werkzaam!in!de!industrie,!bouw!en!vervoerssector!komen!niet!veel!voor:!tezamen!6%!(zie!tabel!6.7).!

!
Tabel!6.7:!Sectoren!waarin!respondenten!werkzaam!zijn!(n=1138)!

Code!SBI!sectie! Omschrijving!activiteiten! n! %!

C! Industrie! 25! 2,2!

F! Bouwnijverheid! 30! 2,6!
G! Groot1!en!detailhandel;!reparatie!van!auto's! 12! 1,1!
H! Vervoer!en!opslag! 14! 1,2!
J! Informatie!en!communicatie! 122! 10,7!
K! Financiële!instellingen! 7! 0,6!
L! Verhuur!van!en!handel!in!onroerend!goed! 5! 0,4!
M! Advisering,!onderzoek!en!overige!specialistische!zakelijke!dienstverlening! 507! 44,6!
N! Verhuur!van!roerende!goederen!en!overige!zakelijke!dienstverlening! 36! 3,2!
P! Onderwijs! 71! 6,2!
Q! Gezondheids1!en!welzijnszorg! 112! 9,8!
R! Cultuur,!sport!en!recreatie! 154! 13,5!
S! Overige!dienstverlening! 45! 4!

Totaal! !! 1138! 100,0!

!
) Het! gemiddelde! bedrijf! van! responderende! ZZP’ers! bestaat! 8,5! jaar.! Respondenten! hebben!

vooral!jonge!ondernemingen:!twee!van!de!vijf!respondenten!heeft!de!onderneming!twee!jaar,!of!korter!
geleden!opgericht.!Nog!eens!twee!vijfde!heeft!het!bedrijf!drie!of!vier!jaar!geleden!opgericht.!Ruim!een!

kwart!van!de!respondenten!heeft!de!onderneming!tussen!de!vijf!en!negen!jaar!geleden!opgericht!en!tot!
slot!heeft!bijna!een!derde!een!bedrijf!dat!al!tien!jaar!of!langer!bestaat.!!

! Iets!meer! dan! de! helft! (53%)! van! de! respondenten!werkt! parttime! in! de! eigen! onderneming:!
53%!werkt!minder!dan!36!uur!per!week.!De!rest!werkt! fulltime:!47%!werkt!36!uur!per!week!of!meer.!

Respondenten!werken!gemiddeld!33!uur!per!week!voor!het!eigen!bedrijf.!
Ruim!twee!op!de!tien!respondenten!vervult!een!functie! in! loondienst!naast!het!ZZP1schap.!Vijf!

procent!van!de!respondenten!met!een!baan!in! loondienst!werkt!fulltime,!en!de!rest!werkt!parttime!in!
loondienst.!
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Het! behalen! van! zoveel! mogelijk! winst! is! niet! de! belangrijkste! drijfveer! van! responderende!

Utrechtse! ZZP'ers.! Slechts! een!derde! van!de! respondenten! streeft! daar!nadrukkelijk! naar.!Wel! streeft!
bijna!de!helft!van!de!respondenten!naar!het!binnen!twee!jaar!realiseren!van!een!duidelijke!omzetgroei!

(zie! tabel! 6.8).! Wat! betreft! het! aannemen! van! personeel! lijken! de! respondenten! eensgezind:! bijna!
negentig! procent! wil! dit! nadrukkelijk! niet.! Over! het! aannemen! van! mensen! op! projectbasis! zijn!

respondenten!iets!minder!negatief:!meer!dan!zes!op!de!tien!respondenten!wil!dit!nadrukkelijk!niet!(zie!
tabel!6.9).!Kortom,!de!meeste!respondenten!willen!geen!personeel!aannemen.!Het!ZZP1schap!lijkt!niet!

slechts! een! fase! in! de! bedrijfslevensloop! te! zijn:! er!wordt! bewust! voor! autonomie! gekozen! door! een!
eigen!bedrijf!te!beginnen,!en!deze!drang!naar!autonomie!vertaalt!zich!in!de!blijvende!ambitie!voor!het!

voeren!van!een!eigen!bedrijf!zonder!personeel.!!
!

Tabel!6.8:!Bedrijfsgroeiambities!qua!winst!en!omzet!(n=1123;!1118)!

!!
‘’Ik!streef!nadrukkelijk!naar!het!behalen!van!

zoveel!mogelijk!winst’’!
‘’Ik!wil!binnen!2!jaar!een!duidelijke!

omzetgroei!realiseren’’!

!! n! %! n! %!

(Zeer)!oneens! 398! 35,4! 230! 20,6!

Neutraal! 383! 34,1! 368! 32,9!

(Zeer)!eens! 342! 30,5! 520! 46,5!

Totaal! 1123! 100,0! 1118! 100,0!

!
Tabel!6.9:!Bedrijfsgroeiambities!qua!personele!uitbreiding!(n=1073;!1075)!

!!
‘’Ik!wil!binnen!2!jaar!personeel!aannemen!in!

loondienst’’!
‘’Ik!wil!binnen!2!jaar!mensen!op!projectbasis!

inhuren’’!

!! n! %! n! %!

(Zeer)!oneens! 928! 86,5! 655! 60,9!

Neutraal! 90! 8,4! 236! 22!

(Zeer)!eens! 55! 5,1! 184! 17,1!

Totaal! 1073! 100,0! 1075! 100,0!

!
De!meeste!respondenten!zien!de!toekomst!van!de!eigen!onderneming!rooskleurig!tegemoet:!!

Meer!dan!driekwart!van!de!ZZP'ers!denkt!dat!het!aantal!opdrachten!in!de!periode!mei1december!2012!
gelijk!blijft!of!toeneemt.!Gevraagd!naar!de!bedrijfstarieven,!verwacht!86%!dat!deze!in!de!periode!mei1

december!2012!gelijk!blijven!of!toenemen!(zie!tabel!6.10).!Tot!slot!is!ruim!acht!op!de!tien!respondenten!
het!(zeer)!eens!met!de!stelling!''ik!verwacht!dat!mijn!onderneming!de!economische!crisis!overleeft''!(zie!

tabel!6.11)!
!
Tabel!6.10:!Verwachting!ontwikkeling!aantal!opdrachten!en!tarieven!vanaf!mei!tot!eind!2012!(n=1086;!1100)!

!! n! %! n! %!

Nemen!af! 253! 23,3! 155! 14,1!

Blijven!gelijk! 489! 45,0! 758! 68,9!

Nemen!toe! 344! 31,7! 187! 17,0!

Totaal! 1086! 100,0! 1100! 100,0!

!
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Tabel!6.11:!Verwachting!dat!het!bedrijf!de!economische!crisis!overleeft!(n=1097)!

!! ‘’Ik!verwacht!dat!mijn!!bedrijf!de!economische!crisis!overleeft’’!

!! n! %!

(Zeer)!oneens! 28! 2,5!

Neutraal! 170! 15,5!

(Zeer)!eens! 899! 82,0!

Totaal! 1097! 100,0!

!
De!meeste!respondenten!zijn!gehuisvest!in!de!wijken!Noordoost,!Oost!en!de!Binnenstad.!In!de!

overige!wijken!zijn!per!wijk!ongeveer!10%!van!de!respondenten!gevestigd!(zie!tabel!6.12).!!
!

Tabel!6.12:!Spreiding!van!de!respondenten!over!de!stad!Utrecht!(per!wijk)!(n=1122)!

Wijk! n! %!

Noordoost! 141! 12,6!
Oost! 138! 12,3!
Binnenstad! 132! 11,8!

West! 120! 10,7!
Noordwest! 87! 7,8!
Overvecht! 63! 5,6!
Zuid! 119! 10,6!
Zuidwest! 106! 9,4!

Leidsche!Rijn! 103! 9,2!
Vleuten1De!Meern! 113! 10,1!

Totaal! 1122! 100,0!

!!

6.6.3 Woningkenmerken 
De! meerderheid! van! de! respondenten! woont! in! een! eengezinswoning,! twee1onder1een1kap,! of!

vrijstaande!woning.!Ongeveer!driekwart!van!de!ZZP'ers!bezit!de!woning;!een!kwart!huurt.!
De! woning! waarin! respondenten! woonachtig! zijn,! telt! gemiddeld! 4,4! kamers! en! heeft! een!

woonoppervlakte!van!128!m2.!Bijna!de!helft!van!de!responderende!ZZP'ers!is!woonachtig!in!een!woning!
met!vier!of!vijf!kamers.!Daarna!komt!een!woning!met!één,!twee!of!drie!kamers!het!meest!voor!(29%)!en!

tot! slot! wonen! ruim! twee! op! de! tien! respondenten! in! een! woning! met! zes! kamers! of! meer.! Een!
woonoppervlakte!van!tussen!de!85!en!120!m2!komt!het!meest!voor!(38%).!Oppervlaktes!kleiner!dan!85!

m2!en!groter!dan!120!m2!komen!ongeveer!in!gelijke!aandelen!voor:!respectievelijk!29%!en!32%.!

6.7&Representativiteitsanalyse&

In!totaal!hebben!1.138!van!de!6.315!!Utrechtse!ZZP’ers!die!een!enquête!hebben!ontvangen!de!enquête!

ingevuld.!De! kenmerken! van!de! respondenten,! zoals! geslacht,! sector! en!de!wijk!waarin! ze!het!bedrijf!
huisvesten,! kunnen!afwijken! van!de!populatie,! omdat!bepaalde! typen! ZZP’ers! eerder! geneigd! kunnen!

zijn!de!vragenlijst!in!te!vullen.!
! Voordat! de! data! die! met! de! enquête! is! verzameld! geanalyseerd! kan! worden,! moet! via! een!

representativiteitsanalyse! worden! nagegaan! of! de! respons! representatief! is! voor! de!
onderzoekspopulatie.! In!een!representativiteitsanalyse!wordt!de!aard!en!de!mate!van!de!non1respons!
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vergeleken!met! de! totale! populatie.! In! deze! paragraaf!wordt! de! representativiteit! van! de! respons! op!

drie!verschillende!kenmerken!onderzocht,!te!weten!geslacht,!sector!en!wijk.!Voor!deze!drie!kenmerken!
is! gekozen! omdat! dit! de! enige! drie! kenmerken! zijn! die! zowel! voor! de! respons! als! voor! de! totale!

onderzoekspopulatie! bekend! zijn.! Deze! kenmerken! hangen! mogelijkerwijs! samen! met! de! drie!
afhankelijke! variabelen! in! deze! studie,! te! weten:! huidig! en! gewenst! type! bedrijfshuisvesting! en! de!

overeenkomst! daartussen.! De! Chi²1goodness! of! fit! toets! onderzoekt! of! de! frequentieverdeling! in! de!
respons!overeenkomt!met!de!verdeling! in!de!populatie.!De!waargenomen! frequenties! zijn! vergeleken!

met!de!verwachte!frequenties.!
Uit!tabel!6.14!blijkt!dat!er!verschillen!zijn!tussen!de!populatie1!en!responsverdeling!wat!betreft!

geslacht.!Te!weinig!mannen!en!teveel!vrouwen!hebben!deelgenomen!aan!de!enquête.!De!respons!is!wat!
dat!betreft!dus!niet!representatief!voor!de!populatie.!Om!die!reden!wordt!er!besloten!gebruik!te!maken!

van!weging!(de!weegfactor!behorende!bij!mannen!is!1,22!en!bij!vrouwen!0,74).!!
Uit!tabel!6.14!blijkt!ook!dat!de!sectorale!verdeling!in!de!respons!verschilt!van!de!verdeling!in!de!

populatie!en!weging!toegepast!dient!te!worden!(de!weegfactor!voor!de!zakelijke!dienstverlening!is!0,87;!
voor!de!creatieve!sector!1,14!en!voor!de!overige!sectoren!1,08).!

Tot! slot! verschillen! de! verdelingen! in! de! respons! en! populatie! ook! ! per! type! wijk! waarin!
Utrechtse!ZZP’ers!het!bedrijf!huisvesten.!Om!die!reden! is!weging!noodzakelijk! (de!weegfactor!voor!de!

wijken!Binnenstad,!Oost!en!Noordoost! is!0,85;!voor!de!wijken!Leidsche!Rijn!en!Vleuten:!1,08;!voor!de!
overige!wijken:!1,00).!Aangezien!op!zowel!geslacht,!sector!en!type!wijk!gewogen!dient!te!worden,!is!een!

gecombineerde!weegfactor!uitgerekend.!Voor!de!uitkomst!van!deze!berekening,!zie!bijlage!K.!
!
Tabel!6.14:!Verdeling!respons!geslacht,!sector!en!type!wijk!naar!populatie!(%)!
!! !! Populatie!(n=9.210)! Respons!(n=1.138)!

Geslacht! Man! 65,7! 53,8!
!! Vrouw! 34,4! 46,2!

!! X2=70,510,)p=0,000!
Sector! Zakelijke!dienstverlening! 40,5! 46,5!
!! Creatief! 25,3! 23,5!
!! Overig) 34,2! 30,0!

!! X2=29,235,)p=0,000!
Type!wijk! Binnenstad/Oost/Noordoost! 31,2! 36,6!
!! Leidsche!Rijn/Vleuten1De!Meern! 20,8! 19,3!

!! Overig! 47,9! 44,1!

!! X2=15,126,)p=0,001!
Bron!populatiegegevens:!Provincie!Utrecht,!2012.)
)

6.8&Conclusie&

In!dit!hoofdstuk! is!de!opzet!en!uitvoering!van!het!kwantitatieve!empirisch!onderzoek!behandeld.!Ook!
zijn!de!kenmerken!die!volgens!de!literatuur!en!de!interviews!van!invloed!zijn!op!het!huidige!en!gewenste!

type!bedrijfshuisvesting!en!de!overeenkomst!daartussen!geoperationaliseerd!naar!meetbare!variabelen.!
Daarnaast! zijn! de! kenmerken! beschreven! van! de! 1.138! Utrechtse! ZZP’ers! die! de! enquête! hebben!

ingevuld.!Tot!slot!is!een!representativiteitsanalyse!uitgevoerd!waaruit!naar!voren!kwam!dat!de!respons!
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voor!de!kenmerken!geslacht,!sector!en!wijk!niet!representatief!is!voor!de!populatie.!Door!de!respons!te!

wegen! is! dit! probleem! opgelost.! Enkel! bij! de! beschrijving! van! de! huidige! en! gewenste!
bedrijfshuisvestingssituatie!en!de!overeenkomst!daartussen,!is!weging!toegepast.!Op!die!manier!gelden!

de! beschrijvingen! in! de! volgende! drie! hoofdstukken! voor! ‘de! gemiddelde’! Utrechtse! ZZP’er.! Bij! de!
analyse! van! de! enquêteresultaten! in! de! volgende! drie! hoofdstukken! is! daarentegen! géén! weging!

toegepast.! 
 

 

!
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7.& DE&HUIDIGE&BEDRIJFSHUISVESTINGSSITUATIE&VAN&
UTRECHTSE&ZZP’ERS&&
!

7.1&Inleiding&

In!het!vorige!hoofdstuk!is!duidelijk!geworden!hoe!het!kwantitatieve!deel!van!deze!studie!is!opgezet!en!

uitgevoerd.!Ook!zijn!de!kenmerken!van!de!responderende!ZZP’ers!beschreven.!De!vraag!die!nu!rijst! is:!
‘op! welke! wijze! huisvesten! Utrechtse! ZZP’ers! het! bedrijf! momenteel?’! en! ‘welke! kenmerken! hangen!

daarmee! samen?’.! Dit! hoofdstuk! geeft! een! antwoord! op! de! derde! deelvraag! zoals! opgesteld! in! de!
inleiding!van!dit!rapport:!

)
3.))Op)welke)wijze)huisvesten)Utrechtse)ZZP’ers)het)bedrijf)en)in)hoeverre)hangt)dit)samen)met))
persoons/,)woning/,)bedrijfs/)of)wijkkenmerken?)
!

! Dit!hoofdstuk!over!de!huidige!bedrijfshuisvestingssituatie!van!Utrechtse!ZZP’ers!bestaat!uit!drie!
delen.! In! het! eerste! deel!wordt! een! beschrijving! gegeven! van! de!wijze!waarop!Utrechtse! ZZP'ers! het!

bedrijf!huisvesten!op!het!moment!dat!de!vragenlijst! is!uitgezet.!Omdat!gebruik! is!gemaakt!van!weging!
gelden! de! resultaten! voor! de! ‘gemiddelde’! Utrechtse! ZZP’er! (zie! hoofdstuk! 6! voor! uitleg! over! de!

weging).!Het! tweede!deel!van!dit!hoofdstuk!gaat!over!de!kenmerken!die! samenhangen!met!de!keuze!
van!ZZP’ers!het!bedrijf!momenteel!buiten!de!woning!te!huisvesten.!In!het!derde!deel!van!dit!hoofdstuk!

wordt! hetzelfde! gedaan! alleen! dan! voor! de! keuze! van! ZZP’ers! om! vanuit! flexibele! typen!
bedrijfshuisvesting! te!werken.! In! het! tweede! en! derde! deel! zijn! ongewogen! analyses! uitgevoerd.!Het!

hoofdstuk! eindigt!met! een! korte! conclusie! over! de!wijze!waarop!Utrechtse! ZZP’ers! het! bedrijf! op! dit!
moment!huisvesten.!Hoofdstuk!8!gaat!hierna!in!op!de!bedrijfshuisvestingswensen!die!Utrechtse!ZZP’ers!

koesteren.!
! Voordat! de! huidige! bedrijfshuisvestingssituatie! van! Utrechtse! ZZP’ers! beschreven! en!

geanalyseerd!wordt,!worden!eerst!de!verschillende!typen!bedrijfshuisvesting!die!worden!onderscheiden!
nog! eens! kort! toegelicht.! ZZP’ers! kunnen! het! bedrijf! vanuit! de! woning! of! buiten! de! woning! voeren.!

Bedrijfshuisvesting! buiten!de!woning!wordt! onderscheiden! in! twee! typen,! te!weten! vaste! of! flexibele!
bedrijfshuisvesting.!Aan!vaste!typen!bedrijfshuisvesting!zit!de!gebruiker!‘vast’!met!een!huurcontract!en!

bijbehorende! opzegtermijn! of! met! een! hypotheek! in! het! geval! de! bedrijfshuisvesting! is! gekocht.!
Flexibele! typen! bedrijfshuisvesting! worden! in! een! drietal! typen! onderscheiden,! te! weten! flexibele!

werkplekken,! horecagelegenheden! of! andere! openbare! plekken! en! het! werken! bij! klanten! op! steeds!
wisselende! locaties.! De! flexibiliteit! van! flexibele! typen! bedrijfshuisvesting! wordt! verkregen! doordat!

flexibele!werkplekken!naar!behoefte!van!de!gebruiker!zijn!op!te!nemen!en!gebruikers!er!niet!met!een!
huurcontract!en!bijbehorende!opzegtermijn!aan!‘vast’!zitten.!!

!
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7.2&Beschrijving&van&de&bedrijfshuisvestingskeuzes&van&Utrechtse&ZZP'ers&

De!meerderheid! van! de!Utrechtse! ZZP'ers!werkt! vanuit! huis.! Twee! op! de! drie! thuiswerkende! ZZP'ers!

beschikt!over!een!aparte!ruimte!in!de!woning!die!overwegend!voor!bedrijfsdoeleinden!wordt!gebruikt,!
bijvoorbeeld! een! extra! kamer.! Twee! op! de! tien! ZZP’ers!werkt! voornamelijk! bij! de! klant.! Vanuit! vaste!

typen!bedrijfshuisvesting!buitenshuis!wordt!weinig!gewerkt!(16,0%).!Ook!werken!slechts!weinig!ZZP’ers!
in!horecagelegenheden!of!op!flexibele!werkplekken!(2,2%)!(zie!tabel!7.1).!

!
Tabel!7.1:!Huidig!type!bedrijfshuisvesting!(n=1117)!

!! n! ! %!

In!of!aan!huis! 668! ! 59,8!

Bedrijfsverzamelgebouw!in!de!woonbuurt! 31! ! 2,8!
Bedrijfsverzamelgebouw!buiten!de!woonbuurt! 49! ! 4,4!
Zelfstandige!bedrijfsruimte!in!de!woonbuurt! 40! ! 3,6!
Zelfstandige!bedrijfsruimte!buiten!de!woonbuurt! 58! ! 5,2!

Flexibele!werkplek!in!de!woonbuurt! 14! ! 1,2!
Flexibele!werkplek!buiten!de!woonbuurt! 9! ! 0,8!
Horecagelegenheid!of!openbare!plek!in!de!woonbuurt! 9! ! 0,8!
Horecagelegenheid!of!openbare!plek!buiten!de!woonbuurt! 2! ! 0,2!
Bij!de!klant! 217! ! 19,5!

Anders! 20! ! 1,8!

Totaal! 1117! ! 100,0!

!

ZZP'ers! in! de!wijken! Binnenstad,! Noordoost! en!Oost!werken! vaker! buitenshuis! dan! ZZP'ers! in!
Leidsche!Rijn! en!Vleuten1De!Meern!en!overige!wijken.!Dit! komt!waarschijnlijk! omdat!het! aanbod!aan!

kleinschalige!bedrijfshuisvesting!in!de!binnenstad!van!Utrecht!groter!is!dan!in!de!andere!wijken.!Ook!zijn!
de!woningen!in!de!binnenstad!over!het!algemeen!kleiner!dan!woningen!in!andere!delen!van!de!stad!en!

daarom!minder!geschikt!voor!een!bedrijf!aan!huis.!
Het!merendeel!van!de!ZZP’ers!die! in!bedrijfsverzamelgebouwen!of!zelfstandige!bedrijfspanden!

zijn! gehuisvest! (n=197),! huurt! de! ruimte! (85,6%).! Bij! ZZP'ers! die! het! bedrijf! vanuit! de!woning! voeren!
(n=668),! is! dit! andersom:! het!merendeel! heeft! de!woning! –! en! daarmee! dus! de! bedrijfshuisvesting! –!

gekocht!(73,7%).!
In!totaal!huurt!een!derde!van!de!ZZP’ers!de!bedrijfshuisvesting.!Twee!op!de!vijf!daarvan!heeft!

een!huurcontract!voor!één!jaar!en!een!derde!een!huurcontract!voor!vijf!jaar.!Een!flexibel!contract!of!een!
flexibele!werkplek!die!per!uur!of!dagdeel!gehuurd!kunnen!worden,!komen!relatief!weinig!voor!(zie!tabel!

7.2).!!
!

Tabel!7.2:!Type!contract!waarmee!de!werkplek!wordt!gehuurd!(n=146)!

!! n! %!

Flexwerkplek:!per!uur!of!dagdeel! 22! 15,1!
Flexibel!contract! 20! 13,7!
Huurcontract!voor!1!jaar! 55! 37,7!
Huurcontract!voor!5!jaar! 49! 33,6!

Totaal! 146! 100,0!

!
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Aan!alle!ZZP’ers!is!gevraagd!naar!de!ruimte!zij!ten!beschikking!hebben!voor!de!uitvoering!van!de!

bedrijfsactiviteiten.!Bij!het!merendeel!van!de!ZZP’ers!is!de!omvang!van!de!bedrijfshuisvesting!klein:!70%!
beschikt!over!een!omvang!kleiner!dan!20!m2.!Bij!ongeveer!een!op!de!vijf!ZZP’ers!is!de!bedrijfshuisvesting!

tussen! de! 21! en! 50! m2! groot.! Bij! minder! dan! één! op! de! tien! ZZP’ers! is! de! omvang! van! de!
bedrijfshuisvesting!groter!dan!50!m2!(zie!tabel!7.3).!

!
Tabel!7.3:!Omvang!van!de!bedrijfshuisvesting!(n=982)!

!! n! %!

0110!m2! 344! 35,0!
11120!m2! 354! 36,0!
21150!m2! 195! 19,9!
Groter!dan!50!m2! 89! 9,1!

Totaal! 982! 100,0!

!
In!welke!mate! zijn!Utrechtse!ZZP’ers! tevreden!met!de!wijze!waarop!zij!het!bedrijf!momenteel!

huisvesten?!Ruim!zeven!op!de!tien!ZZP’ers!is!(zeer)!tevreden!met!de!huidige!bedrijfshuisvestingssituatie.!
Slechts! één) op! de! tien! is! (zeer)! ontevreden;! de! overige! twintig! procent! is! neutraal.! ZZP'ers!met! een!

bedrijf!aan!huis!die!daarbij!beschikken!over!een!aparte!werkkamer!zijn!het!vaakst! tevreden!over!deze!
wijze! van! bedrijfshuisvesting:! bijna! 80%! is! (zeer)! tevreden.! ZZP'ers! die! vanuit! huis! werken! en! daarbij!

geen! beschikking! hebben! over! een! aparte! werkkamer! zijn! het! minst! vaak! tevreden:! 55%! is! (zeer)!
tevreden.!

De!volgende!paragraaf!gaat!door!middel!van!een!multivariate!analyse!in!op!de!verklaringen!voor!
de!kans!dat!ZZP’ers!het!bedrijf!op!dit!moment!buiten!de!woning!huisvesten.!Voordat!het!zover!is,!wordt!

eerst!kort!stilgestaan!bij!uitkomsten!van!de!bivariate!analyses!waarin!de!mate!en!aard!van!samenhang!
tussen! bedrijfshuisvesting! buitenshuis! –! in! plaats! van! aan! huis! –! enerzijds! en! persoons1,! woning1! en!

bedrijfskenmerken!en!het!type!wijk!anderzijds!wordt!ontdekt.!De!kenmerken!die!samenhangen,!worden!
in!de!multivariate!analyse!opgenomen,!evenals!de!kenmerken!waarvoor!hypothesen!zijn!opgesteld!en!

de!controlevariabelen!geslacht!en!leeftijd.!

7.3&Verklaringen&voor&de&kans&om&het&bedrijf&buiten&de&woning&te&huisvesten&

Uit!de!bivariate!analyses!volgt!dat!relatief! jonge!ZZP’ers!het!bedrijf!vaker!buiten!de!woning!huisvesten!

dan! relatief! oude! ZZP’ers.! Ook! huisvesten! ZZP’ers! die! samenwonen!met! thuiswonende! kinderen! het!
bedrijf! vaker! buiten! de! woning! dan! ZZP’ers! zonder! kinderen! –! zowel! alleenstaanden! als!

samenwonenden.!Het!combineren!van!werk1!en!zorgtaken!als!motivatie!voor!het!ZZP1schap!hangt!niet!
samen!met!de!bedrijfshuisvestingskeuze!(zie!tabel!7.4).!Over!de!samenhang!tussen!de!wens!om!werk1!

en!zorgtaken!te!combineren!en!bedrijfshuisvesting!in!of!buiten!de!woning!is!echter!wel!een!hypothese!
opgesteld:!daarom!wordt!deze!factor!toch!meegenomen!in!de!multivariate!analyse.!

!



! ! ! ! !

!
!

91!

Tabel!7.4:!De!samenhang!tussen!huidige!bedrijfshuisvesting!in!of!buiten!de!woning!enerzijds!en!

persoonskenmerken!anderzijds!

!! !! Categorieën!

Leeftijd***! !! 16P29! 30P54! 55+! Totaal!
!! In!de!woning! 54,5! 57,9! 70,1! 60,3!
!! Buiten!de!woning! 45,5! 42,1! 29,9! 39,7!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 77! 775! 231! 1083!

!! !! X2=12,199;)p=0,002;)Cramer's)V=0,106)
Combineren!werk1!
en!zorgtaken!

!! Oneens! Neutraal! Eens! Totaal!

!! In!de!woning! 57,6! 61,2! 60,2! !59,7!

!! Buiten!de!woning! 42,4! 38,8! 39,8! !40,3!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 401! 209! 379! 989!!

!! !! X2=0,919;)p=0,632)
HuishoudensP
samenstelling*!

!! Alleenstaand!
Samenwonend!
met!kinderen!

Samenwonend!
zonder!kinderen!

Totaal!

!! In!de!woning! 64,3! 56,6! 63,3! 60,8!
!! Buiten!de!woning! 35,7! 43,4! 36,7! 39,2!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 266! 408! 313! 987!

!! !! X2=5,144;)p=0,076;)Cramer's)V=0,072)

***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10)
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld!!
!

! Het! aantal! kamers! in! de! woning! is! het! enige! woningkenmerk! dat! samenhangt! met! de!

bedrijfshuisvestingskeuze! (zie! tabel! 7.5).! ZZP’ers!woonachtig! in! een! relatief! kleine!woning! qua! aantal!
kamers! –! tussen! de! één! en! vijf! kamers! –! werken! vaker! buitenshuis! dan! ZZP’ers! woonachtig! in! een!

relatief!grote!woning!qua!aantal!kamers!–!zes!kamers!of!meer.!Het!verband!is!echter!wel!zeer!zwak.!De!
woonoppervlakte! hangt! niet! samen! met! het! type! bedrijfshuisvesting! waaruit! ZZP’ers! momenteel!

werken.! Omdat! over! deze! factor! wel! een! hypothese! is! opgesteld,! wordt! de! woonoppervlakte! toch!
meegenomen!in!de!multivariate!analyse.!

!
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Tabel!7.5:!De!samenhang!tussen!huidige!bedrijfshuisvesting!in!of!buiten!de!woning!enerzijds!en!

woningkenmerken!anderzijds!

  Categorieën!
Aantal!kamers**! !! Klein! Groot! Totaal!!
!! In!de!woning! 58,5! 66,1! 60,2!
!! Buiten!de!woning! 41,5! 33,9! 39,8!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 849! 239! 1088!

!! !! X2=4,464;)p=0,035;)Cramer’s)V=0,064)
Woonoppervlakte! !! Klein! Groot! Totaal!
!! In!de!woning! 59,2! 62,4! 60,3!
!! Buiten!de!woning! 40,8! 37,6! 39,7!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 719! 348! 1067!!

!!   !X2=0,946;)p=0,331!
***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10!
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld!!

!
! Vijf! bedrijfskenmerken!hangen! samen!met!de! keuze! van!ZZP’ers! voor!bedrijfshuisvesting! in!of!

buitenshuis!(zie!tabel!7.6).!ZZP’ers!werkzaam!in!de!zakelijke!dienstverlening!en!creatieve!sector!werken!
vaker! in! de!woning! en! ZZP’ers! in! overige! sectoren!werken! juist! vaker! vanuit! een! locatie! buitenshuis.!

ZZP’ers!die!de!eigenaar!zijn!van!een!relatief!jong!bedrijf!–!vanaf!het!jaar!2008!opgericht!–!en!ZZP’ers!met!
een! relatief! bedrijfsgroeiambitie,! werken! vaker! buitenshuis! dan! ZZP’ers! die! de! eigenaar! zijn! van! een!

relatief!oud!bedrijf!–!eerder!dan!2008!opgericht!en!ZZP’ers!die!bedrijfsgroei!in!mindere!mate!nastreven.!
Verder!geldt!dat!ZZP’ers!die!fulltime!werken!–!36!uur!per!week!of!meer!–!en!ZZP’ers!waarvan!het!bedrijf!

de! belangrijkste! bron! van! huishoudensinkomsten! is,! vaker! kiezen! voor! bedrijfshuisvesting! buitenshuis!
dan! ZZP’ers! die! parttime! werken! –!minder! dan! 36! uur! per! week! en! ZZP’ers! waarbij! het! huishouden!

hoofdzakelijk!afhankelijk!van!andere!inkomstenbronnen!dan!het!eigen!bedrijf.!Alle!gevonden!verbanden!
zijn!zwak.!

!
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Tabel!7.6:!De!samenhang!tussen!huidige!bedrijfshuisvesting!in!of!buiten!de!woning!enerzijds!en!

bedrijfskenmerken!anderzijds!
! ! Categorieën!

Sector**! !! Overig! Zakelijke!dienstverlening! Creatief! Totaal!
!! In!de!woning! 54,0! 62,2! 64,6! 60,6!
!! Buiten!de!woning! 46,0! 37,8! 35,4! 39,4!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 289! 521! 260! 1070!

!! !! X2=7,608;)p=0,022;)Cramer's)V=0,084!
Leeftijd!bedrijf**! !! Jong! Oud! Totaal! !!
!! In!de!woning! 56,3! 62,9! 60,2! !!
!! Buiten!de!woning! 43,7! 37,1! 39,8! !!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! !!

!! Totaal!n! 439! 665! 1104! !!

!! !! X2=4,799;)p=0,028;)Cramer's)V=0,066!
Groeiambitie*! !! Oneens! Neutraal! Eens! Totaal!
!! In!de!woning! 60,5! 60,2! 42,6! 59,5!
!! Buiten!de!woning! 39,5! 39,8! 57,4! 40,5!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 901! 88! 54! 1043!

!! !! X2=6,792;)p=0,034;)Cramer's)V=0,081!
Aantal!uur!per!week***! !! Parttime! Fulltime! Totaal! !!
!! In!de!woning! 72,3! 58,2! 60,2! !!
!! Buiten!de!woning! 27,7! 41,8! 39,8! !!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! !!

!! Totaal!n! 159! 945! 1104! !!

!! !! X2=11,338;)p=0,001;)Cramer's)V=0,101!
Hoofdbron!inkomsten***! !! Anders! Eigen!bedrijf! Totaal! !!
!! In!de!woning! 63,9! 54,5! 60,3! !!
!! Buiten!de!woning! 36,1! 45,5! 39,7! !!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! !!

!! Totaal!n! 674! 431! 1105! !!

!! !! X2=9,747;)p=0,002;)Cramer's)V=0,094!
***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10!
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld!!

!
! !
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Tot!slot!blijkt!dat!ZZP’ers!gevestigd! in!de!drie!Utrechtse!wijken!Binnenstad,!Oost!of!Noordoost!

vaker!kiezen!voor!bedrijfshuisvesting!buitenshuis!dan!ZZP’ers!in!de!zeven!overige!Utrechtse!wijken!(zie!
tabel!7.7).!

!

Tabel!7.7:!De!samenhang!tussen!huidige!bedrijfshuisvesting!in!of!buiten!de!woning!enerzijds!en!het!type!wijk!

anderzijds!
! ! Categorieën!
Type!wijk***! !! Overig! Binnenstad/Oost/Noordoost! Leidsche!Rijn/!

VleutenPDe!Meern!
Totaal!

!! In!de!woning! 62,6! 54,6! 66,2! 60,3!
!! Buiten!de!woning! 37,4! 45,4! 33,8! 39,7!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!
!! Totaal!n! 476! 403! 210! 1089!

!! !! X2=9,559;)p=0,008;)Cramer's)V=0,094)

!***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10!
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld!!

!
Nu!eenmaal!duidelijk!is!geworden!welke!kenmerken!in!de!multivariate!analyse!–!een!logistische!

regressieanalyse! –! worden! meegenomen,! kunnen! de! resultaten! van! die! analyse! geïnterpreteerd!
worden.! In! model! A! (zie! tabel! 7.8)! wanneer! enkel! persoonskenmerken! aan! het! regressiemodel! zijn!

toegevoegd,! hangt! de! leeftijd! van! ZZP’ers! negatief! samen! met! de! kans! dat! ZZP’ers! voor!
bedrijfshuisvesting!buiten!de!woning!hebben!gekozen.!De!huishoudenssamenstelling!hangt!ook!samen!

met!de!kans!dat!ZZP’ers!momenteel!buitenshuis!werken.!ZZP’ers!die!samenwonen!–!met!of!zonder!kind!
–!hebben!een!grotere!kans!buitenshuis!te!werken!dan!alleenstaande!ZZP’ers.!Daarnaast!hebben!–!al!dan!

niet!samenwonende!–!ZZP’ers!zonder!kinderen!een!kleinere!kans!buitenshuis!te!werken!dan!ZZP’ers!met!
kinderen!(zie!bijlage!L).!

Wanneer! in!model! B! de!woninggrootte! aan! het! regressiemodel!wordt! toegevoegd,! neemt! de!
verklaringskracht!van!het!model!licht!toe:!van!2,8%!in!model!A!naar!4,0%!in!model!B.!Het!aantal!kamers!

in! de! woning! hangt! in! model! B! negatief! samen! met! de! kans! op! bedrijfshuisvesting! buitenshuis.! De!
leeftijd! en! de! huishoudenssamenstelling! blijven! samenhangen!met! de! kans! op! huisvesting! buiten! de!

woning.!
In!model! C! worden! de! vijf! bedrijfskenmerken! aan! het!model! toegevoegd.! Dit! zorgt! voor! een!

meer! dan! verdubbeling! van! de! verklaringskracht! van! het! regressiemodel:! 9,7! van! de! variantie! in! de!
huisvestingskeuze!wordt!verklaard.!Het!aantal!uur!per!week!dat!ZZP’ers!werken!en!het!feit!of!het!bedrijf!

de!hoofdbron!van!huishoudensinkomsten!vormt,!hangen!positief!samen!met!de!kans!dat!ZZP’ers!voor!
bedrijfshuisvesting! buitenshuis! hebben! gekozen.! Daarnaast! blijkt! dat! ZZP’ers! in! de! zakelijke!

dienstverlening!en!creatieve!sector!een!kleinere!kans!hebben!het!bedrijf!buiten!de!woning!te!huisvesten!
dan! ZZP’ers! in! overige! sectoren.! De! samenhang! van! de! overige! kenmerken! blijft! onveranderd.! In! de!

laatste! stap! wordt! het! type! wijk! aan! het! regressiemodel! toegevoegd.! Hierdoor! neemt! de!
verklaringskracht!verder!toe:!tot!12,9%.!!

In! het! definitieve!model,!model! D! in! tabel! 7.8,! hangt! de! huishoudenssamenstelling! het! sterkt!
samen! met! de! kans! op! bedrijfshuisvesting! buitenshuis.! Samenwonende! ZZP'ers! –! al! dan! niet! met!
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kinderen! –! hebben! een! grotere! kans! voor! bedrijfshuisvesting! buiten! de! woning! te! kiezen! dan!

alleenstaande! ZZP'ers.! Daarnaast! hebben! ZZP’ers! zonder! kinderen! een! beduidend! kleinere! kans! het!
bedrijf!op!dit!moment!buiten!de!woning!te!huisvesten!dan!ZZP’ers!met!kinderen!(zie!bijlage!L).!Wellicht!

kiezen!zowel!samenwonende!ZZP’ers!als!ZZP’ers!met!kinderen!voor!bedrijfshuisvesting!buiten!de!woning!
omdat!zij!een!‘voller’!en!‘drukker’!huis!hebben.!Doordat!een!partner!of!kinderen!thuis!zijn,!zijn!er!teveel!

afleidingen!in!het!huis!om!geconcentreerd!aan!het!werk!te!gaan.!Verder!kan!er!letterlijk!gezien!te!weinig!
ruimte!in!de!woning!zijn!om!bedrijfshuisvesting!aan!huis!mogelijk!te!maken:!het!bedrijf!moet)buiten!de!
woning!worden!gehuisvest.!

Ten!tweede!hangt!de!sector!waarin!ZZP'ers!werkzaam!zijn!sterk!samen!met!de!kans!dat!ZZP’ers!

buitenshuis!werken.!ZZP'ers!in!de!zakelijke!dienstverlening!en!in!de!creatieve!sector!werken!minder!vaak!
buitenshuis! dan! ZZP'ers! in! overige! sectoren.! Dit! komt!waarschijnlijk! doordat! het! vanwege! de! geringe!

ruimtebehoefte!van!deze!ZZP’ers!gemakkelijk!is!vanuit!huis!te!werken.!Ook!is!het!voor!ZZP’ers!die!alleen!
een! laptop! nodig! hebben! voor! de! uitvoering! van! de! werkzaamheden! minder! noodzakelijk! om!

buitenshuis! te! werken! dan! voor! ZZP’ers! in! de! bouw! of! persoonlijke! dienstverlening,! zoals! een!
fysiotherapeut.!

Ten!derde!werken!ZZP'ers! in!de!wijken!Binnenstad,!Oost! en!Noordoost! vaker!buitenshuis!dan!
ZZP'ers! in! de! Utrechtse! overige! wijken.! Het! aanbod! aan! bedrijfshuisvesting! in! de! wijken! Binnenstad,!

Oost!en!Noordoost! is! groter!dan!het!aanbod! in!overige!Utrechtse!wijken.!Het! feit!dat!dit!aanbod!aan!
bedrijfshuisvesting! is,!creëert!wellicht!de!ernaar.!Ten!vierde!hangt!het!feit!of!het!bedrijf!de!hoofdbron!

van!huishoudensinkomsten!is,!positief!samen!met!de!kans!dat!ZZP’ers!momenteel!buitenshuis!werken.!
Deze! ZZP'ers! zijn! wellicht! serieuzer! met! het! bedrijf! bezig! dan! ZZP’ers! waarvan! het! huishouden!

hoofdzakelijk! van! andere! inkomstenbronnen! afhankelijk! is.! Bedrijfshuisvesting! buitenshuis! past! daar!
wellicht! beter! bij! dan! huisvesting! in! de! woning:! bedrijfshuisvesting! buitenshuis! zorgt! voor! een!

professioneel! imago,! klanten! kunnen! in! een! representatieve! ruimte! worden! ontvangen! en! er! is!
voldoende!ruimte!om!uit!te!breiden!mocht!dit!geambieerd!worden.!

Verder!hangen!de!leeftijd!van!ZZP'ers!en!het!aantal!kamers!in!de!woning!negatief!samen!met!de!
keuze!voor!bedrijfshuisvesting!buitenshuis.!Wat!betreft!de!negatieve!samenhang! tussen! leeftijd!en!de!

kans!om!buiten!de!woning!te!werken,!denkt!de!onderzoeker!dat!oudere!ZZP’ers!minder!ambitieus!zijn!
dan! jongere!ZZP’ers:!oudere!ZZP’ers!werken!wellicht!als!zelfstandig!ondernemer!omdat!zij!werk!willen!

doen! wat! zij! écht! leuk! vinden! na! vele! jaren! in! loondienst! gewerkt! te! hebben.! Vanwege! deze! lagere!
ambities! voldoet! bedrijfshuisvesting! in! de! woning! voor! oudere! ZZP’ers! misschien! sneller! dan! voor!!

jongere! ZZP’ers.! Ook! kunnen! jongere! en! oudere! ZZP’ers! verschillen! in! de!mate!waarin! zij! bereid! zijn!
risico’s! te! nemen.! Bij! oudere! ZZP’ers! is! deze! bereidheid!misschien! lager! en! resulteert! dit! in! de! keuze!

vanuit! huis! te! werken.! De! negatieve! samenhang! tussen! het! aantal! kamers! in! de! woning! en! de! kans!
buitenshuis!te!werken,!komt!voor!de!onderzoeker!niet!als!verrassing.!Hoe!groter!het!aantal!kamers!in!de!

woning,!hoe!meer!ruimte!er!is!om!vanuit!huis!te!werken:!hoe!kleiner!de!noodzaak!om!het!bedrijf!buiten!
de!woning!te!huisvesten.!

Tot!slot!hangt!het!aantal!uur!per!week!dat!ZZP’ers!aan!het!bedrijf!besteden,!zwak!positief!samen!
met!de!kans!dat!ZZP’ers!vanuit!een! locatie!buiten!de!woning!werken.!Wellicht!zijn!ZZP’ers!die!fulltime!

werken! serieuzer! bezig! met! het! bedrijf! dan! ZZP’ers! die! parttime! werken?! Door! bedrijfshuisvesting!
buitenshuis! kunnen! ZZP’ers! beter! gefaciliteerd! worden! in! de! bedrijfsgroeiambities! dan! door!

bedrijfshuisvesting!in!de!woning.!Daarnaast!werkt!de!woning!voor!parttime!werkende!ZZP’ers!!misschien!
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minder!als!belemmering!dan!voor!fulltime!werkenden:!frustraties!over!de!geringe!scheiding!tussen!werk!

en!privé!en!de!geringe!beschikbare!ruimte!zijn!bij!eerstgenoemde!groep!kleiner.!
! In!de!rest!van!deze!paragraaf!worden!de!hypothesen!getoetst.!
!
Tabel!7.8:!Kenmerken!die!samenhangen!met!de!kans!op!bedrijfshuisvesting!buiten!de!woning!
Afhankelijke!variabele:!huidig!type!bedrijfshuisvesting:!buiten!de!woning!

Buiten!de!woning!(versus!in!de!woning)!

Onafhankelijke!variabelen! Model!A! Model!B! Model!C! Model!D!

!! B! Sig.! B! Sig.! B! Sig.! B! Sig.!

Constante! ,399! ,250! ,610! ,103! ,247! ,624! ,299! ,559!

Geslacht!(man)!referentiecategorie! ,206! ,156! ,204! ,163! ,245! ,123! ,187! ,245!
Leeftijd**! P,021! ,002! P,015! ,040! P,013! ,111! P,020! ,020!
Combineren!werk1!en!zorgtaken! 1,055! ,403! 1,059! ,368! 1,075! ,271! 1,086! ,217!
Huishoudenssamenstelling!***!(alleenstaand)!
referentiecategorie!

!! ,108! !! ,008! !! ,001! !! ,000!

Samenwonend!met!kind***! ,412! ,042! ,725! ,002! ,955! ,000! 1,057! ,000!
Samenwonend!zonder!kind***! ,128! ,509! ,289! ,154! ,555! ,014! ,608! ,008!

Aantal!kamers*! !! !! P,147! ,017! P,128! ,041! P,116! ,064!
Woonoppervlakte!(klein)!referentiecategorie! !! !! 1,008! ,969! 1,107! ,581! 1,185! ,361!

Sector!(overig)!referentiecategorie***! !! !! !! !! !! ,001! !! ,000!
Zakelijke!dienstverlening***! !! !! !! !! P,530! ,004! P,604! ,001!

Creatieve!sector***! !! !! !! !! P,759! ,001! P,870! ,000!
Leeftijd!bedrijf!(jong)!referentiecategorie! !! !! !! !! 1,252! ,126! 1,268! ,110!
Groeiambitie! !! !! !! !! ,075! ,372! ,106! ,213!
Aantal!uur!per!week*! !! !! !! !! ,009! ,080! ,010! ,084!
Bedrijf!hoofdbron!inkomsten!(nee)!
referentiecategorie!***!

!! !! !! !! ,610! ,001! ,618! ,001!

Type!wijk!(overig)!referentiecategorie***! !! !! !! !! !! !! !! ,000!
Binnenstad/Oost/Noordoost***! !! !! !! !! !! !! ,679! ,000!
Leidsche!Rijn/Vleuten1De!Meern! !! !! !! !! !! !! 1,159! ,468!

Nagelkerke!R2
!! ,028! ,040! ,097! ,129!

X2! 17,746! 0,003! 25,000! ,001! 62,378! 0,000! 83,725! 0,000!

N! 244! 244! 244! 244!

***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10!
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld! !
!

De)samenhang)tussen)de)woninggrootte)en)het)huidige)type)bedrijfshuisvesting)
De!eerste!hypothese!betreffende!het!huidige!type!bedrijfshuisvesting!van!ZZP’ers!is!als!volgt:!!
!
!
!
)
!
Uit!het!theoretisch!kader!(hoofdstuk!3)!is!gebleken!dat!over!het!type!bedrijfshuisvesting!waaruit!ZZP’ers!

werken! geen! wetenschappelijke! literatuur! beschikbaar! is.! Om! die! reden! zijn! met! name!
wetenschappelijke! studies! geanalyseerd! die! betrekking! hebben! op! ondernemers!met! een! bedrijf! aan!

Hypothese)1.)ZZP’ers)woonachtig)in)een)relatief)kleine)woning,)huisvesten)het)bedrijf)momenteel)
vaker)buiten)de)woning)dan)ZZP’ers)woonachtig)in)een)relatief)grote)woning.!
)
)
!
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huis!(HBB).!Uit!dergelijke!studies!bleek!dat!de!grootte!van!de!woning!van!invloed!kon!zijn!op!de!keuze!

van!ondernemers!om!het! bedrijf! vanuit! huis! te! voeren.!Volgens! Posthumus!&!Wilthagen! (2010)! is! de!
beschikbaarheid! van! voldoende! ruimte! zelfs! de! belangrijkste! reden! om! het! bedrijf! in! de! woning! te!

huisvesten.!Een!kleine!of! inflexibele!woning!die!niet!geschikt! is!voor!de!aard!van!werkzaamheden,!kan!
een!reden!zijn!om!het!bedrijf!buiten!de!woning!te!huisvesten!(Mason!et!al.,!2011).!

Uit!de!multivariate!analyse!volgt!dat!dat!hoe!kleiner!het!aantal!kamers!in!de!woning,!hoe!groter!
de!kans!dat!ZZP'ers!het!bedrijf!buiten!de!woning!huisvesten! (zie! tabel!7.8).!ZZP'ers!woonachtig! in!een!

woning!met!een!gering!aantal!kamers!voeren!het!bedrijf!dus!vaker!vanuit!huis;!ZZP’ers!woonachtig! in!
een!woning!die!relatief!veel!kamers!telt,!werken!vaker!in!de!woning.!!

! De! woninggrootte! qua! woonoppervlakte! daarentegen! hangt! niet! samen! met! de!
bedrijfshuisvestingskeuze! van! ZZP’ers.! Of! ZZP'ers! over! een! kleine! of! grote! woning! qua! oppervlakte!

beschikken,!veroorzaakt!geen!verschil!in!de!kans!of!zij!het!bedrijf!in!of!buiten!de!woning!huisvesten.!De!
hypothese!kan!daarom!niet!volledig!worden!aangenomen.!Kortom,!de!woninggrootte!qua!aantal!kamers!

lijkt!belangrijker!te!zijn!bij!de!verklaring!van!de!kans!van!het!type!bedrijfshuisvesting!waarin!ZZP’ers!het!
bedrijf! momenteel! huisvesten! dan! de! woonoppervlakte.! Dit! komt! waarschijnlijk! omdat! ZZP’ers! de!

bedrijfsactiviteiten! graag!uitvoeren! vanuit! een!aparte! ‘werkkamer’! in!de!woning!om! zo!werk!en!privé!
zoveel!mogelijk!van!elkaar!te!scheiden.!Wanneer!ZZP’ers!woonachtig!zijn! in!een!relatief!kleine!woning!

qua! oppervlakte,! maar! toch! een! extra! kamer! tot! de! beschikking! hebben,! kunnen! zij! werk! en! privé!
gescheiden!houden.!Dit! stelt!hen! in!staat!het!bedrijf!vanuit!huis! te!voeren.!ZZP’ers!woonachtig! in!een!

relatief!grote!woning!qua!woonoppervlakte!maar!zonder!beschikking!over!een!extra!kamer!kunnen!werk!
en! privé! niet! scheiden! en! huisvesten! het! bedrijf! wellicht! om! die! reden!minder! graag! vanuit! huis.! De!

hypothese!kan!niet!volledig!worden!aangenomen:!enkel!de!relatieve!grootte!van!de!woning!–!en!niet!de!
absolute!grootte!–!hangt!samen!met!de!bedrijfshuisvestingskeuze!van!ZZP’ers.!
)
De)samenhang)tussen)het)combineren)van)werk/)en)zorgtaken)en)het)huidige)type)bedrijfshuisvesting)
De!tweede!hypothese!over!bedrijfshuisvesting!buiten!de!woning!is!de!volgende:!

)
)
)
)
!
Uit! enkele!wetenschappelijke! studies!over!HBB’s! is! gebleken!dat!ondernemers!het!bedrijf! vaak!vanuit!

huis!voeren!omdat!ze!het!uitoefenen!van!betaalde!werkzaamheden!met!zorgtaken!voor!het!gezin!willen!
combineren.!Met!name!vrouwen!voeren!het!bedrijf!vanuit!huis!met!de!gedachte!dat!ze!op!die!manier!de!

benodigde!flexibiliteit!verkrijgen!om!zowel!voor!het!gezin!als!voor!een!inkomen!kunnen!zorgen!(Beech,!
1997;!Clark!&!Douglas,!2012;!Mason!et!al.,!2011;!Walker!et!al.,!2008).!

! Uit!de!multivariate!analyse!kwam!geen!bewijs!voor!het!bestaan!van!een!negatieve!samenhang!
tussen!de!wens!om!werk1!en!zorgtaken!te!combineren!en!de!kans!dat!ZZP’ers!buitenshuis!werken!(zie!

tabel!7.8).!Wanneer!zorgtaken!worden!gezien!als!de!zorg!voor!kinderen,!blijkt!uit!de!multivariate!analyse!
juist! dat! ZZP’ers!met! kinderen! vaker! buitenshuis!werken! dan! ZZP’ers! zonder! kinderen.! De! hypothese!

wordt!verworpen.!
!

Hypothese)2.)Personen)die)ZZP’er)zijn)omdat)ze)op)deze)manier)werk/)en)zorgtaken)kunnen)
combineren,)huisvesten)het)bedrijf)momenteel)minder)vaak)buiten)de)woning,)dan)ZZP'ers)met)
een)andere)motivatie.)
)
)
!
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De)samenhang)tussen)het)type)wijk)waarin)ZZP’ers)zijn)gehuisvest)en)het)huidige)type)bedrijfshuisvesting)
De!derde!en!laatste!hypothese!met!betrekking!tot!bedrijfshuisvesting!buiten!de!woning!is!als!volgt:!
!
)
)
)
)
)
Zoals! uit! hoofdstuk! 6! is! gebleken,! worden! de! Utrechtse! wijken! Binnenstad,! Oost! en! Noordoost!

gekenmerkt! door! een! groot! aanbod! aan! kleinschalige! bedrijfshuisvesting.! De! wijken! Leidsche! Rijn! en!
Vleuten1De! Meern! kennen! daarentegen! een! wat! kleiner! aanbod! aan! externe! bedrijfshuisvesting;! de!

resterende!vijf!Utrechtse!wijken!zitten!daar!tussenin.!Uit!het!theoretisch!kader!(Hoofdstuk!3)!kwam!naar!
voren!dat!er!verschillen!kunnen!zijn!in!de!mate!waarin!HBB’s!voorkomen!in!verschillende!typen!wijken.!

Zo!komen!HBB’s!vooral!voor!in!residentiële!gebieden!in!de!buitenwijken!van!steden:!in!woongebieden!in!
binnensteden!daarentegen!komen!weinig!HBB’s!voor!(Mason!et!al.,!2011).!

! Uit!de!multivariate!analyse!komt!naar!voren!dat!ZZP'ers! in!de!Binnenstad,!Oost!en!Noordoost!
een! grotere! kans! hebben! het! bedrijf! momenteel! buiten! de! woning! te! huisvesten! dan! ZZP'ers! in! de!

overige! wijken! (zie! tabel! 7.8).! Dit! betekent! dus! inderdaad! dat! ZZP’ers! gevestigd! in! wijken! met! een!
relatief!groot!aanbod!aan!bedrijfshuisvesting!daar!eerder!geneigd!zijn!gebruik!van!te!maken.!Het!aanbod!

aan!bedrijfshuisvesting!lijkt!dus!–!tenminste!deels!–!voor!de!vraag!naar!bedrijfshuisvesting!te!zorgen.!Dit!
betekent!dat!hypothese!wordt!aangenomen.!

!
Inmiddels! is! duidelijk! geworden!dat! zowel! persoons1,!woning1! en! bedrijfskenmerken! en! het! type!wijk!

samenhangen!met!de!keuze!van!ZZP’ers!om!het!bedrijf!in!of!buiten!de!woning!te!huisvesten.!Met!name!
persoons1! en! bedrijfskenmerken! en! het! type! wijk! hangen! sterk! samen! met! bedrijfshuisvesting! in! of!

buiten!de!woning.!De!volgende!paragraaf!gaat! in!op!de!kenmerken!die!samenhangen!met!de!kans!dat!
ZZP’ers!voor! flexibele! typen!bedrijfshuisvesting!kiezen.!Alvorens!het!zover! is,!wordt!eerst!door!middel!

van!bivariate!analyses!gekeken!naar!de!kenmerken!die! samenhangen!met!de!keuze!van!ondernemers!
om! het! bedrijf! vanuit! een! vaste! of! flexibele! locatie! buiten! de! woning! te! huisvesten.! Het! gaat! in! de!

volgende!paragraaf!dus!alleen!over!ZZP’ers!die!buitenshuis!werken.!
!

7.4&Verklaringen&voor&de&kans&om&het&bedrijf&flexibel&te&huisvesten&

Uit!de!bivariate!analyses!volgt!dat!ZZP’ers!die!deel!uit!maken!van!een!huishouden!dat!een!relatief!hoog!
inkomen! heeft! vaker! kiezen! voor! flexibele! huisvesting! dan! ZZP’ers! die! deel! uit! maken! van! een!

huishouden!met!een!relatief!laag!inkomen!(zie!tabel!7.9).!
!

Hypothese)3.)In)wijken)met)een)relatief)groot)aanbod)aan)externe)kleinschalige)
bedrijfshuisvesting,)huisvesten)momenteel)meer)ZZP'ers)het)bedrijf)buiten)de)woning)dan)in)
wijken)met)een)relatief)klein)aanbod)aan)externe)kleinschalige)bedrijfshuisvesting.)
)
)
!
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Tabel!7.9:!De!samenhang!tussen!huidige!bedrijfshuisvesting!vast!of!flexibel!buiten!de!woning!enerzijds!en!

persoonskenmerken!anderzijds!

!! !! Categorieën!

Huishoudensinkomen***! !! Laag! Hoog! Totaal!
!! Vast! 57,1! 35,4! 40,7!
!! Flexibel! 42,9! 64,6! 59,3!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 84! 260! 344!

!! !! X2=12,454;)p=0,000;)Cramer’s)V=0,190!
***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10)
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld! !

!
Wat! betreft! de! samenhang! tussen! bedrijfshuisvesting! in! vaste! of! flexibele! typen! en!

bedrijfskenmerken!blijkt!dat!ZZP’ers!in!de!zakelijke!dienstverlening,!ZZP’ers!met!een!relatief!jong!bedrijf,!
ZZP’ers! die! geen! bedrijfsgroei! ambiëren! en! ZZP’ers! die! parttime! werken! het! bedrijf! vaker! flexibel!

huisvesten! dan! respectievelijk! ZZP’ers! in! overige! sectoren,! met! een! relatief! oud! bedrijf,! ZZP’ers! die!
bedrijfsgroei!ambiëren!en!ZZP’ers!die!fulltime!werken!(zie!tabel!7.10).!

Het!type!wijk!waarin!ZZP’ers!zijn!gevestigd!hangt!ook!samen!met!de!bedrijfshuisvestingskeuze:!
ZZP’ers!in!de!twee!Utrechtse!wijken!Leidsche!Rijn!en!Vleuten1De!Meern!werken!momenteel!vaker!vanuit!

een!flexibele!locatie!buiten!de!woning!dan!ZZP’ers!in!de!overige!acht!Utrechtse!wijken!(zie!tabel!7.11).!
!

!
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Tabel!7.10:!De!samenhang!tussen!huidige!bedrijfshuisvesting!vast!of!flexibel!buiten!de!woning!enerzijds!en!

bedrijfskenmerken!anderzijds!

  
Categorieën 

Sector**! !! Overig! Zakelijke!dienstverlening! Creatief! Totaal!
!! Vast! 50,4! 35! 43,5! 41,7!
!! Flexibel! 49,6! 65! 56,5! 58,3!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 133! 197! 92! 422!

!! !! X2=7,846;)p=0,020;)Cramer's)V=0,136!)
Leeftijd!bedrijf***! !! Jong! Oud! Totaal! !!
!! Vast! 32,3! 49,4! 41,9! !!
!! Flexibel! 67,7! 50,6! 58,1! !!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! !!

!! Totaal!n! 192! 247! 439! !!

!! !! X2=12,976;)p=0,000;)Cramer's)V=0,172)
Groeiambitie***! !! Oneens! Neutraal! Eens! Totaal!
!! Vast! 39,9! 45,7! 58,1! 41,7!
!! Flexibel! 60,1! 54,3! 41,9! 58,3!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 356! 35! 31! 422!

!! !! X2=17,222;)p=0,002;)Cramer's)V=0,202)
Aantal!uur!per!week***! !! Parttime! Fulltime! Totaal! !!
!! Vast! 27,3! 43,5! 41,9! !!
!! Flexibel! 72,7! 56,5! 58,1! !!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! !!

!! Totaal!n! 44! 395! 439! !!

!! !! X2=4,305;)p=0,038;)Cramer's)V=0,099)
***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10)
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld! !

!

Tabel!7.11:!De!samenhang!tussen!huidige!bedrijfshuisvesting!vast!of!flexibel!buiten!de!woning!enerzijds!en!het!

type!wijk!anderzijds!
! ! Categorieën!

Type!wijk***! !! Overig! Binnenstad/Oost/Noordoost! Leidsche!Rijn/VleutenPDe!Meern! Totaal!
!! Vast! 41,6! 49,2! 23,9! 41,9!
!! Flexibel! 58,4! 50,8! 76,1! 58,1!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!
!! Totaal!n! 178! 183! 71! 432!

!! !! X2=13,396;)p=0,001;)Cramer's)V=0,176)
***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10!
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld! !

!
! !
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Bovenstaande! kenmerken! worden! in! drie! blokken! aan! het! logistische! regressiemodel!

toegevoegd.! In! model! A! zijn! enkel! de! persoonskenmerken! toegevoegd,! in! model! B! ook! de!
bedrijfskenmerken! en! in! het! laatste! model,! model! C,! is! daarnaast! ook! het! type! wijk! aan! het!

regressiemodel!toegevoegd.!
In!model!A! (zie! tabel!7.12)!hangt!alleen!het!huishoudensinkomen!positief! samen!met!de!kans!

dat!voor!flexibele!bedrijfshuisvesting!is!gekozen.!Dit!model!verklaart!slechts!4,5%!van!de!totale!variantie!
in!de!keuze!van!ZZP’ers!om!het!bedrijf!momenteel!flexibel!buiten!de!woning!te!huisvesten.!Wanneer!in!

model!B!ook!de!bedrijfskenmerken!aan!het!model!worden!toegevoegd,!neemt!de!verklaringskracht!toe!
tot!14,6%.!De!leeftijd!van!het!bedrijf!en!de!bedrijfsgroeiambitie!hangen!in!model!B!positief!samen!met!

de!kans!dat!ZZP’ers!voor!flexibele!huisvesting!kiezen.!Ook!de!sector!hangt!samen!met!de!kans!dat!voor!
flexibele! huisvesting! is! gekozen.! Het! huishoudensinkomen! hangt! ook! in! model! B! nog! steeds! positief!

samen! met! het! gewenste! type! bedrijfshuisvesting.! Nieuw! in! model! B! is! dat! het! persoonskenmerk!
‘geslacht’! ook! samenhangt! met! de! kans! dat! ZZP’ers! het! bedrijf! op! dit! moment! flexibel! huisvesten.!

Mannen! kiezen! vaker! voor! flexibele!bedrijfshuisvesting!dan! vrouwen.! In!model! C!wordt! het! type!wijk!
aan! het! regressiemodel! toegevoegd.! Dit! levert! een! kleine! toename! van! de! verklaringskracht! van! het!

totale!model!op:!van!14,6%!in!model!B!naar!17,5%!in!model!C.!!
Uit! model! C! in! tabel! 7.12! blijkt! dat! het! ambiëren! van! bedrijfsgroei! negatief,! en! zeer! sterk,!

samenhangt! met! de! kans! dat! ZZP’ers! kiezen! voor! flexibele! huisvesting.! Wanneer! ZZP’ers! zonder!
uitgesproken! bedrijfsgroeiambities! buitenshuis! willen! werken,! kiezen! zij! dus! vaker! voor! een! flexibele!

locatie! en! ZZP’ers! met! bedrijfsgroeiambities! kiezen! juist! vaker! voor! een! vaste! werkplek! buitenshuis.!
Wellicht!ZZP’ers!die!groei!ambiëren!meer!behoefte!hebben!aan!vastigheid,!een!vaste!bedrijfsruimte,!dan!

ZZP’ers!met!minder,!of!geen!groeiambities.!
Ten!tweede!hangt!de!leeftijd!van!het!bedrijf!negatief!samen!met!de!kans!dat!ZZP’ers!het!bedrijf!

momenteel!vanuit!een!flexibele! locatie!buiten!de!woning!voeren.! Jongere!bedrijven!kiezen!vaker!voor!
een! flexibele! locatie! buitenshuis! dan! oudere! bedrijven.! Wellicht! kampen! jonge! bedrijven! met! meer!

onzekerheid! over! wat! de! toekomst! hen! brengt! en! kiezen! zij! daarom! voor! flexibiliteit.! Flexibele!
huisvesting!stelt!in!hen!staat!adequaat!te!kunnen!reageren!op!veranderingen,!zoals!plotseling!groei,!of!

juist! krimp,! van! de! bedrijfsactiviteiten.! Oudere! bedrijven! hebben! daarentegen! misschien! juist! meer!
behoefte!aan!zekerheid!en!continuïteit!en!kiezen!daarom!vaker!voor!vaste!bedrijfshuisvesting.!

Ten!derde!hangt!de!sector!samen!met!de!kans!dat!voor!bedrijfshuisvesting!in!flexibele!of!vaste!
typen! buitenshuis! is! gekozen.! ZZP'ers! in! de! zakelijke! dienstverlening! huisvesten! het! bedrijf! vaker! in!

flexibele! typen!bedrijfshuisvesting!dan!ZZP'ers! in!overige! sectoren.!De!aard! van!de!werkzaamheden!–!
vaak! alleen! uitgevoerd! met! behulp! van! een! laptop! –! maakt! het! voor! ZZP’ers! in! de! zakelijke!

dienstverlening! gemakkelijk! vanuit! flexibele! typen! bedrijfshuisvesting! te! werken.! ZZP’ers! in! overige!
sectoren,!met!wellicht! de! behoefte! aan! bepaalde! specifieke! voorzieningen,! hebben! een! vaste! ruimte!

nodig!die!specifiek!naar!hun!wensen!is!ingericht!en!alleen!door!hen!gebruikt!kan!worden.!
Ten! vierde! en! vijfde! hangen! twee! persoonskenmerken! samen! met! de! kans! dat! ZZP’ers! het!

bedrijf! op! dit!moment! flexibel! huisvesten:! het! huishoudensinkomen! en! het! geslacht.! ZZP'ers! die! deel!
uitmaken!van!een!huishouden!met!een!hoog!inkomen,!hebben!een!grotere!kans!het!bedrijf! flexibel!te!

huisvesten!dan!ZZP'ers!met!een!laag!huishoudensinkomen.!Wat!betreft!het!geslacht:!mannelijke!ZZP'ers!
hebben! een! kleinere! kans! het! bedrijf! flexibel! te! huisvesten! dan! vrouwen.! Mannen! voeren! de!

bedrijfsactiviteiten!dus!vaker!uit!vanuit!een!vaste!werkplek!buiten!de!deur.!De!reden!daarvoor!is!bij!de!
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onderzoeker! onbekend.! Het! verschil! komt! in! ieder! geval! niet! doordat! mannen! vaak! over! hogere!

groeiambities! beschikken! of! in! sectoren! werken! waar! vaste! bedrijfshuisvesting! genoodzaakt! is;! voor!
mogelijke!effecten!daarvan!is!gecontroleerd.!

Tot! slot! hangt! de! wijk! waarin! ZZP'ers! zijn! gevestigd,! samen! met! de! kans! dat! voor! flexibele!
bedrijfshuisvesting!is!gekozen.!ZZP'ers!in!de!wijken!Binnenstad,!Oost!en!Noordoost!hebben!een!kleinere!

kans! voor! flexibele! huisvesting! te! kiezen,! dan! ZZP'ers! in! de! overige! wijken! (behalve! Leidsche! Rijn! en!
Vleuten1De!Meern).!ZZP’ers!in!de!Binnenstad,!Oost!en!Noordoost!huisvesten!het!bedrijf!dus!vaker!vanuit!

een! vaste! locatie! buiten! de! woning.! Wellicht! komt! dit! omdat! in! de! wijken! Binnenstad,! Oost! en!
Noordoost! het! aanbod! aan! vaste! bedrijfshuisvesting! groot! is! en! dat! ZZP´ers! in! deze! wijk! dus! niet!

genoodzaakt!zijn!het!bedrijf!flexibel!te!huisvesten?!
!
Tabel!7.12:!Kenmerken!die!samenhangen!met!de!kans!op!flexibele!bedrijfshuisvesting!buiten!de!woning!

Afhankelijke!variabele:!huidig!type!bedrijfshuisvesting:!flexibel!buitenshuis 
Flexibel!buitenshuis!(versus!vast!buitenshuis) 
Onafhankelijke!variabelen! Model!A! Model!B! Model!C!

!! B! Sig.! B! Sig.! B! Sig.!

Constante! 10,077! 0,890! 1,317! 0,251! 1,535! 0,215!

Geslacht*!(man)!referentiecategorie! P,181! ,434! P,452! ,079! P,444! ,089!
Leeftijd! 1,002! ,863! ,006! ,658! ,009! ,496!
Huishoudensinkomen**!(laag)!referentiecategorie! ,826! ,002! ,821! ,003! ,719! ,012!

Sector!(overig)!referentiecategorie! !! !! !! ,133! !! ,130!
Zakelijke!dienstverlening**! !! !! ,569! ,046! ,587! ,044!

Creatieve!sector! !! !! ,289! ,408! ,341! ,336!
Leeftijd!bedrijf***!(jong)!referentiecategorie! !! !! P,848! ,001! P,803! ,003!
Groeiambitie***! !! !! P,421! ,001! P,457! ,000!
Aantal!uur!per!week! !! !! 1,009! ,270! 1,010! ,235!

Type!wijk**!(overig)!referentiecategorie! !! !! !! !! !! ,021!
Binnenstad/Oost/Noordoost*! !! !! !! !! P,448! ,095!
Leidsche!Rijn/Vleuten1De!Meern! !! !! !! !! ,571! ,139!

Nagelkerke!R2! ,045! !! ,146! !! ,175! !!

X2! 10,992! 0,012! 37,390! 0,000! 45,526! 0,000!

N! 224! 224! 224!

***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10! !
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld! !

!
De)samenhang)tussen)de)sector)en)het)huidige)type)bedrijfshuisvesting)
Er! is! één! hypothese! opgesteld! die! betrekking! heeft! op! de! huidige! bedrijfshuisvesting! van! ZZP’ers! in!
flexibele!of!vaste!typen:!
!
!
!
!
)

Hypothese)4.)ZZP'ers)in)de)zakelijke)dienstverlening)huisvesten)het)bedrijf)momenteel)vaker)in)
flexibele)typen)bedrijfshuisvesting)dan)ZZP’ers)in)overige)sectoren.)
)
)
!
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Deze!hypothese! is! opgesteld!omdat!uit! de! literatuur!bleek!dat!de! sector!waarin!ondernemers!

opereren!samen!kan!hangen!met!de!wijze!waarop!zij!het!bedrijf!huisvesten!(Olden,!2010).!De!studie!van!
Lonier! (2004)! gaat! in! op! de! motieven! van! kleinschalige! ondernemers! die! hoofdzakelijk! vanuit! huis!

werken!om!daarnaast!weleens!in!een!horecagelegenheid!te!werken,!in!dit!geval!de!Starbucks.!Met!name!
voor!ondernemers!die!weinig!specifieke!voorzieningen!nodig!hebben,!is!het!werken!vanuit!de!Starbucks!
–!waar!geen!specifieke!voorzieningen!aanwezig!zijn!–!uitermate!geschikt.!Ondernemers!kunnen!het!huis!
even!ontsnappen,!andere!ondernemers!ontmoeten,!overleggen!met!klanten!en!vergaderingen!voeren.!

Aangezien!de!meeste!ZZP’ers! in!de!zakelijke!dienstverlening!geen!bijzondere! faciliteiten!nodig!hebben!
om!het!werk!uit!te!oefenen!–!een!laptop!en!internetaansluiting!zijn!vaak!voldoende!–!wordt!verwacht!

dat! flexibele! huisvestingstypen! –! zoals! horecagelegenheden! –! voor! deze! ZZP’ers! uitermate! geschikte!
werkplekken!zijn.!

Uit!de!multivariate!analyse!blijkt!inderdaad!dat!bij!ZZP'ers!in!de!zakelijke!dienstverlening!de!kans!
om! te! kiezen! voor! flexibele! bedrijfshuisvesting! groter! is! dan! bij! ZZP’ers! in! overige! sectoren! (zie! tabel!

7.12).!Dit!betekent!dat!de!hypothese!wordt!aangenomen.!
!

7.5&Veel&ZZP'ers&werken&niet&slechts&vanuit&één&type&bedrijfshuisvesting&

Tot!dusver!ging!dit!hoofdstuk!over!het!type!bedrijfshuisvesting!waarin!ZZP'ers!het!bedrijf!huisvesten!en!
de!kenmerken!die!daarmee!samenhangen.!De!bedrijfshuisvestingssituatie!is!vaak!echter!niet!zo!simpel!

in!de!zin!dat!ZZP'ers!het!bedrijf!slechts!op!één!manier!huisvesten.!Veel!ZZP'ers!combineren!verschillende!
typen!bedrijfshuisvesting.!!

ZZP'ers! waarvan! naar! eigen! zeggen! de! woning! het! belangrijkste! type! bedrijfshuisvesting! is,!!
werken! daarnaast! vanuit! flexibele! typen! bedrijfshuisvesting:! de! combinatie! werken! vanuit! huis! en!

werken!bij!de!klant!komt!bij!drie!kwart!van!de!Utrechtse!ZZP’ers!voor.!De!combinatie!werken!vanuit!huis!
en!werken!in!horecagelegenheden!doet!zich!bij!een!kwart!van!de!ZZP’ers!voor.!De!combinatie!werken!

vanuit! huis! en! werken! vanuit! bedrijfsverzamelgebouwen! of! zelfstandige! bedrijfsruimtes! komt! weinig!
voor:!95%!van!de!hoofdzakelijk!thuis!werkende!ZZP’ers!werkt!nooit!vanuit!een!vaste!ruimte!buitenshuis!

(zie!figuur!7.1).!
Aan! ZZP’ers! die! de!woning! als! belangrijkste! type! bedrijfshuisvesting! zien,! is! gevraagd! naar! de!

reden(en)!waarom!zij!het!werken!vanuit!huis!combineren!met!het!werken!op!andere!locaties.!De!helft!
van! de! voornamelijk! thuiswerkende! ZZP'ers! werkt! weleens! buiten! de! deur! om! gasten! of! klanten! te!

ontvangen! of! met! hen! te! overleggen.! Daarnaast! werkt! ongeveer! één) op! de! vijf! hoofdzakelijk!
thuiswerkende!ZZP’ers!buitenshuis!om!eens! in!een!andere!omgeving! te! zijn!en!ook!één!op!de!vijf!om!

andere!ondernemers!te!ontmoeten,!met!andere!ondernemers!samen!te!werken!of!omdat!ze!bepaalde!
faciliteiten!nodig!hebben!waarover!ze!thuis!niet!beschikken.!Tot!slot!noemt!19%!van!de!hoofdzakelijk!in!

de!woning!gehuisveste!ZZP'ers!een!andere,!voor!de!onderzoeker!onbekende,!reden!om!het!werken! in!
huis!te!combineren!met!het!werken!vanuit!werkplekken!buitenshuis.!

Meer!dan!acht!op!de!tien!ZZP'ers!waarvan!naar!eigen!zeggen!een!werkplek!buiten!de!woning!het!
belangrijkste!type!bedrijfshuisvesting!is,!werken!daarnaast!ook!nog!vanuit!huis.!ZZP'ers!die!hoofdzakelijk!

vanuit! flexibele! typen! bedrijfshuisvesting! werken,! combineren! dit! vaker! met! het! werken! vanuit! de!
woning!dan!ZZP'ers!die!het!bedrijf!vanuit!een!vaste!ruimte!buitenshuis!voeren!(zie!figuur!7.2).!

!
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Figuur!7.1:!De!mate!waarin!hoofdzakelijk!thuis! Figuur!7.2:!De!mate!waarin!hoofdzakelijk!vaste!en!!
werkende!ZZP'ers!dit!combineren!met! ! flexibel!buiten!de!woning!gehuisveste!ZZP'ers!dit!
het!werken!vanuit!flexibele!typen! ! ! combineren!met!het!werken!vanuit!huis!!(in!%)!
bedrijfshuisvesting!(in!%)! ! ! ! ! !
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7.6&Conclusie&

Geconcludeerd!wordt!dat!de!meerderheid!van!de!Utrechtse!ZZP’ers!momenteel!vanuit!huis!werkt.!Van!

de!ZZP’ers!die!het!bedrijf!op!dit!moment!buitenshuis!werken,!werkt!de!meerderheid!bij!klanten.!Deze!
bevindingen! komen! overeen! met! eerdere! empirische! studies! (Gemeente! Amsterdam,! 2012;! Inzicht!

Marktonderzoek,!2010;!Kamer!van!Koophandel!Rotterdam,!2012).!
Wat!betreft!het! type!bedrijfshuisvesting!waaruit!ZZP’ers!werken,!moet!worden!opgemerkt!dat!

ZZP’ers! de! bedrijfsactiviteiten! over! het! algemeen! niet! slechts! vanuit! één! type! bedrijfshuisvesting!
uitvoeren:!diverse!typen!bedrijfshuisvesting!worden!gecombineerd.!Deze!bevinding!komt!overeen!met!

de! literatuur! (Hoofdstuk!3)!waaruit!blijkt!dat! vanuit!huis!opererende!ondernemers!daarnaast!weleens!
op!andere!plekken!werken!om!van!specifieke!faciliteiten!gebruik!te!maken!of!omdat!het!werken!vanuit!

huis!soms!eenzaam!kan!zijn!(Lonier,!2004;!Mason!et!al.,!2011;!Pink,!2001).!
! !

Verklaring)huidig)type)bedrijfshuisvesting:)de)keuze)voor)bedrijfshuisvesting)buiten)de)woning)
Persoons1!en!bedrijfskenmerken!hangen!sterk! samenhangen!met!de!keuze!voor!huisvesting!buiten!de!

woning.!ZZP’ers!met!kinderen!en!samenwonende!ZZP’ers!huisvesten!het!bedrijf!vaker!buitenshuis!!dan!
alleenstaande!ZZP’ers.!Uit!de!literatuur!werd!juist!verwacht!dat!ZZP’ers!met!kinderen!vaker!vanuit!huis!

zouden!werken!dan!ZZP’ers!zonder!kinderen!(Baines,!2002;!Mason!et!al.,!2011).!In!de!literatuur!(Breen,!
2010;!Walker!&!Webster,!2004)!wordt!echter!wel!aangegeven!dat!dit!verband!met!name!voor!vrouwen!

geldt:!vrouwen!kiezen!voor!bedrijfshuisvesting!aan!huis!om!werk1!en!zorgtaken!te!combineren.!Wellicht!
verandert!de!samenhang!tussen!het!hebben!van!kinderen!en!de!bedrijfshuisvestingskeuze!doordat!in!de!

multivariate! analyse! is! gecontroleerd! voor! de! samenhang! tussen! het! geslacht! en! de!
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bedrijfshuisvestingskeuze! enerzijds! en! tussen! de! wens! om! werk1! en! zorgtaken! te! combineren! en! de!

bedrijfshuisvestingskeuze!anderzijds.!
ZZP'ers!in!de!zakelijke!dienstverlening!en!de!creatieve!sector!huisvesten!het!bedrijf!vaker!in!de!

woning!dan!ZZP'ers!in!overige!sectoren.!Volgens!de!literatuur!(Baines,!2002;!Caves,!2010;!Mason,!2009)!
zijn!ondernemers!in!de!zakelijke!dienstverlening!en!creatieve!sector!in!staat!het!bedrijf!in!de!woning!te!

huisvesten!omdat!zij!voor!de!uitvoering!van!de!werkzaamheden!weinig!ruimte!en!weinig!specialistische!
voorzieningen!nodig!hebben.!Tot!slot!huisvesten!ZZP'ers!bij!wie!het!bedrijf!de!hoofdbron!van!inkomsten!

vormt,!het!bedrijf!vaker!buitenshuis!dan!ZZP'ers!bij!wie!dit!niet!het!geval!is.!Dit!klopt!met!de!literatuur!
over! ‘home1based! businesses’! (HBB’s):! thuisondernemers! maken! vaak! slechts! een! deel! uit! van! het!

portfolio!huishoudensinkomen!(Clark!&!Douglas,!2012;!Mason,!2010;!Risselada!&!Folmer,!2012).!
Het! type! wijk! hangt! ook! samen! met! de! bedrijfshuisvestingskeuze.! ZZP’ers! In! de! wijken!

Binnenstad,!Oost! en!Noordoost!werken! vaker! buitenshuis! dan! ZZP'ers! in! de! overige!wijken.! Dit! komt!
overeen!met!de!empirische!studie!van!Mason!et!al.!(2011):!HBB’s!komen!vaker!voor!in!woongebieden!in!

buitenwijken!van!steden!dan!in!woongebieden!in!de!binnenstad.!
Tot!slot!hangen!woningkenmerken!zwak!samenhangen!met!het!type!bedrijfshuisvesting!waarin!

ZZP’ers!het!bedrijf!momenteel!huisvesten.!ZZP’ers!woonachtig! in!een!woning!met!veel!kamers!werken!
minder! vaak!buitenshuis!dan!ZZP’ers!woonachtig! in! een!woning!met!weinig! kamers.!Dit! klopt!met!de!

literatuur!over!HBB’s:!de!beschikbare!ruimte!is!de!belangrijkste!reden!voor!ondernemers!om!het!bedrijf!
vanuit!huis!te!voeren!(Posthumus!&!Wilthagen,!2010).!

!
Verklaring)huidig)type)bedrijfshuisvesting)buitenshuis:)de)keuze)voor)flexibele)huisvesting)
De! kans! dat! voor! flexibele! huisvestingstypen! buiten! de! woning! wordt! gekozen,! wordt! met! name!
verklaard!door!bedrijfskenmerken:!de!mate!waarin! ZZP'ers!bedrijfsgroei! ambiëren,!de! leeftijd! van!het!

bedrijf! en! de! sector.! De! bedrijfsgroeiambitie! hangt! negatief! samen! met! de! kans! dat! het! bedrijf!
momenteel!flexibel!is!gehuisvest!en!de!leeftijd!van!het!bedrijf!hangt!daar!positief!mee!samen.!ZZP'ers!in!

de! zakelijke! dienstverlening! huisvesten! het! bedrijf! vaker! in! flexibele! typen! bedrijfshuisvesting! dan!
ZZP'ers!in!overige!sectoren.!Dit!komt!overeen!met!de!bevindingen!uit!enkele!empirische!studies!(Lonier,!

2004;! Mason! et! al.,! 2011;! Pink,! 2001)! waaruit! blijkt! dat! het! voor! ondernemers! in! de! zakelijke!
dienstverlening!relatief!gemakkelijk! is!om!vanuit! flexibele!werkplekken!te!werken!vanwege!de!geringe!

behoefte!aan!specifieke!faciliteiten!en!fysieke!ruimte.!
Het!type!wijk!en!persoonskenmerken!zijn!minder!belangrijk!bij!de!verklaring!voor!de!keuze!voor!

flexibele!bedrijfshuivesting.!Woningkenmerken!zijn!helemaal!niet!belangrijk.!
!

Inmiddels! is! duidelijk! geworden! hoe! het! is! gesteld! met! de! huidige! situatie! ten! aanzien! van! de!
bedrijfshuisvesting! van! Utrechtse! ZZP’ers! en! in! welke! mate! persoons1,! woning1,! bedrijfs1! en!

wijkkenmerken! daarmee! samenhangen.! De! vraag! niet! nu! rijst! is! ‘hoe! is! het! gesteld! met! de!
bedrijfshuisvestingswensen! van!Utrechtse!ZZP’ers?’.!De!wensen!van!Utrechtse!ZZP’ers! ten!aanzien! tot!
bedrijfshuisvesting!komen! in!het!volgende!hoofdstuk!aan!bod!evenals!de!persoons1,!woning1,!bedrijfs1!
en!wijkkenmerken!die!!daarmee!samenhangen.!
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8.& DE&BEDRIJFSHUISVESTINGSWENSEN&VAN&UTRECHTSE&
ZZP’ERS&
)

8.1&Inleiding&

In! het! vorige! hoofdstuk! is! de! wijze! waarop! Utrechtse! ZZP’ers! het! bedrijf! momenteel! huisvesten,!

geïnventariseerd!en!zijn!kenmerken!achterhaald!die!daarmee!samenhangen.! In!dit!hoofdstuk!staan!de!
bedrijfshuisvestingswensen! van! Utrechtse! ZZP’ers! centraal.! Om! terug! te! komen! op! de! titel! van! deze!

masterthesis:!naar!wat!voor!paleis!zijn!Utrechtse!ZZP´ers!op!zoek!voor!het!bedrijf?!En!welke!kenmerken!
hangen!daarmee!samen?!Dit!hoofdstuk!geeft!antwoord!op!de!vierde!deelvraag:!

!
4.))Op)welke)wijze)willen)Utrechtse)ZZP’ers)het)bedrijf)graag)huisvesten)en)in)hoeverre)hangt)dit)samen)
met)persoons/,)woning/,)bedrijfs/)of)wijkkenmerken?)
)

Dit! hoofdstuk! bestaat! uit! drie! delen.! In! het! eerste! deel! wordt! een! typering! gegeven! van! de!
wensen! van! Utrechtse! ZZP'ers! met! betrekking! tot! de! huisvesting! van! het! bedrijf.! Omdat! gebruik! is!

gemaakt!van!weging!gelden!de!resultaten!voor!de!‘de!gemiddelde’!Utrechtse!ZZP’er.!In!het!tweede!deel!
worden!kenmerken!achterhaald!die!samenhangen!met!de!kans!dat!ZZP’ers!het!bedrijf!buiten!de!woning!

willen! huisvesten.! In! het! derde! deel! wordt! hetzelfde! gedaan! voor! de! kans! dat! ZZP'ers! het! bedrijf! in!
flexibele! typen!buiten!de!woning!willen!huisvesten.!De!analyses! in!het! tweede!en!derde!deel! van!het!

hoofdstuk!hebben!ongewogen!plaatsgevonden.!
)

8.2&Beschrijving&van&de&bedrijfshuisvestingswensen&van&Utrechtse&ZZP'ers&

Het!merendeel!van!de!Utrechtse!ZZP'ers!wil!het!liefst!vanuit!huis!werken.!Verder!zou!ongeveer!drie!op!

de!tien!ZZP’ers!in!een!bedrijfsverzamelgebouw!of!zelfstandige!bedrijfsruimte!willen!werken:!het!liefst!op!
een!locatie!in!de!eigen!woonwijk.!Slechts!een!klein!deel!van!de!ZZP’ers!wil!het!bedrijf!in!flexibele!typen!

huisvesten:!13,2%!(zie!tabel!8.1).!De!wens!voor!een!bepaald!type!bedrijfshuisvesting!varieert!in!diverse!
Utrechtse!wijken.! Zo!willen! ZZP'ers! in! Leidsche!Rijn! en!Vleuten1De!Meern!het! bedrijf! het! liefst! vanuit!

huis!werken!en!ZZP'ers!in!overige!wijken!juist!het!liefst!buitenshuis.!
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Tabel!8.1:!Gewenst!type!bedrijfshuisvesting!(n=1132)!

!! n! %!

In!of!aan!huis! 591! 52,4!

Bedrijfsverzamelgebouw!in!de!woonbuurt! 140! 12,4!
Bedrijfsverzamelgebouw!buiten!de!woonbuurt! 40! 3,6!
Zelfstandige!bedrijfsruimte!in!de!woonbuurt! 108! 9,5!
Zelfstandige!bedrijfsruimte!buiten!de!woonbuurt! 43! 3,8!

Flexibele!werkplek!in!de!woonbuurt! 32! 2,8!
Flexibele!werkplek!buiten!de!woonbuurt! 8! 0,7!
Horecagelegenheid!of!openbare!plek!in!de!woonbuurt! 5! 0,4!
Horecagelegenheid!of!openbare!plek!buiten!de!woonbuurt! 1! 0,1!
Bij!de!klant! 103! 9,2!

Anders! 56! 5,0!

Totaal! 1132! 100,0!

!

De! meeste! ZZP’ers! willen! een! flexibel! huurcontract! of! een! huurcontract! voor! één! jaar.!!
Daarnaast! wil! één! op! de! vijf! ZZP’ers! een! flexibele! werkplek! huren:! per! uur! of! per! dagdeel.! Een!

huurcontract!voor!vijf!jaar!is!het!minst!in!trek!bij!Utrechtse!ZZP'ers!(zie!tabel!8.2).!
!
Tabel!8.2:!Gewenst!type!contract!(n=268)!

!! n! %!

Flexwerkplek:!per!uur!of!dagdeel! 58! 21,6!
Flexibel!contract! 86! 32,1!
Huurcontract!voor!1!jaar! 88! 32,8!
Huurcontract!voor!5!jaar! 36! 13,4!

Totaal! 268! 100,0!

!

Bijna!de!helft!van!de!ZZP’ers!(44,9%)!wil!het!bedrijf!vanuit!een!koopwoning!voeren.!Het!huren!
van!een!zelfstandige!bedrijfsruimte!is!ook!redelijk!geliefd:!22%!van!de!ZZP'ers!zou!dit!graag!willen.!Het!

bedrijf! vestigen! in! een! huurwoning! en! het! kopen! van! een! zelfstandige! bedrijfsruimte! zijn! de! minst!
populaire! eigendomsopties:! respectievelijk! 9%! en! 6,1%! wil! dit! graag.! Tot! slot! weet! één! op! de! acht!

ZZP’ers!niet!welke!eigendomssituatie!de!voorkeur!geniet.!!
De!omvang!van!de!gewenste!bedrijfshuisvesting!is!tussen!de!11150!m2!groot.!Voor!één!op!de!zes!

ZZP'ers! is! 0110!m2! voldoende!en!13%!beschikt!het! liefst!over!een!bedrijfsruimte!met!een!oppervlakte!
groter!dan!50!m2!(zie!tabel!8.3).!

!
Tabel!8.3:!Gewenste!omvang!van!de!bedrijfshuisvesting!(n=982)!

!! n! %!

0110!m2! 344! 17,3!
11120!m2! 354! 36,8!
21150!m2! 195! 32,8!
Groter!dan!50!m2! 89! 13,1!

Totaal! 982! 100,0!

!
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Uit!bovenstaande!korte!beschrijving!is!duidelijk!geworden!wat!de!belangrijkste!wensen!zijn!van!

Utrechtse!ZZP'ers!met!betrekking! tot!de!huisvesting!van!het!bedrijf.! In!de!volgende!paragraaf!worden!
door!middel!van!een!multivariate!analyse!de!kenmerken!geïdentificeerd!die!samenhangen!met!de!kans!

dat!ZZP’ers!het!bedrijf!buiten!de!woning!willen!huisvesten.!Voordat!het!zover!is,!worden!de!uitkomsten!
van!de!bivariate!analyses!geïnterpreteerd.!In!de!bivariate!analyses!worden!verbanden!tussen!persoons1,!

woning1! en! bedrijfskenmerken! en! het! type! wijk! enerzijds! en! het! gewenste! type! bedrijfshuisvesting!
anderzijds!opgespoord.!!

!

8.3&Verklaringen&voor&de&kans&om&het&bedrijf&buiten&de&woning&te&willen&huisvesten&

De! persoonskenmerken! –! en! tevens! controlevariabelen! –! geslacht! en! leeftijd! hangen! samen!met! de!

wens! het! bedrijf! in! of! buiten! de! woning! te! huisvesten:! vrouwelijke! ZZP’ers! en! relatief! jonge! ZZP’ers!
willen! vaker! buitenshuis!werken! dan!mannelijke! en! relatief! oude! ZZP’ers! (zie! tabel! 8.4).! Het! verband!

tussen!het!geslacht!en!de!wens!om!buitenshuis!te!werken!is!zeer!zwak!en!het!verband!tussen!de!leeftijd!
en!de!wens!buitenshuis!te!werken!is!redelijk!sterk.!

!

Tabel!8.4:!De!samenhang!tussen!gewenste!bedrijfshuisvesting!in!of!buiten!de!woning!enerzijds!en!

persoonskenmerken!anderzijds!

!! !! Categorieën!

Geslacht**! !! Man! Vrouw! Totaal!
!! In!de!woning! 57! 50,9! 54,2!
!! Buiten!de!woning! 43! 49,1! 45,8!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 572! 485! 1057!

!! !! X2=3,890;)p=0,049;)Cramer's)V=0,061!
Leeftijd***! !! 16P29! 30P54! 55+! Totaal!
!! In!de!woning! 34,5! 50,4! 74,3! 54,3!
!! Buiten!de!woning! 65,5! 49,6! 25,7! 45,7!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 84! 746! 226! 1056!

!! !! X2=54,360;)p=0,000;)Cramer's)V=0,227!
***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10)
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld! !

!
Tussen! alle! drie! de!woningkenmerken! en! het! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! is! sprake! van!

een! zwak! verband! (zie! tabel! 8.5).! ZZP’ers! woonachtig! in! een! kleine! woning! qua! aantal! kamers! of!
woonoppervlakte!willen!het!bedrijf!vaker!buiten!de!woning!huisvesten!dan!ZZP’ers!woonachtig! in!een!

grote!woning!qua!aantal! kamers!of!woonoppervlakte.! ZZP’ers!woonachtig! in! een!huurwoning!hebben!
vaker!de!wens!buiten!de!deur!te!werken!dan!ZZP’ers!woonachtig!in!een!koopwoning.!
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Tabel!8.5:!De!samenhang!tussen!gewenste!bedrijfshuisvesting!in!of!buiten!de!woning!enerzijds!en!

woningkenmerken!anderzijds!
!! !! Categorieën!

Aantal!kamers***! !! Klein! Groot! Totaal!
!! In!de!woning! 51,6! 63,5! 54,2!
!! Buiten!de!woning! 48,4! 36,5! 45,8!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 827! 233! 1060!

!! !! X2=14,744;)p=0,001;)Cramer's)V=0,118!
Woonoppervlakte***! !! Klein! Groot! Totaal!
!! In!de!woning! 50,6! 61,0! 54,0!
!! Buiten!de!woning! 49,4! 39,0! 46,0!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 699! 341! 1040!

!! )) X2=23,537;)p=0,000;)Cramer's)V=0,150!
Eigendom***! !! Huur! Koop! Totaal!
!! In!de!woning! 46,6! 57,1! 54,3!

!! Buiten!de!woning! 53,4! 42,9! 45,7!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 281! 785! 1066!

!! !! X2=9,108;)p=0,003;)Cramer’s)V=0,092!
***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10)
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld! !

!

Tussen!het!huidige! type!bedrijfshuisvesting!en!de!wens!om! in!of!buiten!de!woning! te!werken,!
bestaat!een!zeer!sterk!verband!(zie!tabel!8.6).!ZZP’ers!die!op!dit!moment!vanuit!huis!werken,!willen!veel!

vaker! buitenshuis! werken! dan! ZZP’ers! die! op! dit! moment! vanuit! een! vaste! of! flexibele! locatie!
buitenshuis!werken.!Daarnaast!willen!ZZP’ers!die!een!relatief!hoge!mate!van!bedrijfsgroei!ambiëren,!die!

fulltime! werken! en! waarvan! het! bedrijf! de! hoofdbron! van! huishoudensinkomsten! vormt,! het! bedrijf!
vaker! buiten! de! woning! huisvesten! dan! ZZP’ers! die! respectievelijk! een! lage! mate! van! bedrijfsgroei!

ambiëren,! die! parttime! werken! en! waarvan! het! huishouden! hoofdzakelijk! van! andere!
inkomstenbronnen! afhankelijk! is! dan! de! inkomsten! uit! het! eigen! bedrijf! verwacht.! Tussen! de!

bedrijfsgroeiambitie! en! het! aantal! uur! per! week! dat! gewerkt! wordt! en! het! gewenste! type!
bedrijfshuisvesting!werd! op! basis! van! het! theoretisch! kader! en! de! interviews! ook! reeds! een! dergelijk!

verband!verwacht!(hypothesen!vijf!en!zes!zijn!hierover!opgesteld).!
!
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Tabel!8.6:!De!samenhang!tussen!gewenste!bedrijfshuisvesting!in!of!buiten!de!woning!enerzijds!en!

bedrijfskenmerken!anderzijds!

  
Categorieën 

Groeiambitie***! !! Oneens! Neutraal! Eens! Totaal!
!! In!de!woning! 56,4! 42,4! 24,5! 53,6!
!! Buiten!de!woning! 43,6! 57,6! 75,5! 46,4!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 877! 85! 53! 1015!

!! !! X2=27,364;)p=0,000;)Cramer's)V=0,164)

Aantal!uur!per!week***! !! Parttime! Fulltime!
Totaal!

!!
!! In!de!woning! 65,2! 52,4! 54,3!
!! Buiten!de!woning! 34,8! 47,6! 45,7!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 158! 918! 1076!

!! !! X2=8,890;)p=0,003;)Cramer's)V=0,091)
Hoofdbron!inkomsten***! !! Anders! Eigen!bedrijf! Totaal!
!! In!de!woning! 57,5! 49,4! 54,3!
!! Buiten!de!woning! 42,5! 50,6! 45,7!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 652! 425! 1077!

!! !! X2=6,809;)p=0,009;)Cramer's)V=0,080)
Huidige!bedrijfshuisvesting***! !! Huis! Vast! Flexibel! !Totaal!

!
In!de!woning! 74,9! 5,2! 35,8! 54,5!

!
Buiten!de!woning! 25,1! 94,8! 64,2! 45,5!

!
Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 642! 173! 243! 1058!

!! !! X2=311,824;)p=0,000;)Cramer's)V=0,543)

***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10)
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld! !

!

Tot!slot!willen!ZZP’ers!in!de!vijf!Utrechtse!wijken!West,!Noordwest,!Zuidwest,!Overvecht!en!Zuid!
het!bedrijf!vaker!buiten!de!woning!huisvesten!dan!ZZP’ers!in!de!vijf!wijken!Binnenstad,!Oost,!Noordoost,!

Leidsche!Rijn!en!Vleuten1De!Meern!(zie!tabel!8.7).!
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Tabel!8.7:!De!samenhang!tussen!gewenste!bedrijfshuisvesting!in!of!buiten!de!woning!enerzijds!en!het!type!wijk!

anderzijds!
! ! Categorieën!
Type!
wijk***!

!! Overig! Binnenstad/Oost/Noordoost! Leidsche!Rijn/VleutenPDe!
Meern!

Totaal!

!! In!de!woning! 50,2! 53,1! 66,2! 54,5!
!! Buiten!de!

woning!
49,8! 46,9! 33,8! 45,5!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!
!! Totaal!n! 458! 390! 213! 1061!

!! !! X2=15,456;)p=0,000;)Cramer's)V=0,121!
!***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10!
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld! !

!

Alle! bovengenoemde! kenmerken! zijn! in! de! multivariate! analyse! –! een! logistische!
regressieanalyse!–!opgenomen.!Door!middel!van!de!logistische!regressieanalyse!worden!de!kenmerken!

achterhaald!die!samenhangen!met!de!kans!dat!ZZP’ers!het!bedrijf!buiten!de!woning!willen!huisvesten.!In!
vier! blokken! zijn! persoons1,! woning1,! bedrijfskenmerken! en! het! type! wijk! aan! het! regressiemodel!

toegevoegd.!
In! model! A! (tabel! 8.8),! wanneer! enkel! persoonskenmerken! aan! het! regressiemodel! zijn!

toegevoegd,! hangt! alleen! de! leeftijd! van! ZZP’ers! negatief! samen!met! de! kans! dat! ZZP’ers! het! bedrijf!
buiten!de!woning!willen!huisvesten.!Model!A!verklaart!slechts!7,3%!van!de!totale!variantie! in!kans!dat!

ZZP’ers!buitenshuis!willen!werken.!
In!model! B,!wanneer! naast! persoons1! ook!woningkenmerken! aan! het!model! zijn! toegevoegd,!

blijft! de! leeftijd! negatief! samenhangen! met! het! gewenste! type! bedrijfshuisvesting.! De! toegevoegde!
woningkenmerken! hangen! niet! samen! met! de! kans! dat! ZZP’ers! het! bedrijf! buiten! de! woning! willen!

huisvesten.! Model! B! verklaart! slechts! iets! meer! van! de! totale! variante! in! het! gewenste! type!
bedrijfshuisvesting!dan!model!A,!te!weten:!6,9%.!

In!model!C!worden!de!bedrijfskenmerken!aan!het!model! toegevoegd.!De!groeiambitie!en!met!
name!het!huidig!type!bedrijfshuisvesting!hangen!sterk!samen!met!de!kans!dat!ZZP’ers!buitenshuis!willen!

werken.!De! leeftijd! van! ZZP’ers! blijft! in! dit!model! ook! negatief! samenhangen!met! het! gewenste! type!
bedrijfshuisvesting.! Het! belang! van! de! groeiambitie! en! het! huidige! type! bedrijfshuisvesting! in! de!

verklaring!van!de!kans!dat!ZZP’ers!het!bedrijf!buiten!de!woning!willen!huisvesten,!wordt!duidelijk!door!
te!kijken!naar!de!toename!in!de!verklaringskracht!van!het!model.!De!verklaringskracht!was!in!model!B!

nog!slechts!7,9%;!in!model!C!is!dit!toegenomen!tot!42,4%:!bijna!5,5!keer!zo!veel.!
In!model!D!wordt!het!type!wijk!aan!het!regressiemodel!toegevoegd:!het!type!wijk!hangt!samen!

met! de! kans! dat! ZZP’ers! buitenshuis! willen! werken.! De! leeftijd! van! ZZP’ers,! de! groeiambitie! en! het!
huidige! type! bedrijfshuisvesting! blijven! ook! in! model! D! samenhangen! met! het! gewenste! type!

bedrijfshuisvesting.!De!verklaringskracht!van!het!definitieve!model!is!42,9%.!De!toevoeging!van!het!type!
wijk! aan! het! regressiemodel! zorgt! dus! voor! een! minieme! toename! in! de! verklaringskracht! van! het!

model.!
!
!
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Tabel!8.8:!Kenmerken!die!samenhangen!met!de!kans!om!het!bedrijf!buiten!de!woning!te!willen!huisvesten!!

Afhankelijke!variabele:!gewenst!type!bedrijfshuisvesting:!buiten!de!woning 
Buiten!de!woning!(versus!in!de!woning) 
Onafhankelijke!variabelen! Model!A! Model!B! Model!C! Model!D!

  B! Sig.! B! Sig.! B! Sig.! B! Sig.!

Constante! 1,763! 0,000! 1,924! 0,000! 0,178! 0,715! 242,000! 0,622!

Geslacht!(man)!referentiecategorie! 0,129! 0,340! 0,134! 0,322! 0,192! 0,251! 0,190! 0,256!
Leeftijd***! P0,045! 0,000! P0,040! 0,000! P0,040! 0,000! P0,040! 0,000!

Aantal!kamers! !! !! 10,060! 0,274! 10,041! 0,534! 10,034! 0,609!
Woonoppervlakte! !! !! 10,114! 0,519! 10,162! 0,446! 10,069! 0,754!
Eigendomssituatie! !! !! 10,057! 0,743! 10,081! 0,695! 10,058! 0,780!

Groeiambitie***! !! !! !! !! 0,246! 0,009! 0,267! 0,005!
Aantal!uur!per!week! !! !! !! !! 0,007! 0,211! 0,007! 0,196!
Bedrijf!hoofdbron!inkomsten!(nee)!
referentiecategorie!

!! !! !! !! 0,079! 0,671! 0,090! 0,632!

Huidig!type!bedrijfshuisvesting!(woning)!
referentiecategorie***!

!! !! !! !! !! 0,000! !! 0,000!

Vast!buitenshuis***! !! !! !! !! 3,848! 0,000! 3,835! 0,000!
Flexibel!buitenshuis***! !! !! !! !! 1,677! 0,000! 1,706! 0,000!

Type!wijk*! !! !! !! !! !! !! !! 0,068!
Binnenstad/Oost/Noordoost! !! !! !! !! !! !! 10,139! 0,469!

Leidsche!Rijn/VleutenPDe!Meern**! !! !! !! !! !! !! P0,527! 0,021!

Nagelkerke!R2! 0,073! !! 0,079! !! 0,424! !! 0,429! !!

X2! 53,108! 0,000! 57,521! 0,000! 360,361! 0,000! 365,857! 0,000!

N! 221! 221! 221! 221!

***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10!
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld! !
! ! ! !

! Uit!model!D!(tabel!8.8)!blijkt!dat!de!wijze!waarop!ZZP’ers!het!bedrijf!momenteel!huisvesten!zeer!

sterk!samenhangt!met!de!kans!dat!ZZP’ers!buitenshuis!willen!werken.!ZZP’ers!die!al!buitenshuis!werken!
–!vanuit!een!vaste!of!flexibele!locatie!–!hebben!een!grotere!kans!ook!buitenshuis!te!willen)werken!dan!
ZZP’ers! die!momenteel! vanuit! huis!werken.! Het! belang! van! het! huidig! type! bedrijfshuisvesting! bij! de!
verklaring!van!het!gewenste!type!bedrijfshuisvesting,!doet!vermoeden!dat!ZZP’ers!niet!graag!buiten!de!

gebaande!paden!treden.!ZZP’ers!willen!het!bedrijf!graag!huisvesten!vanuit!het!type!bedrijfshuisvesting!
dat!ze!al!gewend!zijn.!Wanneer!de!huidige!manier!van!bedrijfshuisvesting!wordt!voortgezet!leidt!dit!tot!

zekerheid,!continuïteit!en!zo!min!mogelijk!risico’s.!Dit!is!kennelijk!belangrijk!voor!ZZP’ers.!
! Ten!tweede!hangt!de!mate!waarin!ZZP’ers!bedrijfsgroei!ambiëren!sterk!positief!samen!de!kans!

dat!ZZP’ers!het!bedrijf!buiten!de!woning!willen!huisvesten.!Dit!komt!wellicht!omdat!ZZP’ers!die!willen!
groeien!daarvoor!over!extra!ruimte!dienen!te!beschikken.!Uitbreiding!aan!huis!is!vaak!lastig:!wellicht!dat!

dit!de!positieve!samenhang!tussen!bedrijfsgroeiambities!en!de!wens!buitenshuis!te!werken!verklaart.!
! De! leeftijd!van!ZZP’ers!hangt!negatief!samen!met!de!kans!dat!ZZP’ers!buiten!de!woning!willen!

werken.!Jongere!ZZP’ers!willen!liever!buitenshuis!werken!en!oudere!ZZP’ers!juist!liever!in!huis.!Wellicht!
heeft! dit! generatieverschil! te! maken! met! de! bereidheid! tot! het! nemen! van! financiële! risico’s?!

Bedrijfshuisvesting!buiten!de!woning!brengt!meer!risico’s!met!zich!mee!dan!bedrijfshuisvesting!aan!huis.!
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Wellicht! dat! oudere! ZZP’ers! minder! risico’s! willen! nemen! en! het! bedrijf! daardoor! liever! vanuit! huis!

voeren?!
! Tot!slot!hangt!het!type!wijk!waar!ZZP’ers!met!het!bedrijf!zijn!gevestigd!samen!met!de!kans!dat!

ZZP’ers!buitenshuis!willen!werken.!ZZP’ers! in!de!wijken!Leidsche!Rijn!en!Vleuten1De!Meern!willen!het!
bedrijf!minder!vaak!buiten!de!woning!huisvesten!dan!ZZP’ers!in!overige!wijken.!Dit!heeft!waarschijnlijk!

te!maken!met!een!verschillend!aanbod!aan!bedrijfshuisvesting!in!de!tien!Utrechtse!wijken.!Het!aanbod!
aan!bedrijfshuisvesting!in!Leidsche!Rijn!en!Vleuten1De!Meern!is!het!laagst!van!alle!wijken!in!Utrecht.!Het!

aandeel!ZZP’ers!dat!vanuit!huis!werkt,! is! in!deze!wijken!het!grootst.!ZZP’ers!die!nu! in!deze!wijken!zijn!
gevestigd,! willen! misschien! niet! graag! buitenshuis! werken! omdat! het! aanbod! zo! gering! is.! Wanneer!

ZZP’ers! in! Leidsche! Rijn! en! Vleuten1De!Meern! een! locatie! buitenshuis! willen! betrekken,! betekent! dit!
hoogstwaarschijnlijk!dat!ze!de!wijk!moeten!verlaten;!dit!willen!de!meeste!ZZP’ers!liever!niet!

! In! het! vervolg! van! deze! paragraaf! worden! de! hypothesen,! zoals! in! hoofdstuk! 5! opgesteld,!
getoetst.!

!
De)samenhang)tussen)de)bedrijfsgroeiambities)en)het)gewenste)type)bedrijfshuisvesting)
De!eerste!hypothese!betreffende!de!wens!om!het!bedrijf!buiten!de!woning!te!huisvesten,!is!als!volgt:!!
!

!
!

!
!

!
In! deze! hypothese!wordt! verondersteld! dat! de!wens! van! ZZP’ers! om!het! bedrijf! buiten! de!woning! te!

huisvesten,! samenhangt! met! de! mate! waarin! ZZP’ers! bedrijfsgroei! ambiëren.! Deze! hypothese! is!
opgesteld!naar!aanleiding!van!de!literatuur!over! ‘home1based!businesses’!(HBB’s):!aan!huis!gevestigde!

ondernemers!die!bedrijfsgroei!ambiëren,!willen!de!woning!vaker!verlaten!dan!thuisondernemers!zonder!
groeiambities!(Beech,!1997;!Mackloet!et!al.,!2006;!Schutjens!et!al.,!2006).!

! Uit!de!multivariate!analyse!blijkt!dat!hoe!groter!de!bedrijfsgroeiambities!van!ZZP'ers,!hoe!groter!
de!kans!dat!zij!het!bedrijf!buiten!de!woning!willen!huisvesten!(zie!tabel!8.8).!Zoals!in!de!toelichting!op!de!

analyse!al!is!vermeld,!komt!dit!waarschijnlijk!omdat!voldoende!uitbreidingsruimte!een!vereiste!is!bij!het!
faciliteren!van!bedrijfsgroei.!In!de!woning!is!uitbreiding!vaak!niet!mogelijk;!de!woning!is!te!klein!om!er!

zowel!een!privéleven!als!een!groeiend!bedrijf! in!onder! te!brengen.!ZZP’ers!die!het!bedrijf!willen! laten!
groeien,! willen! dit! knelpunt! vermijden! en! het! bedrijf! graag! buiten! de! woning! huisvesten.! Kortom,!

ZZP’ers! die! een! hoge! mate! van! bedrijfsgroei! ambiëren! willen! het! bedrijf! liever! buiten! de! woning!
huisvesten!dan!ZZP’ers!met!minder!duidelijke!groeiambities.!De!hypothese!wordt!aangenomen.!

)

Hypothese)5.)ZZP’ers)die)een)relatief)hoge)mate)van)bedrijfsgroei)ambiëren,)hebben)vaker)de)
wens)het)bedrijf)buiten)de)woning)te)huisvesten)dan)ZZP'ers)die)een)relatief)lage)mate)van)
bedrijfsgroei)ambiëren.)
)
!
)
)
!
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De) samenhang) tussen) het) aantal) uur) dat) aan) het) bedrijf) wordt) besteed) en) het) gewenste) type)
bedrijfshuisvesting)
De!laatste!hypothese!betreffende!de!wens!van!ZZP’ers!om!het!bedrijf!buiten!de!woning!te!huisvesten,!is!

als!volgt:!
!

!
!

!
!

! !
! Deze!hypothese!is!opgesteld!naar!aanleiding!van!de!literatuur!en!de!interviews.!De!empirische!

wetenschappelijke!gaat!alleen!in!op!de!samenhang!tussen!het!aantal!uur!per!week!dat!aan!het!bedrijf!
besteed! wordt! en! de! keuze! om! het! bedrijf! vanuit! huis! te! voeren! (een! ‘home1based! business’:! HBB).!

Volgens! Mason! (2010)! werken! parttime! werkende! ondernemers! vaker! vanuit! huis! dan! fulltime!
werkende!ondernemers.!Volgens!Inzicht!Marktonderzoek!(2010)!–!een!onderzoek!specifiek!naar!ZZP’ers!

–! werken! fulltime! werkende! ZZP’ers! vaker! buitenshuis! dan! parttime! werkende! ZZP’ers.! Over! de!
samenhang! tussen! het! aantal! gewerkte! uren! en! de! bedrijfshuisvestingswensen! is! vanuit! de! literatuur!
niets!bekend.!Wel!volgt!uit!de!interviews!dat!ZZP’ers!die!veel!tijd!in!het!eigen!bedrijf!stoppen,!het!bedrijf!
vaak!buiten!de!woning!willen!huisvesten.!De!geïnterviewde!ZZP’ers!die!weinig!uur! in!het!eigen!bedrijf!

stopt,!heeft!niet!de!wens!het!bedrijf!buiten!de!woning!te!huisvesten.!Bedrijfshuisvesting!buitenshuis!is!
naar!eigen!zeggen!niet!rendabel!zolang!hij!niet!fulltime!aan!het!bedrijf!werkt.!!

! Uit! de! multivariate! analyse! komt! niet! naar! voren! dat! het! aantal! gewerkte! uren! per! week!
samenhangt!met!de!kans!dat!ZZP’ers!buitenshuis!willen!werken.!Wellicht!zijn!andere!kenmerken!die!aan!

het! regressiemodel! zijn! toegevoegd! –! zoals! de! groeiambitie! en! het! huidige! type! bedrijfshuisvesting! –!
dermate!belangrijk!bij!de!verklaring!van!het!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!dat!het!aantal!werkzame!

uur!per!week!bij!deze!verklaring!geen!rol!speelt.!Dit!betekent!dat!de!hypothese!wordt!verworpen.!
!
Inmiddels!is!duidelijk!geworden!dat!met!name!bedrijfs1!en!persoonskenmerken!sterk!samenhangen!met!
de! kans! dat! ZZP’ers! het! bedrijf! buiten! de! woning! willen! huisvesten.! In! de! volgende! paragraaf! wordt!

ingegaan! op! de! persoons1,! woning1,! bedrijfs1! en! wijkkenmerken! die! samenhangen! met! de! kans! dat!
ZZP’ers! vanuit! flexibele! typen! bedrijfshuisvesting! buiten! de! woning! willen! werken.! Het! gaat! in! de!

volgende!paragraaf!dus!alleen!om!ZZP’ers!die!buitenshuis!willen!werken.!
!!

8.4&Verklaringen&voor&de&kans&om&het&bedrijf&flexibel&te&willen&huisvesten&

Voordat! door! middel! van! een! multivariate! analyse! wordt! ingegaan! op! de! kenmerken! die! de! kans!

verklaren! dat! ZZP’ers! het! graag! flexibel! buitenshuis! willen! huisvesten,! worden! bivariate! analyses!
uitgevoerd.!Hiermee!wordt!ontdekt!welke!kenmerken!samenhangen!met!de!wens!van!ZZP’ers!om!het!

bedrijf!vast!of!flexibel!buiten!de!woning!te!huisvesten.!De!aard!van!het!verband!tussen!de!kenmerken!
die!significant!samenhangen!met!het!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!worden! in!onderstaande!twee!

alinea’s!kort!besproken.!

Hypothese)6.)ZZP’ers)die)relatief)veel)tijd)in)de)eigen)onderneming)stoppen,)hebben)vaker)de)
wens)het)bedrijf)buiten)de)woning)te)huisvesten,)dan)ZZP’ers)die)relatief)weinig)tijd)in)de)eigen)
onderneming)stoppen.)
!
)
)
!
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! Ten! eerste! is! er! sprake! van! een! zwak! significant! verband! tussen! de! persoonskenmerken!

geslacht,!huishoudenssamenstelling,!huishoudensinkomen!en!de!wens!het!bedrijf!vast!of!flexibel!buiten!
de!woning!te!huisvesten!(zie!tabel!8.9).!Vrouwelijke!ZZP’ers,!alleenstaande!ZZP’ers!en!ZZP’ers!die!deel!

uit!maken!van!een!huishouden!met!een!relatief!hoog!inkomen!het!bedrijf!liever!flexibel!huisvesten!dan!
respectievelijk!mannelijke! ZZP’ers,! samenwonende! ZZP’ers! –!met!of! zonder! kinderen!–! en! ZZP’ers! die!

deel!uit!maken!van!een!huishouden!met!een!relatief!laag!inkomen!!
!

Tabel!8.9:!De!samenhang!tussen!gewenste!bedrijfshuisvesting!flexibel!buitenshuis!enerzijds!en!

persoonskenmerken!anderzijds!
!! !! Categorieën!

Geslacht***! !! Man! Vrouw! Totaal!
!! Vast! 74,0! 61,3! 67,8!
!! Flexibel! 26,0! 38,7! 32,2!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 246! 238! 484!

!! !! X2=8,847,)p=0,003;)Cramer's)V=0,135!
Huishoudenssamenstelling**! !! Alleenstaand! Samenwonend!met!

kinderen!
Samenwonend!

zonder!kinderen!
Totaal!

!! Vast! 59,3! 73,8! 73,8! 69,8!
!! Flexibel! 40,7! 26,2! 26,2! 30,2!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 123! 195! 122! 440!

!! !! X2=8,795;)p=0,012;)Cramer's)V=0,141!
Huishoudensinkomen***! !! Laag! Hoog! Totaal!
!! Vast! 78,5! 63,9! 68,1!
!! Flexibel! 21,5! 36,1! 31,9!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 107! 269! 376!

!! !! X2=7,474;)p=0,006;)Cramer's)V=0,141!

!***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10)
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld! !

!
! Drie! bedrijfskenmerken! hangen! samen! met! de! wens! vanuit! een! vaste! of! flexibele! werkplek!

buitenshuis! te! werken,! te! weten:! leeftijd! bedrijf,! groeiambitie! en! huidig! type! bedrijfshuisvesting! (zie!
tabel!8.10).!ZZP’ers!die!pas! sinds! relatief!korte! tijd!een!eigen!bedrijf!hebben,!willen!–!wanneer! zij!het!

bedrijf!buiten!de!woning!willen!huisvesten!–!vaker!vanuit!een!flexibele!locatie!werken!dan!ZZP’ers!die!al!
relatief! lang!geleden!voor!zichzelf! zijn!begonnen.!Dit!verband!tussen!de! leeftijd!van!het!bedrijf!en!het!

gewenste!huisvestingstype!werd!ook!verwacht:!hypothese!zeven!is!daarover!opgesteld.!ZZP’ers!met!een!
lagere!mate!van!bedrijfsgroei!willen!vaker!flexibel!buitenshuis!werken!dan!ZZP’ers!met!een!hoge!mate!

van! bedrijfsgroeiambitie.! Deze! laatstgenoemde! ZZP’ers! geven! de! voorkeur! aan! een! vaste! ruimte!
buitenshuis.! Het! verband! tussen! het! huisvestingstype! waaruit! ZZP’ers! momenteel! werken! en! het!

huisvestingstype! waaruit! ZZP’ers!willen! werken! is! zeer! sterk.! ZZP’ers! die! op! dit! moment! flexibel! zijn!
gehuisvest,!willen!het!bedrijf!vaker!flexibel!huisvesten!dan!ZZP’ers!die!op!dit!moment!vanuit!een!vaste!
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locatie! buitenshuis! of! vanuit! de! woning! werken.! Deze! laatste! twee! groepen! willen! vaker! vanuit! een!

vaste!locatie!buitenshuis!werken.!

!

Tabel!8.10:!De!samenhang!tussen!gewenste!bedrijfshuisvesting!flexibel!buitenshuis!enerzijds!en!

bedrijfskenmerken!anderzijds!

  
Categorieën!

  Leeftijd!bedrijf**! !! Jong! Oud! Totaal!
!! Vast! 62,0! 72,0! 67,5!
!! Flexibel! 38,0! 28,0! 32,5!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 221! 271! 492!

!! !! X2=5,508;)p=0,019;)Cramer's)V=0,106)
Groeiambitie**! !! Oneens! Neutraal! Eens! Totaal!
!! Vast! 64,1! 79,6! 77,5! 73,7!
!! Flexibel! 35,9! 20,4! 22,5! 78,8!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 382! 49! 40! 471!

!! !! X2=12,688;)p=0,013;)Cramer's)V=0,161)
Huidige!bedrijfshuisvesting***! !! Huis! Vast! Flexibel! !Totaal!

!! Vast! 81,4! 97,0! 23,1! 67,8!

!! Flexibel! 18,6! 3,0! 76,9! 32,2!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 161! 164! 156! 481!

!! !! X2=220,245;)p=0,000;)Cramer's)V=0,677)
!***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10!!
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld! !

!

! Door!middel!van!een!multivariate!analyse!is!onderzocht!welke!kenmerken!samenhangen!met!de!
kans!dat!ZZP’ers!de!bedrijfsactiviteiten!vanuit!flexibele!locatie!buitenshuis!willen!voeren.!De!kenmerken!

die!aan!het!model!zijn!toegevoegd,!zijn!de!kenmerken!die!in!bovenstaande!alinea’s!zijn!besproken!en!de!
controlevariabele!leeftijd.!In!model!A!zijn!de!significante!persoonskenmerken!toegevoegd!en!in!model!B!

ook!de!significante!bedrijfskenmerken.!!
! In! model! A,! tabel! 8.11,! hangen! het! geslacht,! de! huishoudenssamenstelling! en! het!

huishoudensinkomen! samen! met! de! kans! dat! ZZP’ers! het! bedrijf! flexibel! buiten! de! woning! willen!
huisvesten.!

! Wanneer!in!model!B!ook!de!bedrijfskenmerken!aan!het!model!worden!toegevoegd,!hangen!het!
geslacht!en!het!huishoudensinkomen!niet!langer!samen!met!het!gewenste!type!bedrijfshuisvesting.!Dit!

komt! omdat! waarschijnlijk! omdat! het! bedrijfskenmerk! ‘huidig! type! bedrijfshuisvesting’! zo! sterk!
samenhangt! met! het! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! dat! de! significantie! van! het! geslacht! en! het!

huishoudensinkomen! vervalt.! De! verklaringskracht! van! het! regressiemodel! neemt! sterk! toe! wanneer!
niet! alleen! persoonskenmerken,! maar! ook! bedrijfskenmerken! aan! het! model! worden! toegevoegd.!
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Model! A! verklaart! 6,6%! van! de! totale! variantie! in! het! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! en!model! B!

verklaart!56,2%:!dit!is!meer!dan!8,5!keer!zo!veel.!
! Uit! model! B! (tabel! 8.11)! blijkt! dat! het! type! bedrijfshuisvesting! waarin! ZZP’ers! het! bedrijf!

momenteel! huisvesten! het! sterkst! samenhangt! met! de! kans! dat! ZZP’ers! het! bedrijf! op! een! flexibele!
locatie!buiten!de!woning!willen!huisvesten.! ZZP'ers!die!het!bedrijf! op!dit!moment! flexibel!huisvesten,!

hebben!een!grotere!kans!het!bedrijf!ook!flexibel!te!willen!huisvesten!dan!ZZP'ers!die!het!bedrijf!vanuit!
de!woning! voeren.! Voor! ZZP’ers! die!momenteel! vanuit! een! vaste! locatie! buitenshuis!werken,! is! deze!

kans! juist! kleiner.! In! de! multivariate! analyse! in! de! vorige! paragraaf! hing! het! huidige! type!
bedrijfshuisvesting!ook! al! sterk! samen!met!het! gewenste! type!bedrijfshuisvesting.! Zoals! toen! reeds! is!

gesuggereerd,! handelen! ZZP’ers! op! die!manier!waarbij! risico’s! geminimaliseerd!worden.! Dit! betekent!
vasthouden! aan! datgene! waarvan! men! al! zeker! weet! dat! goed! werkt:! het! huidige! type!

bedrijfshuisvesting!continueren.!ZZP’ers!zijn!zogezegd!‘typevast’.!
! Ten! slotte! hangt! de! huishoudenssamenstelling! samen! met! de! kans! dat! ZZP’ers! het! bedrijf!

flexibel!willen!huisvesten.!Alleenstaande!ZZP’ers!hebben!een!aanzienlijk!grotere!kans!het!bedrijf!flexibel!
te! willen! huisvesten! dan! ZZP’ers! die! samenwonen! –! met! of! zonder! thuiswonende! kinderen.!

Samenwonenden! zonder! kinderen! verschillen! niet! van! samenwonenden!met! kinderen! (zie! bijlage!M).!
Wanneer!alleenstaande!ZZP’ers!het!bedrijf!buiten!de!woning!willen!huisvesten,!geven!ze!wellicht!eerder!

de! voorkeur! voor! flexibele,! in! plaats! van! vaste! huisvestingstypen! omdat! hier! minder! risico’s! aan!
verbonden! zijn.! Flexibele! huisvestingstypen! hoeven! niet! opgezegd! te!worden!wanneer! ze! niet! langer!

betaald!kunnen!worden:!men!zit!er!niet!met!een!huurcontract!aan!vast.!Uit!de! interviews!kwam!naar!
voren!dat!risicominimalisering!voor!alleenstaande!ZZP’ers!zeer!belangrijk!is:!ze!hebben!geen!partner!die!

ook!verdient!en!als!‘back1up’!kan!dienen.!
! Kortom,! alleen! het! huidige! type! bedrijfshuivesting! en! de! huishoudenssamenstelling! hangen!

samen! met! de! kans! dat! ZZP’ers! het! bedrijf! flexibel! willen! huisvesten.! Wat! betekent! dit! voor! de!
hypothese!waarin!een!verband!werd!verwacht!tussen!de!tijd!die!ZZP’ers!aan!het!bedrijf!besteden!en!de!

wens!het!bedrijf!flexibel!te!huisvesten?!
!
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Tabel!8.7:!Kenmerken!die!samenhangen!met!de!kans!om!het!bedrijf!flexibel!buiten!de!woning!te!willen!
huisvesten!

Afhankelijke!variabele:!gewenst!type!bedrijfshuisvesting:!flexibel!buitenshuis 
Flexibel!buitenshuis!(versus!vast!buitenshuis)!

Onafhankelijke!variabelen! Model!A! Model!B!

  B! Sig.! B! Sig.!

Constante! 11,308! 0,030! 11,984! 0,060!

Geslacht!(man)!referentiecategorie! 0,514! 0,038! 0,522! 0,137!
Leeftijd! 0,000! 0,999! 0,014! 0,458!
Huishoudenssamenstelling!(alleenstaand)!referentiecategorie! !! 0,031! !! 0,204!

Samenwonend!met!kind*! P0,783! 0,013! P0,747! 0,081!
Samenwonend!zonder!kind! 10,749! 0,033! 10,608! 0,202!

Huishoudensinkomen!(laag)!referentiecategorie! 1,001! 0,002! 0,612! 0,166!

Leeftijd!bedrijf!(jong)!referentiecategorie! !! !! 10,297! 0,430!
Groeiambitie! !! !! 10,186! 0,286!
Huidig!type!bedrijfshuisvesting!(woning)!referentiecategorie***! !! !! !! 0,000!

Vast!buitenshuis***! !! !! P1,982! 0,003!
Flexibel!buitenshuis***! !! !! 2,614! 0,000!

Nagelkerke!R2! 0,066! 0,562!

X2! 15,550! 0,008! 165,696! 0,000!

N! 221! 221!

***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10!
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld! !

!

De)samenhang)tussen)de)leeftijd)van)het)bedrijf)en)het)gewenste)type)bedrijfshuisvesting)
De!zevende!hypothese!is!als!volgt!geformuleerd:!
!
)
)
)
!
! Deze!hypothese! is!gebaseerd!op!de! interviews!(Hoofdstuk!5).!Hieruit!bleek!dat!ZZP’ers!die!het!

bedrijf!recentelijk!hebben!opgericht!met!meer!onzekerheid!kampen!dan!ZZP’ers!waarvan!het!bedrijf!al!
langer!bestaat.!ZZP’ers!met!een!jong!bedrijf!moeten!nog!werken!aan!de!continuïteit!van!opdrachten!–!

en!daarmee!de!stabiliteit!van!het! inkomen!–!gedurende!het! jaar.! !Deze!onzekerheid!qua! inkomen!kan!
ertoe! leiden! dat! ZZP’ers! met! een! jong! bedrijf,! wanneer! zij! het! bedrijf! buitenshuis! willen! huisvesten,!

vaker!de!voorkeur!geven!aan! flexibele!–! in!plaats! van!vaste!–!huisvestingstypen.! Flexibele!huisvesting!
brengt!minder!risico’s!met!zich!mee!dan!vaste!bedrijfshuisvesting:!gebruikers!zitten!er!niet!aan!vast!met!

een!huurcontract!en!bijbehorende!opzegtermijn.!Flexibele!bedrijfshuisvesting!is!vaak!gratis!of!wordt!per!
uur!of!per!dag(deel)!betaald.!Wanneer!het!bedrijf!niet!goed! loopt,!kunnen!ZZP’ers!direct!stoppen!met!

het! werken! vanuit! de! flexibele! huisvesting.! Bij! vaste! bedrijfshuisvesting! kan! dit! niet:! doordat! in! het!
huurcontract!een!bepaalde!opzegtermijn! is!afgesproken,!zitten!ZZP’ers!nog!geruime!tijd! ‘vast’!aan!een!

bedrijfsruimte! die! zij! eigenlijk! niet!meer! kunnen,! of!willen! betalen.! Kortom,! de! financiële! risico’s! van!
vaste!typen!bedrijfshuisvesting!zijn!groter!dan!die!van!flexibele!bedrijfshuisvesting.!

Hypothese)7.)ZZP’ers)met)een)relatief)jong)bedrijf,)hebben)vaker)de)wens)het)bedrijf)in)flexibele)
typen)kleinschalige)bedrijfshuisvesting)te)huisvesten,)dan)ZZP’ers)met)een)relatief)oud)bedrijf.!
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! Uit! de! multivariate! analyse! volgt! dat! de! leeftijd! van! het! bedrijf! niet! samenhangt! met! het!

gewenste!huisvestingstype!(zie!tabel!8.7).! In!de!bivariate!analyse!was!er!sprake!van!een!zwak!verband!
tussen!de!leeftijd!van!het!bedrijf!en!de!wens!voor!vaste!of!flexibele!bedrijfshuisvesting.!De!onderzoeker!

denkt!dat!dit!verband!wellicht! is!weggevallen!omdat! in!de!multivariate!analyse!ook!het!effect!van!het!
huidige! type! bedrijfshuisvesting! is! meegenomen.! De! samenhang! tussen! het! huidige! en! gewenste!

huisvestingstype! is!zo!sterk!dat!hierdoor!de!samenhang!tussen!de! leeftijd!van!het!bedrijf!en!gewenste!
type!bedrijfshuisvesting!waarschijnlijk!is!weggevallen.!Dit!betekent!dat!de!hypothese!wordt!verworpen.!

!

8.5&Conclusie&

In!dit!hoofdstuk!stonden!de!bedrijfshuisvestingswensen!van!Utrechtse!ZZP'ers!centraal.!Het!lijkt!er!niet!

op!dat!Utrechtse!ZZP’er!de!woning!als! ‘paleis’! zien:!het!merendeel!van!de!ZZP'ers!wil!het! liefst!vanuit!
huis!werken.!Wanneer!ZZP’ers!buiten!de!deur!willen!werken,!zijn!vooral!vaste!typen!bedrijfshuisvesting!

gelegen!in!de!eigen!woonwijk!in!trek.!Tot!slot!is!er!–!wanneer!al!kan!worden!gesproken!van!de!wens!in!
een!‘paleis’!te!werken!–!slechts!sprake!van!de!wens!voor!een!paleisje:!het!merendeel!van!de!ZZP’ers!wil!

het!liefst!vanuit!een!bedrijfsruimte!werken!met!een!omvang!tussen!de!11!en!50!m2.!
!

Verklaringen)gewenst)type)bedrijfshuisvesting:)buiten)de)woning)
Het!huisvestingstype!waaruit!ZZP’ers!momenteel!werken,!bepaalt!zeer!sterk!of!ZZP’ers!het!bedrijf!buiten!

de! woning! willen! huisvesten.! ZZP’ers! die! het! bedrijf! vanuit! een! vaste! of! flexibele! locatie! buitenshuis!
voeren,!wensen!vaker!het!bedrijf!buiten!de!woning! te!huisvesten!dan!ZZP’ers!die!vanuit!huis!werken.!

ZZP’ers! zijn! ‘typevast’.! In! de! wetenschappelijke! literatuur! zijn! geen! studies! gevonden! die! ingaan! op!
factoren! die! van! invloed! zijn! op! de!wens! voor! een! bepaald! type! bedrijfshuisvesting.!Wel! is! vanuit! de!

evolutionaire! benadering! in! de! economische! geografie! bekend! dat! ondernemers! risico1avers! zijn! en!
graag!vasthouden!aan!opgebouwde!routines.!Eerder!gemaakte!keuzes!zijn!van!invloed!op!keuzes!in!het!

heden!en!de! toekomst! (Frenken!&!Boschma,!2007).!De!evolutionaire!benadering! is! tot!op!heden!niet!
gebruikt!om!het! type!bedrijfshuisvesting! te!verklaren,!maar!dit! lijkt!wel!mogelijk! te!zijn:!de! resultaten!

van!deze!studie!kunnen!met!een!evolutionaire!bril!goed!geïnterpreteerd!worden.!ZZP’ers!willen!risico’s!
het!liefst!zoveel!mogelijk!mijden!en!houden!vast!een!de!vertrouwde!manier!van!bedrijfshuisvesting.!

Uit! de! interviews!werd! ook! al! duidelijk! dat! veel! ZZP’ers! het! bedrijf! graag! op! dezelfde!manier!
willen! huisvesten! als! dat! ze!momenteel! doen.! Vaak! genoemde! redenen! hiervoor! zijn! het! gemak! –! er!

hoeft!niet!naar! iets!nieuws!gezocht! te!worden!–!en!het!uit!de!weg!gaan!van!onzekerheid:!zeker! in!de!
huidige! economische! crisistijd! wordt! het! veranderen! van! het! type! bedrijfshuisvesting! als! een! zeer!

risicovolle!gebeurtenis!gezien.!Ook!willen!enkele!geïnterviewde!ZZP’ers!vanuit!hetzelfde!huisvestingtype!
blijven!werken!omdat!er!nog!geen!continuïteit!aan!opdrachten,!en!dus!aan!inkomsten!is.!

! Ten! tweede! hangt! de! mate! van! bedrijfsgroeiambitie! sterk! positief! samen! met! de! kans! dat!
ZZP’ers! het! bedrijf! buiten! de! woning! willen! huisvesten.! Deze! bevindingen! komen! overeen! met!

empirische!studies!over!HBB’s:!ZZP’ers!die!bedrijfsgroei!ambiëren!willen!vaker!de!woning!verlaten!dan!
ZZP’ers!die!geen!groei!ambiëren!(Beech,!1997;!Mackloet!et!al.,!2006;!Schutjens!et!al.,!2006).!!

De!leeftijd!van!ZZP’ers!is!het!enige!persoonskenmerk!dat!belangrijk!is.!Hoe!hoger!de!leeftijd,!hoe!
kleiner!de!kans!dat!bedrijfshuisvesting!buiten!de!woning!gewenst!wordt.!
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Tot! slot!willen! ZZP’ers! in! Leidsche!Rijn! en!Vleuten1De!Meern!minder! vaak!buitenshuis!werken!

dan!ZZP’ers!in!overige!Utrechtse!wijken.!
!

Verklaringen)gewenst)type)bedrijfshuisvesting)buitenshuis:)flexibele)huisvesting)
Net!als!bij!de!verklaringen!van!de!kans!dat!ZZP’ers!buitenshuis!willen!werken,!hangt!de!kans!dat!ZZP’ers!

het!bedrijf!flexibel!willen!huisvesten!ook!sterk!samen!met!het!huidige!type!bedrijfshuisvesting.!ZZP’ers!
treden!niet! graag!buiten! gebaande!paden:!wanneer! zij! het! bedrijf! op!dit!moment! flexibel! huisvesten,!

willen!ze!dit!ook!graag!zo!houden.!Hetzelfde!geldt!voor!het!geval!wanneer!ze!het!bedrijf!momenteel!niet)
flexibel! huisvesten.! ZZP’ers!houden! zich! graag! vast! aan!hetzelfde! ‘oude! vertrouwde’!huisvestingstype.!

Kortom,!ze!zijn!honkvast!wanneer!het!op!het!type!bedrijfshuisvesting!aankomt.!!
! Ten!slotte!hebben!alleenstaande!ZZP’ers!die!het!bedrijf!buiten!de!woning!willen!huisvesten,!een!

aanzienlijk!grotere!kans!het!bedrijf! flexibel!te!willen!huisvesten!dan!ZZP’ers!die!samenwonen.!Over!de!
kenmerken! die! samenhangen! met! de! wens! het! bedrijf! flexibel! te! huisvesten,! is! geen! literatuur!

gevonden.!Ook!uit!de!interviews!zijn!hierover!geen!inzichten!ontstaan:!geen!van!de!tien!ZZP’ers!wil!het!
bedrijf! graag! hoofdzakelijk! flexibel! huisvesten.!Wel! is! uit! de! interviews! naar! voren! gekomen! dat! dat!

risicominimalisering!voor!alleenstaande!ZZP’ers!zeer!belangrijk!is:!omdat!ze!geen!partner!hebben,!zijn!ze!
compleet! afhankelijk! van! het! eigen! inkomen.! De! onderzoeker! denkt! daarom! dat! wanneer!

alleenstaanden! het! bedrijf! buiten! de! woning! willen! huisvesten,! zij! eerder! de! voorkeur! geven! aan!
flexibele,!in!plaats!van!vaste!huisvestingstypen.!!

!
Nu! eenmaal! de! samenhang! tussen! persoons1,!woning1,! bedrijfs1! en!wijkkenmerken! en! het! huidige! en!

gewenste!type!bedrijfshuisvesting!bekend!is,!kan!worden!nagegaan!in!hoeverre!het!huidige!en!gewenste!
type!bedrijfshuisvesting!met!elkaar!overeenkomt.!Huisvesten!Utrechtse!ZZP’ers!het!bedrijf!nu!ook!al!op!

de!manier!zoals!ze!dit!graag!willen?!Zo!niet,!welke!kenmerken!hangen!samen!met!het!verschil!tussen!het!
huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting?! Deze! twee! vragen! staan! centraal! in! het! volgende!

hoofdstuk.!



! ! ! ! !

!
!

121!



! ! ! ! !

!
!

122!

9.& DE&OVEREENKOMST&TUSSEN&DE&HUIDIGE&EN&GEWENSTE&
BEDRIJFSHUISVESTINGSSITUATIE&
!

9.1&Inleiding&

Hebben! Utrechtse! ZZP’ers! hun! ‘werkpaleis’! al! gevonden?! Of! komt! de! huidige! wijze! van!

bedrijfshuisvesting! niet! in! de! buurt! van! de! bedrijfshuisvestingswensen! die! worden! gekoesterd?! Dit!
hoofdstuk!geeft!antwoord!op!de!vijfde!deelvraag:!

!
5.)) In) welke)mate) komt) de) huidige) en) gewenste)wijze) van) bedrijfshuisvesting) overeen) en) in) hoeverre)
hangt)dit)samen)met)persoons/,)woning/,)bedrijfs/)of)wijkkenmerken?)
!

Dit!hoofdstuk!bestaat!uit! twee!delen.! In!het!eerste!deel!van!dit!hoofdstuk!wordt!de!mate!van!
overeenkomst!tussen!de!huidige!en!gewenste!bedrijfshuisvestingssituatie!op!drie!terreinen!beschreven:!

het!type!bedrijfshuisvesting,!de!omvang!van!de!bedrijfshuisvesting!en!–!wanneer!dit!van!toepassing!is!–!
het! contract! waarmee! de! bedrijfshuisvesting! wordt! gehuurd.! Er! is! gebruik! gemaakt! van! weging!

waardoor!de! resultaten! representatief! zijn!voor! ‘de!gemiddelde’!Utrechtse!ZZP’er.! In!het! tweede!deel!
van! dit! hoofdstuk! wordt! ingegaan! op! de! kenmerken! die! samenhangen! met! het! verschil! tussen! het!

huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting.!Bij!deze!analyse!is!geen!weging!toegepast.!
!

9.2&Overeenkomst&huidig&en&gewenst&type&bedrijfshuisvesting&

Bij! iets! meer! dan! de! helft! van! de! Utrechtse! ZZP’ers! (51,7%)! is! het! huidige! en! gewenste! type!

bedrijfshuisvesting!hetzelfde:!bij! iets!minder!dan!de!helft!van!de!ZZP'ers!(48,3%)!verschilt!dit!(zie!tabel!
9.1:!op!de!diagonaallijn! is!het!huidige!en!gewenste! type!bedrijfshuisvesting!hetzelfde;!de!percentages!

zijn!vetgedrukt!en!roodgekleurd).!!
! Het!grootste!verschil!tussen!het!huidige!en!gewenste!huisvestingstype!doet!zich!voor!bij!ZZP’ers!

die!op!flexibele!werkplekken!of!in!horecagelegenheden!werken.!Zestig!procent!van!deze!ZZP’ers!zou!het!
bedrijf!graag!in!een!ander!type!huisvesten:!met!name!een!kleine!vaste!locatie!buitenshuis!is!in!trek.!Iets!

meer!dan!de!helft!van!de!ZZP’ers!(55%)!die!momenteel!bij!de!klant!werkt,!wil!het!bedrijf!graag!op!een!
andere!manier!huisvesten:!vooral!het!werken!vanuit!de!woning!is!populair.!Tot!slot!wil!iets!meer!dan!de!

helft!van!de!ZZP’ers!die!vanuit!een!grote!vaste!locatie!buitenshuis!werken!het!bedrijf!graag!vanuit!een!
ander! type! bedrijfshuisvesting! voeren:! juist! vooral! een! wat! kleinere! vaste! werkplek! buitenshuis! is!

geliefd.!
De! overeenkomst! tussen! het! huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! is! het! grootst! bij!

ZZP’ers!die!het!bedrijf!vanuit!de!woning!voeren!waarbij!ze!over!veel!ruimte!beschikken!en!bij!ZZP’ers!die!
het!bedrijf!vanuit!een!kleine!vaste!locatie!buitenshuis!voeren.!Slechts!18%!van!de!ZZP’ers!die!het!bedrijf!

vanuit! de! woning! voeren! en! over! veel! ruimte! beschikken,! zouden! het! bedrijf! graag! op! een! andere!
manier!willen!huisvesten:!vooral!een!kleine!vaste! locatie!buitenshuis! is! in! trek.!Van!de!ZZP’ers!die!het!
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bedrijf!op!een!kleine!vaste! locatie!buitenshuis!huisvesten,!zou!14%!het!bedrijf!graag!vanuit!een!ander!

type!kleinschalige!bedrijfshuisvesting!voeren:!met!name!een!grote!vaste!locatie!buitenshuis!is!populair.!
Al!met! al! is! er! geen! sprake! van!een!duidelijke! tendens:! het! gewenste! type!bedrijfshuisvesting!

varieert!sterk!afhankelijk!van!het!huidige!type!bedrijfshuisvesting.!Wel!valt!uit!tabel!9.1!op!te!maken!dat!
veel!ZZP’ers!graag!vanuit!huis!willen!werken!–!zowel!in!een!woning!waar!weinig!of!veel!ruimte!is!voor!de!

uitoefening!van!de!bedrijfsactiviteiten!–!en!vanuit!een!kleine!vaste!werkplek!buitenshuis.!
! !
Tabel!9.1:!Overeenkomst!huidig!en!gewenst!type!bedrijfshuisvesting!(in!%)!(n=989)!

!!! ! Gewenst! !
! ! In!huis!+!

klein!
In!huis!+!

groot!
Vast!+!
klein!

Vast!+!
groot!

Flexwerkplek!+!
horecagelegenheid!

Klant!! Totaal!%! Totaal!n!

Huidig! In!huis!+!klein! 54,4! 16,2! 23,4! 0,4! 3,7! 1,8! 100,0! 322!
In!huis!+!groot! 1,8! 81,6! 12,3! 1,8! 1,8! 0,9! 100,0! 200!

Vast!+!klein! 2,3! 1,6! 85,9! 7,8! 2,3! !! 100,0! 288!
Vast!+!groot! !! 8,3! 41,7! 47,2! 2,8! !! 100,0! 33!

Flexwerkplek!+!
horecagelegenheid!

6,7! 13,3! 30,0! !! 40,0! 10,0! 100,0! 44!

Klant! 25,8! 9,8! 13,4! 1,0! 4,1! 45,9! 100,0! 102!

Totaal!%! 32,6! 20,2! 29,1! 3,3! 4,4! 10,3! 100,0! 989!

!

9.3&Overeenkomst&huidig&en&gewenst&type&contract&

Het! verschil! tussen! het! huidige! en! gewenste! type! contract! voor! gehuurde! bedrijfshuisvesting,! neemt!

over!het!algemeen!toe!naarmate!de!flexibiliteit!van!het!huurcontract!afneemt.!De!tendens!van!ZZP’ers!is!
dus!nog!naar!flexibelere!bedrijfshuisvesting.!De!helft!van!de!ZZP'ers!die!de!bedrijfshuisvesting!voor!vijf!

jaar!huurt,!wil!graag!een!korter!of!flexibeler!contract:!vooral!een!huurcontract!voor!één!jaar! is! in!trek.!
Van!de!ZZP'ers!die!de!bedrijfshuisvesting!met!een!eenjarig! contract!huren,!wil! een!kwart! een! flexibel!

contract,!een!kwart!een!vijfjarig!huurcontract!en!de!andere!helft!is!tevreden!met!het!eenjarige!contract!
(zie!tabel!9.2).!!

Het!verschil!tussen!het!huidige!en!gewenste!type!contract!is!het!kleinst!bij!ZZP'ers!die!met!een!
flexibel! contract! huren.! Slechts! 21%! zou! graag! een! ander! contract! willen:! met! name! een! flexibele!

werkplek!per!uur!of!per!dagdeel!is!populair.!Van!de!ZZP'ers!die!werken!vanuit!flexibele!werkplekken!die!
per!uur!of!dagdeel!betaald!kunnen!worden,!wil!30%!een!ander!contract:!met!name!een!flexibel!contract!

is!gewild.5!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Bij!tabel!9.2!moet!rekening!worden!gehouden!met!het!feit!dat!de!getallen!in!de!matrix!erg!laag!zijn:!slechts!92!ZZP’ers!huren!
momenteel!de!bedrijfshuisvesting!en!willen!de!bedrijfshuisvesting!huren.!
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Tabel!9.2:!Overeenkomst!huidig!en!gewenst!type!contract!(in!%)!(n=92)!

!! !! Gewenst!

!! !! Flexwerkplek:!
uur/dagdeel!

Flexibel!
contract!

Huurcontract!1!
jaar!

Huurcontract!
5!jaar!

Totaal!%! Totaal!n!

Huidig! Flexwerkplek:!
uur/dagdeel!

69,2! 23,1! 7,7! !! 100,0! 13!

Flexibel!
contract!

14,3! 78,6! 7,1! !! 100,0! 25!

Huurcontract!
1!jaar!

2,8! 25! 52,8! 19,4! 100,0! 32!

Huurcontract!
5!jaar!

3,4! 6,9! 37,9! 51,7! 100,0! 22!

Totaal!%! 14,1! 27,2! 34,8! 23,9! 100,0! 92!

!!

9.4&Overeenkomst&huidige&en&gewenste&omvang&van&de&bedrijfshuisvesting&

De! overeenkomst! tussen! de! huidige! en! gewenste! omvang! van! de! bedrijfshuisvesting! neemt! toe!

naarmate!ZZP’ers!op!dit!moment!al!over!bedrijfshuisvesting!met!een!groter!oppervlakte!beschikken.!De!
algemene!tendens!is!naar!bedrijfshuisvesting!van!een!nog!grotere!omvang.!Het!grootste!verschil!tussen!

de! huidige! en! gewenste! bedrijfshuisvestingsomvang! doet! zich! voor! bij! ZZP’ers! die! momenteel! over!
bedrijfshuisvesting! tussen!de!0110!m2!beschikken:!60%!van!deze!klein!behuisde!ZZP’ers!wil!graag!over!

een!grotere!bedrijfshuisvesting!beschikken,!met!name!een!oppervlakte!tussen!de!11120!m2!is!gewild!(zie!
tabel!9.3).!

Het!verschil!tussen!de!huidige!en!gewenste!omvang!van!de!bedrijfshuisvesting!is!het!kleinst!bij!
ZZP’ers!die!over!meer!dan!50!m2!voor!de!bedrijfsactiviteiten!beschikken.!Slechts!een!op!de!acht!ZZP’ers!

die!meer!dan!50!m2!voor!de!bedrijfsactiviteiten!tot!beschikking!heeft,!heeft!behoefte!aan!een!andere,!in!
dit!geval!kleinere,!bedrijfshuisvestingsomvang.!

!
Tabel!9.3:!Overeenkomst!huidige!en!gewenste!omvang!van!de!bedrijfshuisvesting!(in!%)!(n=952)!

!! ! Gewenst!
! ! 0110!m2! 11120!m2! 21150!m2! >50!m2! Totaal!%! Totaal!n!

Huidig! 0110!m2! 43,4! 41,3! 13,0! 2,4! 100,0! 151!
11120!m2! 1,5! 60,9! 35,6! 2,0! 100,0! 359!
21150!m2! 1,0! 4,2! 75,0! 19,8! 100,0! 319!
>50!m2! ! 5,9! 11,8! 82,4! 100,0! 123!

Totaal!%! 15,9! 37,7! 33,5! 12,9! 100,0! 952!

))
In!het!begin!van!dit!hoofdstuk!werd!de!vraag!gesteld!in!welke!mate!de!bedrijfshuisvestingswensen!van!

Utrechtse!ZZP’ers! reeds!vervuld! zijn!en! zij! het!bedrijf!dus!op!de!door!hen!gewenste!wijze!huisvesten.!
Wanneer!enkel!wordt!gekeken!naar!het!type!bedrijfshuisvesting!gecombineerd!met!de!omvang!van!die!

bedrijfshuisvesting,!geldt!dat!iets!meer!dan!de!helft!van!de!Utrechtse!ZZP’ers!het!bedrijf!momenteel!al!
huisvesten!op!de!manier!zoals!zij!dat!graag!willen.!Voor!iets!minder!dan!de!helft!van!de!ZZP'ers!is!dit!niet!

het!geval:!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!verschilt!van!elkaar.!
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In!de!volgende!paragraaf!worden!door!middel!van!een!multivariate!analyse!persoons1,!woning1,!

bedrijfs1! en! wijkkenmerken! achterhaald! die! samenhangen! met! de! kans! dat! de! huidige! en! gewenste!
bedrijfshuisvesting!van!elkaar!verschilt.!Het!verschil!wordt!achterhaald!voor!het!type!bedrijfshuisvesting!

en! de! omvang! daarvan.! Voordat! het! zover! is,! worden! de! uitkomsten! van! de! bivariate! analyses! kort!
geïnterpreteerd.! Door! middel! van! bivariate! analyses! worden! verbanden! ontdekt! tussen! persoons1,!

woning1,! bedrijfs1! en! wijkkenmerken! enerzijds! en! de! mate! van! overeenkomst! tussen! het! huidige! en!
gewenste!type!bedrijfshuisvesting!anderzijds.!De!kenmerken!die!in!de!bivariate!analyses!samenhangen!

met!de!mate!van!overeenkomst!tussen!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!worden!in!de!
multivariate!analyse!opgenomen.!

9.5&Verklaringen&voor&de&kans&op&een&verschil&tussen&het&huidige&en&gewenste&type&

bedrijfshuisvesting&

Drie! persoonskenmerken! hangen! samen! met! de! mate! van! overeenkomst! tussen! het! huidige! en!

gewenste! type! bedrijfshuisvesting,! te! weten:! leeftijd,! geslacht! en! de! wens! van! ZZP’ers! om! werk1! en!
zorgtaken!te!combineren!(zie!tabel!9.4).!Bij!mannelijke!ZZP’ers,!ZZP’ers!onder!de!55!jaar!oud!en!ZZP’ers!

waarbij! het! combineren! van! werk1! en! zorgtaken! niet! meespeelde! als! motivatie! voor! het! ZZP1schap!
verschilt! het! huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! vaker! van! elkaar! dan! respectievelijk!

vrouwelijke!ZZP’ers,!ZZP’ers!van!55!jaar!oud!of!ouder!en!ZZP’ers!waarbij!het!combineren!van!werk1!en!
zorgtaken!een!reden!is!voor!het!ZZP1schap.!

!

Tabel!9.4:!De!samenhang!tussen!de!mate!van!overeenkomst!van!het!huidige!en!gewenste!type!

bedrijfshuisvesting!enerzijds!en!persoonskenmerken!anderzijds!

!! !! Categorieën!

Geslacht***! !! Man! Vrouw! Totaal!
!! Overeenkomst!huidig1gewenst!type! 50,1! 56,2! 52,9!
!! Verschil!huidig1gewenst!type! 49,9! 43,8! 47,1!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 601! 516! 1117!

!! !! X2=4,171;)p=0,041;)Cramer's)V=0,061!
Leeftijd***! !! 16P29! 30P54! 55+! Totaal!
!! Overeenkomst!huidig1gewenst!type! 50,0! 50,1! 63,0! 52,9!
!! Verschil!huidig1gewenst!type! 50,0! 49,9! 37,0! 47,1!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 86! 792! 238! 1116!

!! !! X2=12,526;)p=0,002;)Cramer's)V=0,106!
Combineren!werkP!en!zorgtaken**! !! Oneens! Neutraal! Eens! Totaal!
!! Overeenkomst!huidig1gewenst!type! 49,9! 52,1! 57,1! 53,0!
!! Verschil!huidig1gewenst!type! 50,1! 47,9! 43,0! 47,0!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 411! 217! 386! 1014!

!! !! X2=9,578;)p=0,048;)Cramer's)V=0,097!
***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10!
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld! !
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De! woninggrootte,! qua! aantal! kamers! en! woonoppervlakte,! hangt! samen! met! de! mate! van!

overeenkomst! tussen! het! huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! (zie! tabel! 9.5).! ZZP’ers!
woonachtig! in! een! kleine!woning!–! zowel!qua!aantal! kamers! en!woonoppervlakte!–!hebben! vaker!de!

wens!het!bedrijf!op!een!andere!manier!te!huisvesten!dan!ZZP’ers!woonachtig!in!een!grote!woning.!Ook!
ZZP’ers!woonachtig! in!een!huurwoning!willen!het!bedrijf! vaker!op!een!andere!manier!huisvesten!dan!

ZZP’ers!woonachtig!in!een!koopwoning.!

!

Tabel!9.5:!De!samenhang!tussen!de!mate!van!overeenkomst!van!het!huidige!en!gewenste!type!

bedrijfshuisvesting!enerzijds!en!woningkenmerken!anderzijds!
! ! Categorieën!
Aantal!kamers***! !! Klein! Groot! Totaal!
!! Overeenkomst!huidig1gewenst!type! 49,9! 65,0! 53,2!
!! Verschil!huidig1gewenst!type! 50,1! 35,0! 46,8!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 878! 243! 1121!

!! !! X2=19,715;)p=0,000;)Cramer's)V=0,133!
Woonoppervlakte***! !! Klein! Groot! Totaal!

!!
!! Overeenkomst!huidig1gewenst!type! 50,1! 60,2! 53,3!
!! Verschil!huidig1gewenst!type! 49,9! 39,8! 46,7!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 745! 354! 1099!

!! )) X2=12,362;)p=0,002;)Cramer's)V=0,106!
Eigendom***! !! Huur! Koop! Totaal!
!! Overeenkomst!huidig1gewenst!type! 44,9! 56,1! 53,1!
!! Verschil!huidig1gewenst!type! 55,1! 43,9! 46,9!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 301! 826! 1127!

!! )) X2=11,116;)p=0,001;)Cramer's)V=0,099!
***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10)
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld! !

!

Tot! slot! hangen! drie! bedrijfskenmerken! samen! met! de! mate! van! overeenkomst! tussen! het!
huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!(zie!tabel!9.6).!Bij!ZZP’ers!met!een!relatief!jong!bedrijf,!met!

een! relatief! hoge! bedrijfsgroeiambitie! en! met! een! ontevreden! gevoel! over! de! huidige!
bedrijfshuisvestingssituatie! verschilt! het! huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! vaker! dan! bij!

respectievelijk!ZZP’ers!met!een! relatief!oud!bedrijf,!een! relatief! lage!mate!van!bedrijfsgroeiambitie!en!
met!een!tevreden!gevoel!over!de!wijze!waarop!het!bedrijf!momenteel!is!gehuisvest.!

!



! ! ! ! !

!
!

127!

Tabel!9.6:!De!samenhang!tussen!de!mate!van!overeenkomst!van!het!huidige!en!gewenste!type!

bedrijfshuisvesting!enerzijds!en!bedrijfskenmerken!anderzijds!

! ! Categorieën!

Leeftijd!bedrijf**! !! Jong! Oud! Totaal!
!! Overeenkomst!huidig1gewenst!type! 48,5! 55,9! 52,9!
!! Verschil!huidig1gewenst!type! 51,5! 44,1! 47,1!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 454! 683! 1137!

!! !! X2=6,111;)p=0,013;)Cramer's)V=0,073)
Groeiambitie**! !! Oneens! Neutraal! Eens! Totaal!
!! Overeenkomst!huidig1gewenst!type! 55,6! 38,9! 47,3! !42,3!
!! Verschil!huidig1gewenst!type! 44,4! 61,1! 52,7! !52,7!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 928! 90! 55! 1073!

!! !! X2=10,575;)p=0,032;)Cramer's)V=0,099)
Tevreden!huidige!
bedrijfshuisvesting***!

!! Ontevreden! Neutraal! Tevreden! Totaal!

!! Overeenkomst!huidig1gewenst!type! 27,6! 39,8! 60,8! 53,5!

!! Verschil!huidig1gewenst!type! 72,4! 60,2! 39,2! 46,5!

!! Totaal!%! 100,0! 100,0! 100,0! 100,0!

!! Totaal!n! 123! 191! 796! 1110!

!! !! X2=64,560;)p=0,000;)Cramer's)V=0,241)
!***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10!
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld! !

!

Welke! kenmerken! hangen! samen! met! de! kans! dat! het! huidige! en! gewenste! type!
bedrijfshuisvesting!van!elkaar!verschilt?!Deze!vraag!wordt!beantwoord!door!middel!van!een!multivariate!

analyse! –! een! logistische! regressieanalyse.! De! kenmerken! die! volgens! de! bivariate! analyses!
samenhangen!met! de!mate! van! overeenkomst! tussen! de! huidige! en! gewenste! huisvesting!worden! in!

drie!stappen!aan!het!logistische!regressiemodel!toegevoegd.!Door!middel!van!het!regressiemodel!wordt!
de! kans! berekend! op! een! verschil! tussen! de! huidige! en! gewenste! bedrijfshuisvesting! qua! type! en!

omvang!(zie!tabel!9.7!voor!de!groep!ZZP’ers!waarbij!het!huidige!en!gewenste!huisvestingstype!verschilt:!
rode!celvulling!en!vetgedrukte!percentages).!!

!
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Tabel!9.7:!Verschil!huidig!en!gewenst!type!bedrijfshuisvesting!!(in!%)!(n=989)!!

!! !! Gewenst! !!

!! !! In!huis!+!
klein!

In!huis!+!
groot!

Vast!+!
klein!

Vast!+!
groot!

Flexwerkplek!+!
horecagelegenheid!

Klant!! Totaal!%! Totaal!n!

Huidig! In!huis!+!klein! 54,4! 16,2! 23,4! 0,4! 3,7! 1,8! 100,0! 322!

In!huis!+!groot! 1,8! 81,6! 12,3! 1,8! 1,8! 0,9! 100,0! 200!

Vast!+!klein! 2,3! 1,6! 85,9! 7,8! 2,3! !! 100,0! 288!

Vast!+!groot! !! 8,3! 41,7! 47,2! 2,8! !! 100,0! 33!

Flexwerkplek!+!
horecagelegenheid!

6,7! 13,3! 30,0! !! 40,0! 10,0! 100,0! 44!

Klant! 25,8! 9,8! 13,4! 1,0! 4,1! 45,9! 100,0! 102!

Totaal!%! 32,6! 20,2! 29,1! 3,3! 4,4! 10,3! 100,0! 989!

!

In!de!eerste!stap!worden!de!persoonskenmerken!aan!het!regressiemodel!toegevoegd,!zie!model!
A!(tabel!9.8).!De!leeftijd!van!ZZP’ers!hangt!negatief!samen!met!de!kans!dat!het!huidige!en!gewenste!type!

bedrijfshuisvesting!van!elkaar!verschilt.!Ook!het!geslacht!hangt!daarmee!samen:!bij!mannelijke!ZZP’ers!is!
de!kans!op!verschil!groter!dan!bij!vrouwelijke!ZZP’ers.!

In!model!B!worden!de!drie!woningkenmerken!aan!het!regressiemodel!toegevoegd.!Alle!drie!
deze!kenmerken!hangen!niet!samen!met!de!kans!op!een!verschil!tussen!het!huidige!en!gewenste!type!

bedrijfshuisvesting.!De!leeftijd!en!het!geslacht!van!ZZP’ers!hangen!daar!wel!nog!steeds!mee!samen.!
Zowel!model!A!als!model!B!verklaren!een!miniem!gedeelte!van!de!totale!variantie!in!het!optreden!van!

een!verschil!tussen!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting:!respectievelijk!3,4%!en!3,7%.!!
Wanneer!in!model!C!de!bedrijfskenmerken!aan!het!regressiemodel!worden!toegevoegd,!neemt!

de!verklaringskracht!toe!tot!12,9%.!De!mate!waarin!ZZP’ers!tevreden!zijn!met!de!huidige!
bedrijfshuisvesting!hangt!sterk!samen!met!de!kans!op!een!verschil!tussen!het!huidige!en!gewenste!type!

bedrijfshuisvesting.!In!model!C!verliest!het!geslacht!van!ZZP’ers!de!significante!samenhang!met!de!kans!
op!een!verschil!tussen!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting.!Dit!komt!waarschijnlijk!omdat!

de!tevredenheid!met!de!huidige!bedrijfshuisvesting!zo!sterk!met!de!kans!op!een!verschil!tussen!het!
huidige!en!gewenste!huisvestingtype!samenhangt;!deze!factor!neemt!het!effect!van!het!geslacht!weg.!

Uit! tabel!9.5,!model!C,!blijkt!dat!de!kans!op!een!verschil! tussen!het!huidige!en!gewenste! type!
bedrijfshuisvesting! sterk! positief! wordt! beïnvloed! door! de! tevredenheid! van! ZZP’ers! met! de! wijze!

waarop!het!bedrijf!momenteel!is!gehuisvest.!Dit!is!een!logische!bevinding:!waarom!zouden!ZZP’ers!het!
bedrijf! op! een! andere! manier! willen! huisvesten! wanneer! de! tevredenheid! met! de! huidige! wijze! van!

bedrijfshuisvesting!groot!is?!Als!laatste!hangt!de!leeftijd!van!ZZP’ers!negatief!samen!met!de!kans!op!een!
verschil:! jonge! ZZP’ers! willen! het! bedrijf! vaker! op! een! andere! manier! huisvesten! dan! oude! ZZP’ers.!

Wellicht! heeft! dit! te! maken! met! een! generatiekloof! wat! betreft! de! bereidheid! tot! het! nemen! van!
risico’s?!Het!veranderen!van!de!bedrijfshuisvesting! is!een! risicovolle! zaak:! in!hoeverre!een!ander! type!

bedrijfshuisvesting!bevalt,!is!nooit!met!zekerheid!van!tevoren!vast!te!stellen.!Of!zijn!misschien!bij!oudere!
ZZP’ers! de! bedrijfshuisvestingswensen! al! in! vervulling! gegaan?!Ouderen!mensen! beschikken! over! het!

algemeen! over! meer! kapitaal! dan! jongeren! waardoor! oudere! ZZP’ers! het! bedrijf! wellicht! al! hebben!
gehuisvest!op!de!gewenste!manier.!

In!het!resterende!deel!van!deze!paragraaf!wordt!de!laatste!hypothese!van!deze!studie!getoetst.!
!



! ! ! ! !

!
!

129!

Tabel!9.8:!Kenmerken!die!samenhangen!met!de!kans!dat!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!
verschilt!

Afhankelijke!variabele:!verschil!huidigPgewenst!type!bedrijfshuisvesting!

Verschil!(versus!overeenkomst)!

Onafhankelijke!variabelen! Model!A! Model!B! Model!C!

!! B! Sig.! B! Sig.! B! Sig.!

Constante! 1,298! 0,000! 1,330! 0,000! 3,256! 0,000!

Geslacht!(man)!referentiecategorie! 10,326! 0,017! 10,335! 0,014! 10,227! 0,118!
Leeftijd**! P0,026! 0,000! P0,023! 0,001! P0,018! 0,020!
Combineren!werk1!en!zorgtaken! 10,052! 0,313! 10,031! 0,560! 10,085! 0,135!

Aantal!kamers! !! !! 10,032! 0,553! 10,006! 0,922!
Woonoppervlakte!(klein)!referentiecategorie! !! !! 10,155! 0,381! 10,116! 0,529!
Eigendom!(huur)!referentiecategorie! !! !! 10,080! 0,642! 0,072! 0,687!

Leeftijd!bedrijf!(jong)!referentiecategorie! !! !! !! !! 0,116! 0,461!
Groeiambitie! !! !! !! !! 0,043! 0,596!
Tevredenheid!huidige!bedrijfshuisvesting***! !! !! !! !! P0,628! 0,000!

Nagelkerke!R2! 0,034! 0,037! 0,129!

X2! 21,289! 0,000! 22,943! 0,002! 82,467! 0,000!

N! 227! 227! 227!

***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10!
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld!

!
De)samenhang)tussen)tevredenheid)en)de)mate)van)overeenkomst)tussen)het)huidige)en)gewenste)type)
bedrijfshuisvesting)
De!laatste!hypothese!die!in!deze!studie!wordt!getoetst,!is!als!volgt:!!

!

!

!
!

!
! !

De!onderzoeker!kwam!op!het!idee!voor!deze!hypothese!tijdens!de!analyse!van!de!tien!interviews!die!zijn!
afgenomen!met!Utrechtse!ZZP’ers.!Hieruit!kwam!naar!voren!dat!ZZP’ers!die!tevreden!zijn!met!de!wijze!

waarop! zij! het! bedrijf! momenteel! huisvesten! deze! manier! van! bedrijfshuisvesting! ook! graag! wilden!
voortzetten.!

! Uit! de! multivariate! analyse! blijkt! inderdaad! dat! de! tevredenheid! met! de! huidige!
bedrijfshuisvestingssituatie! sterk! positief! samenhangt!met! de! kans! dat! het! huidige! en! gewenste! type!

bedrijfshuisvesting! van! elkaar! verschilt! (zie! tabel! 9.8).! De! hypothese!wordt! aangenomen.! Zoals! bij! de!
toelichting! op! de! uitkomsten! van! de! multivariate! analyse! al! is! vermeld,! is! het! logisch! dat! wanneer!

ZZP’ers!tevreden!zijn!over!de!bedrijfshuisvesting,!zij!de!behoefte!om!het!bedrijf!op!een!andere!manier!te!
huisvesten!minder!zullen!voelen!dan!ZZP’ers!die!niet!gelukkig!zijn!met!de!bedrijfshuisvestingskeuze.!!

Hypothese)8.)Bij)ZZP’ers)die)ontevreden)zijn)over)de)wijze)waarop)het)bedrijf)is)gehuisvest,)
bestaat)er)vaker)een)verschil)tussen)het)huidige)en)gewenste)type)bedrijfshuisvesting,)dan)bij)
ZZP’ers)die)tevreden)zijn.)
)
!
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9.6&Verschil&huidige&en&gewenste&huisvesting:&mate&van&tevredenheid&

Iets!minder!dan!de!helft!van!de!Utrechtse!ZZP’ers!wil!het!bedrijf!graag!anders!huisvesten.!De!vraag!die!

nu!rijst! is:!van!hoeveel!ZZP’ers!kan!worden!verwacht!dat!zij!het!bedrijf!daadwerkelijk!op!de!gewenste!
manier!willen!huisvesten!en!is!deze!wens!niet!slechts!een!kwestie!van!‘wishful!thinking’?!!

! Om! een! inschatting! te! geven! van! het! aantal! ZZP'ers! waarbij! het! gewenste! type!
bedrijfshuisvesting!een! ‘realistische!wens’! is,! is!gekeken!naar!hoeveel!ZZP'ers!zowel! (zeer)!ontevreden!

zijn! met! de! huidige! bedrijfshuisvesting! als! waarvan! het! huidig! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting!
verschilt.!Dit!is!slechts!bij!7,8%!van!de!ZZP’ers,!89!personen,!die!de!enquête!hebben!ingevuld!het!geval.!

Wanneer!wordt!aangenomen!dat!dezelfde!redenering!geldt!voor!de!totale!populatie!Utrechtse!ZZP’ers!
gaat!het!om!715!ZZP’ers!(7,8%!van!9.164!Utrechtse!ZZP’ers).!Van!deze!ruim!700!Utrechtse!ZZP’ers!wordt!

aangenomen!dat!het!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!niet!slechts!een!kwestie!van!‘wishful!thinking’!is.!
! Bij!40%!van!de!ZZP’ers!die!de!enquête!hebben!ingevuld,!verschilt!het!huidige!en!gewenste!type!

bedrijfshuisvesting!ook!terwijl!zij!naar!eigen!zeggen!neutraal!of!zelfs!tevreden!zijn!over!de!wijze!waarop!
het!bedrijf!momenteel! is! gehuisvest.!Van!hen!wordt! verwacht!dat!de!bedrijfshuisvestingswens!eerder!

een! kwestie! van! ‘wishful! thinking’! is! dan! van! een! realistische! bedrijfshuisvestingswens.! De! reden!
waarom!40%!van!de!ZZP’ers!een!ander! type!bedrijfshuisvesting!wenst! terwijl! ze! tevreden! zijn!met!de!

huidige!wijze!van!bedrijfshuisvesting,!is!uit!de!enquêtedata!niet!te!achterhalen.!Wel!komen!hiervoor!uit!
de!interviews!(Hoofdstuk!5)!mogelijke!redenen!naar!voren.!Bij!veel!van!de!geïnterviewde!ZZP’ers!speelt!

namelijk!eenzelfde!discrepantie:!de!meeste!vanuit!huis!werkende!ZZP’ers!willen!het!bedrijf!vanuit!een!
ander!type!bedrijfshuisvesting!voeren!(met!name!een!vaste!locatie!buitenshuis),!alleen!wanneer!wordt!

doorgevraagd,!blijkt!de!kans!dat!deze!wens!werkelijkheid!wordt!erg!klein.!De!woning!inruilen!voor!een!
vaste!werkplek!buiten!de!woning!wordt!als!een!groot! financieel! risico!gezien:!ZZP’ers!hebben! immers!

nauwelijks! zekerheid! over! het! feit! of! ze! over! een! jaar! nog!wel!werk! hebben.! Daarnaast! beschouwen!
enkele!geïnterviewde!ZZP’ers!het!betalen!voor!een!werkruimte!buitenshuis!als!geldverspilling!wanneer!

men! in! de! woning! de! bedrijfsactiviteiten! prima! kan! uitvoeren.! Al! met! al! is! het! werken! vanuit! huis!
vertrouwd,! veilig,! gemakkelijk! en! goedkoop! en! wegen! de! baten! van! het! werken! buitenshuis! niet! op!

tegen!de!kosten!die!daarmee!gepaard!gaan.!
Geconcludeerd! wordt! dat! van! ongeveer! 8%! van! de! ZZP’ers! kan! worden! aangenomen! dat! de!

bedrijfshuisvestingswens!een!´realistische!wens´!is.!Een!inschatting!geven!van!het!aantal!ZZP’ers!dat!ook!
daadwerkelijk! de! huidige! bedrijfshuisvesting! gaat! verlaten! en! het! bedrijf! op! de! gewenste! wijze! gaat!

huisvesten,!is!onmogelijk.!De!intentie!om!van!type!bedrijfshuisvesting!te!veranderen,!bepaalt!niet!of!de!
verandering!plaats!gaat!vinden.!Over!de!verandering!qua!huisvesting!is!pas!uitsluitsel!te!geven!nadat!de!

verandering! daadwerkelijk! plaats! heeft! gevonden.! Wel! kan! worden! gesteld! dat! de!
bedrijfshuisvestingsdromen! van! Utrechtse! ZZP´ers! waarschijnlijk! veel! verschillen! van! de!

bedrijfshuisvestingsdaden.!

9.7&Conclusie&

Iets!minder!dan!de!helft!van!de!Utrechtse!ZZP’ers!zou!vanuit!een!ander!huisvestingstype!willen!werken.!

Het!grootste!verschil!tussen!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!doet!zich!voor!bij!ZZP’ers!
die! vanuit! flexibele!werkplekken! of! bij! de! klant!werken:! zij! willen! het! bedrijf! graag! vanuit! een! kleine!

vaste!locatie!buitenshuis!of!een!kleine!ruimte!in!de!woning!voeren.!
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! Wat! betreft! de! mate! van! overeenkomst! tussen! de! huidige! en! gewenste! omvang! van! de!

bedrijfshuisvesting!en!het! type!contract!waarmee!het!onderkomen!wordt!gehuurd,! is!de! trend!dat!de!
meeste!ZZP’ers!het!bedrijf!groter!willen!huisvesten!en!de!bedrijfsruimte!met!een!flexibeler!type!contract!

willen!huren.!
!

Verklaringen)voor)het)verschil)tussen)het)huidige)en)gewenste)type)bedrijfshuisvesting)
De! tevredenheid! van! ZZP’ers! met! de! wijze! waarop! het! bedrijf! momenteel! is! gehuisvest! hangt! sterk!

positief! samen! met! het! verschil! tussen! het! huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting.! Dit! is! een!
logische!bevinding:!als!ZZP’ers!tevreden!zijn!met!de!huidige!bedrijfshuisvesting!is!er!een!lager!‘incentive’!

om!een!ander!type!bedrijfshuisvesting!te!wensen.!De!leeftijd!van!ZZP’ers!hangt!negatief!samen!met!het!
verschil! tussen! het! huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting.! De! reden! waarom! jongere! ZZP’ers!

vaker!een!ander!type!bedrijfshuivesting!wensen,!kon!uit!de!enquêtedata!niet!worden!achterhaald.!Zoals!
bij!de!interpretatie!van!de!multivariate!analyse!al!is!vermeld,!kan!dit!wellicht!te!maken!hebben!met!het!

feit!dat!ouderen!over!het!algemeen!over!meer!kapitaal!beschikken!dan!jongeren!en!daarom!in!zijn!staat!
zijn!geweest!de!bedrijfshuisvestingswensen!al!!te!vervullen.!

! Geconcludeerd!wordt!dat!bedrijfs1!en!persoonskenmerken!sterk!samenhangen!met!het!verschil!
tussen!het!huidige!en!gewenste! type!bedrijfshuisvesting.!Woningkenmerken!en!het! type!wijk! zijn!niet!

belangrijk.!
!

Kortom,! in!dit!hoofdstuk!is!duidelijk!geworden!dat!er!waarschijnlijk!een!groot!verschil! is!tussen!droom!
en!daad!ten!aanzien!van!bedrijfshuisvesting.!In!het!laatste!hoofdstuk!van!deze!studie!worden!conclusies!

getrokken!over!de!mate!van!overeenkomst!tussen!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!en!
wordt!de!centrale!vraag!behorende!bij!deze!studie!beantwoord.!Ook!wordt!kritisch!gereflecteerd!op!de!

aanpak! en! uitvoering! van! deze! studie.! Tot! slot!worden! suggesties! voor! vervolgonderzoek! gegeven! en!
worden!beleidsaanbevelingen!opgesteld.!

!
!
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10.& CONCLUSIE,&DISCUSSIE&EN&AANBEVELINGEN&
!

10.1&Inleiding&

Het!aantal!ZZP’ers!is!het!laatste!decennium!sterk!toegenomen:!van!500.000!in!2002!naar!ruim!750.000!

in! 2011! (Centraal! Bureau! voor! de! Statistiek,! 2012).! De! groei! van! het! aantal! ZZP’ers! heeft! mogelijk!
gevolgen! voor! de! vraag! naar! kleinschalige! bedrijfshuisvesting.!Op! dit!moment!werken! veel! ZZP’ers! in!

Nederland! vanuit! huis! (Gemeente! Amsterdam,! 2012).! Is! bedrijfshuisvesting! vanuit! huis! een! vrijwillige!
keuze! of! werken! ZZP’ers! noodgedwongen! vanuit! huis! omdat! het! aanbod! aan! bedrijfshuisvesting! niet!

voldoet?! Willen! overheden! de! wensen! van! ZZP’ers! in! kaart! brengen,! anticiperen! op! een! eventuele!
toegenomen!vraag!naar!kleinschalige!bedrijfshuisvesting!en!op!die!manier!ZZP’ers!faciliteren!ten!aanzien!

van!bedrijfshuisvesting!of!worden!ZZP’ers!aan!‘het!lot!overgelaten’?!
De!gemeente!Utrecht!wil!ZZP’ers!faciliteren!op!het!bedrijfshuisvestingsvlak.!Om!die!reden!heeft!

de!gemeente!Utrecht!de!onderzoeker!de!opdracht!gegeven!om!deze!studie!uit!te!voeren!naar!de!mate!
waarin! de! huidige! bedrijfshuisvesting! van! Utrechtse! ZZP’ers! overeenkomt! met! de! gewenste!

bedrijfshuisvesting! en! welke! factoren! daarmee! samenhangen.! Aan! de! hand! daarvan! worden!
beleidsaanbevelingen! opgesteld!met! als! doel! de! overeenkomst! tussen! het! huidige! en! gewenste! type!

bedrijfshuisvesting! te! vergroten! en! ZZP’ers! optimaal! te! faciliteren! op! het! bedrijfshuisvestingsvlak.!
Voordat!beleidsaanbevelingen!opgesteld!kunnen!worden,!wordt!in!dit!laatste!hoofdstuk!van!dit!rapport!

de!hoofdvraag!behorende!bij!deze!studie!beantwoord:!
!

“In)hoeverre)hangen)persoons/,)woning/,)bedrijfs/)en)wijkkenmerken)van)Utrechtse)ZZP’ers)samen)met)
de)overeenkomst)tussen)het)huidige)en)gewenste)type)bedrijfshuisvesting?’’)
!
De!hoofdvraag!is!beantwoord!door!middel!van!empirisch!onderzoek.!Er!zijn!zowel!kwalitatieve!als!

kwantitatieve!technieken!gebruikt.!De!kwalitatieve!onderzoek!was!verkennend!en!is!vooraf!gegaan!aan!
de!toetsende!kwantitatieve!onderzoek.!Voor!het!kwalitatieve!onderzoek!zijn!tien!interviews!afgenomen!

met!verschillende!typen!Utrechtse!ZZP’ers.!Het!kwantitatieve!onderzoek!bestond!uit!een!enquête!die!is!
uitgezet!onder!een!grote!groep!Utrechtse!ZZP’ers.!Uiteindelijk!hebben!1.138!Utrechtse!ZZP’ers!de!

enquête!ingevuld.!De!respons!was!niet!representatief!voor!de!populatie!op!de!kenmerken!geslacht,!
sector!en!wijk.!Dit!is!opgelost!door!gebruik!te!maken!van!weging.!

! In!dit!hoofdstuk!worden!conclusies!getrokken!over!de!kenmerken!die!samenhangen!met!de!
overeenkomst!tussen!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting.!Voordat!het!zover!is,!wordt!kort!

stilgestaan!bij!het!type!bedrijfshuisvesting!waarin!ZZP’ers!momenteel!zitten!en!graag!in!willen!zitten!
(paragraaf!10.2).!Vervolgens!vindt!een!discussie!plaats!over!de!redenen!waarom!de!uitkomsten!van!deze!

studie!wel!of!juist!niet!met!de!literatuur!en!de!interviews!overeenkomen!(paragraaf!10.3).!Tot!slot!gaat!
de!laatste!paragraaf!van!het!hoofdstuk!in!op!aanbevelingen!voor!vervolgonderzoek!en!beleid!(paragraaf!

10.4).!
!
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10.2&Conclusies&

Voordat!wordt!ingegaan!op!de!kenmerken!die!samenhangen!met!de!mate!van!overeenkomst!tussen!het!

huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting,! wordt! kort! stilgestaan! bij! het! type! bedrijfshuisvesting!
waarin! ZZP’ers!momenteel! zitten,!waar! ze! graag! zouden!willen! zitten! en! de! kenmerken! die! daarmee!

samenhangen.!
!

Verklaringen)voor)het)huidig)type)bedrijfshuisvesting)
De!meerderheid!van!de!ZZP’ers!huisvest!het!bedrijf!momenteel!in!de!woning.!ZZP’ers!die!het!bedrijf!op!

dit! moment! buiten! de! woning! huisvesten,! hebben! vooral! voor! flexibele! typen! bedrijfshuisvesting!
gekozen.!

De!keuze!van!ZZP’ers!om!het!bedrijf!momenteel!buiten!de!woning!–!in!plaats!van!in!de!woning!–!!
te!huisvesten,!hangt!sterk!samen!met!de!huishoudensamenstelling,!de!sector!en!de!wijk!waarin!ze!zijn!

gevestigd.! ZZP’ers! zonder! kinderen! werken! momenteel! vaker! buitenshuis! dan! ZZP’ers! met! kinderen.!
ZZP’ers! in! de! zakelijke! dienstverlening! en! creatieve! sector! werken! vaker! buitenshuis! dan! ZZP’ers! in!

overige! sectoren.! ZZP’ers! in! de! wijken! Binnenstad,! Oost! en! Noordoost! werken! hebben! vaker! voor!
bedrijfshuisvesting! buitenshuis! gekozen! dan! ZZP’ers! in! overige! wijken.! Het! feit! of! het! bedrijf! de!

hoofdbron!van!huishoudensinkomsten!vormt!en!het!aantal!kamers!in!de!woning!hangen!positief!samen!
met!de!keuze!van!ZZP’ers!voor!huisvesting!buitenshuis.!

! ZZP’ers!die!ervoor!hebben!gekozen!het!bedrijf!buiten!de!woning!te!huisvesten,!hebben!de!keuze!
uit!vaste!of!flexibele!huisvestingstypen.!De!leeftijd!van!het!bedrijf!en!de!mate!van!bedrijfsgroeiambities!

hangen!sterk!negatief!samen!met!de!keuze!voor! flexibele!huisvestingstypen;!het!huishoudensinkomen!
hangt!daar!sterk!positief!mee!samen.!ZZP’ers!in!de!wijken!Binnenstad,!Oost!en!Noordoost!kiezen!vaker!

voor!flexibele!typen!bedrijfshuisvesting!dan!ZZP’ers!in!overige!wijken.!Ten!slotte!kiezen!vrouwen!vaker!
voor!flexibele!huisvestingstypen.!Woningkenmerken!zijn!niet!belangrijk.!

!
Verklaringen)voor)het)gewenste)type)bedrijfshuisvesting!
Voor!iets!meer!dan!de!helft!van!de!Utrechtse!ZZP’ers!is!de!woning!het!‘werkpaleis’:!zij!willen!het!liefst!
vanuit!huis!werken.!Wanneer!ZZP’ers!buitenshuis!willen!werken,!is!vooral!een!vaste!locatie!in!de!eigen!

woonbuurt! in! trek.! Flexibele! typen! bedrijfshuisvesting! zijn! niet! zo! populair,! ook! al! huisvesten! op! dit!
moment!veel!ZZP’ers!het!bedrijf!op!die!manier.!

! De! wens! van! ZZP’ers! om! het! bedrijf! buiten! de! woning! –! in! plaats! van! in! de! woning! –! te!
huisvesten,! hangt! zeer! sterk! samen! met! het! huidige! type! bedrijfshuisvesting.! Bij! ZZP’ers! die! op! dit!

moment! al! buitenshuis!werken,! is! dit! vaker! het! gewenste! huisvestingstype! dan! bij! ZZP’ers! die! op! dit!
moment! vanuit! huis! werken.! ZZP’ers! in! Leidsche! Rijn! en! Vleuten1De! Meern! willen! minder! vaak!

buitenshuis!werken!dan! ZZP’ers! in! overige!Utrechtse!wijken.!De!bedrijfsgroeiambities! hangen!positief!
samen!met!de!wens!om!buitenshuis!te!werken!en!de!leeftijd!van!ZZP’ers!hangt!daar!juist!negatief!mee!

samen.!Woningkenmerken!doen!er!niet!toe.!
! Wanneer!ZZP’ers!een!bedrijfsonderkomen!buitenshuis!zouden!willen,!kan!uit!vaste!of! flexibele!

huisvestingstypen!worden!gekozen.!ZZP’ers!die!het!bedrijf!op!dit!moment!al!flexibel!huisvesten,!hebben!
een!grotere!kans!het!bedrijf!flexibel!te!willen!huisvesten!dan!ZZP’ers!die!vanuit!huis!of!een!vaste!locatie!

buitenshuis! werken.! Ten! slotte! willen! alleenstaande! ZZP’ers! vaker! buitenshuis! werken! dan!
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samenwonende! ZZP’ers.! Woningkenmerken! en! de! wijk! waarin! ZZP’ers! het! bedrijf! momenteel!

huisvesten,!zijn!niet!belangrijk.!
!

Verklaringen)voor)de)mate)van)overeenkomst)tussen)het)huidige)en)gewenste)type)bedrijfshuisvesting)
Bijna!de!helft!van!de!Utrechtse!ZZP’ers!wil!graag!vanuit!een!ander!bedrijfshuisvestingstype!werken!dan!

dat!ze!momenteel!doen.!Vooral!ZZP’ers!die!het!bedrijf! flexibel!huisvesten,!zouden!het!bedrijf!eigenlijk!
anders!willen!huisvesten:!met!name!een!kleine!vaste!locatie!buitenshuis!is!gewild.!ZZP’ers!die!vanuit!een!

kleine! ruimte! in! de! woning! werken,! zouden! ook! graag! in! een! kleine! vaste! ruimte! buitenshuis! willen!
werken.! Bij! ZZP’ers! vanuit! een! kleine! vaste! locatie! buitenshuis! of! vanuit! een! grote! ruimte! aan! huis!

werken,!is!het!verschil!tussen!de!huidige!en!gewenste!bedrijfshuisvesting!het!kleinst.!
! De!kans!op!een!verschil! tussen!het!huidige!en!gewenste!huisvestingstype!hangt!sterk!negatief!

samen! met! de! mate! waarin! ZZP’ers! tevreden! zijn! met! de! wijze! waarop! het! bedrijf! momenteel! is!
gehuisvest! en! de! leeftijd! van! ZZP’ers.! Woningkenmerken! en! de! wijk! waarin! ZZP’ers! momenteel! zijn!

gevestigd!zijn!niet!belangrijk.!!
!
Tabel!10.1:!Samenvatting!van!de!mate!waarin!persoonsP,!woningP!en!bedrijfskenmerken!en!het!type!wijk!
samenhangen!met!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!en!het!verschil!daartussen!

!! !! PersoonsP
kenmerken!

WoningP!
kenmerken!

BedrijfsP
kenmerken!

Type!
wijk!

Huidig!type!bedrijfsP
huisvesting!

Buiten!de!woning!
(versus!in!de!woning)!

!! !! !! !!

Flexibel!buitenshuis!!
(versus!vast!buitenshuis)!

!! !! !! !!

Gewenst!type!bedrijfsP
huisvesting!

Buiten!de!woning!
(versus!in!de!woning)!

!! !! !! !!

Flexibel!buitenshuis!
(versus!vast!buitenshuis)!

!! !! !! !!

Verschil!huidigPgewenst! ! !! !! !! !!

!Sterke!samenhang!
Zwakke!samenhang!
Geen!samenhang!

!
Over! het! algemeen! wordt! geconcludeerd! dat! bedrijfs1! en! persoonskenmerken! sterk!

samenhangen!met!het!huidige!en!gewenste!huisvestingstype!en!de!mate!van!overeenkomst!daartussen.!
Het!type!wijk!hangt!alleen!samen!met!het!huidige!type!bedrijfshuisvesting.!Woningkenmerken!zijn!het!

minst!belangrijk:!deze!hangen!alleen!zwak!samen!met!de!keuze!van!ZZP’ers!om!het!bedrijf!momenteel!
buiten!de!woning!te!huisvesten!(zie!samenvatting!in!tabel!10.1).!
!
!
!
!
!
!
!
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Wat!betreft!het!verschil!tussen!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting,!het!onderwerp!

dat!centraal!stond!in!deze!studie,!hangen!alleen!de!leeftijd!van!ZZP’ers!en!de!mate!waarin!zij!tevreden!
zijn!met!de!huidige!bedrijfshuisvesting!daar!negatief!mee!samen!(zie!figuur!10.1!en!tabel!10.1).!Beleid!

kan! alleen! een! rol! spelen! in! het! vergroten! van! de! mate! van! overeenkomst! tussen! de! huidige! en!
gewenste! bedrijfshuisvesting! door! de! tevredenheid! met! de! huidige! bedrijfshuisvestingssituatie! te!

verbeteren.! Tevreden! ZZP’ers,! in! de! zin! van! dat! de! huidige! en! gewenste! bedrijfshuisvesting! niet!
verschilt,! zijn! degenen! die! vanuit! grote! ruimte! in! de! woning! of! vanuit! een! kleine! vaste! locatie!

buitenshuis!werken!en!de!bedrijfshuisvesting!met!een!flexibel!contract!huren.!De!leeftijd!van!ZZP´ers!is!
geen!factor!die!door!middel!van!beleid!kan!worden!beïnvloed.!Aangezien!woningkenmerken!en!het!type!

wijk!niet!samenhangen!met!het!verschil!tussen!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting,!hoeft!
beleid!zich!daar!niet!op!te!richten.!

!
Figuur!10.1:!Samenvatting!van!de!mate!waarin!persoonsP,!woningP,!bedrijfsP!en!wijkkenmerken!enerzijds!
samenhangen!met!de!mate!van!overeenkomst!tussen!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!
anderzijds!

!
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10.3&Discussie&

Komen!de!belangrijkste!bevindingen!zoals!uiteengezet!in!de!vorige!paragraaf!overeen!met!de!literatuur!

en!de!interviews?!Zo!niet,!waar!zou!dat!aan!kunnen!liggen?!In!deze!paragraaf!worden!de!bevindingen!uit!
deze!studie!geïnterpreteerd!in!het!kader!van!de!literatuur!(Hoofdstuk!3)!en!de!interviews!(Hoofdstuk!5)!

en!wordt!kritisch!gereflecteerd!op!de!onderzoeksmethode!die!in!deze!studie!is!gehanteerd.!De!
paragraaf!eindigt!met!een!inschatting!van!het!aantal!ZZP’ers!dat!een!‘realistische!wens’!heeft!het!bedrijf!

op!een!andere!manier!te!willen!huisvesten.!
!

10.3.1 Overeenkomst bevindingen met de literatuur en interviews 
Ten!eerst!moet!vermeld!worden!dat!parallellen!met!de!literatuur!(Hoofdstuk!3)!over!het!algemeen!lastig!

te! trekken! zijn.! De!wetenschappelijke! empirische! literatuur! gaat! tot! op! heden! niet! specifiek! in! op! de!
bedrijfshuisvestingskeuzes! en! –wensen! van! ZZP’ers! en! de! kenmerken! die! daarmee! samenhangen.! De!

literatuur!behandelt!met!name!de!keuze!van!ondernemers!om!een!bedrijf!vanuit!huis!te!voeren.!Omdat!
de!meerderheid!van!de!ZZP’ers!momenteel!vanuit!huis!werkt,!zijn!inzichten!uit!deze!literatuur!geleend!

voor! deze! studie.! Over! de! keuze! en! de!wens! om! het! bedrijf! flexibel! te! huisvesten,! de! overeenkomst!
tussen!de!huidige!en!gewenste!bedrijfshuisvesting!en!de!factoren!die!daarmee!samenhangen,!zijn!tot!op!

heden! geen! studies! gepubliceerd.! Om! die! reden! worden! in! deze! paragraaf! niet! alleen! parallellen!
getrokken! tussen!de!bevindingen!uit! deze! studie! en!de! literatuur! over!de! keuze! voor! een!bedrijf! aan!

huis,!maar!ook!met!de!literatuur!over!locatiekeuzetheorieën.!
!

Huidig)type)bedrijfshuisvesting)
Wat!betreft!de!keuze!van!ZZP’ers!om!buiten!de!woning!te!huisvesten!komen!de!bevindingen!van!deze!

studie! redelijk!overeen!met!de! literatuur!over! ‘home1based!businesses’.!De!sector,!het!aantal!uur!per!
week!dat!gewerkt!wordt,!het!type!wijk!en!de!woninggrootte!hangen!daar!zowel!volgens!deze!studie!als!

volgens! enkele! wetenschappelijke! empirische! studies! zoals! die! van!Mason! (2009)!mee! samen.! Bij! de!
samenhang!tussen!de!woninggrootte!en!de!keuze!om!het!bedrijf!aan!huis!of!buitenshuis!te!voeren,!valt!

op! dat! in! deze! studie! alleen! het! aantal! kamers,! en! niet! de! woonoppervlakte,! daarmee! samenhangt.!
Vanuit!de! literatuur! (Mason,!2009)!werd! juist!verwacht!dat!de!oppervlakte!van!de!woning!samen!zou!

hangen!met!de!keuze!voor!een!bedrijf!aan!huis.!Dit!verschil!komt!wellicht!omdat!voor!ZZP’ers!die!vanuit!
huis! werken! de! scheiding! tussen! werk! en! privé! hoge! prioriteit! heeft.! Deze! scheiding! kan! worden!

verkregen! door! de! bedrijfsactiviteiten! vanuit! een! speciale! ‘werkkamer’! uit! te! voeren.! De! relatieve!
woninggrootte! –! het! aantal! kamers! –!wordt! daardoor! belangrijker! voor! de! keuze! van! ZZP’ers! om!het!

bedrijf!in!de!woning!te!huisvesten!dan!de!absolute!woninggrootte!–!de!oppervlakte.!
! De! bedrijfshuisvestingskeuzes! die! Utrechtse! ZZP’ers! hebben! gemaakt,! kunnen! worden!

geïnterpreteerd!in!het!licht!van!de!neoklassieke,!behaviorale!en!institutionele!locatiekeuze!theorieën!en!
de! evolutionaire! economische! benadering! in! de! economische! geografie.! In! de! neoklassieke!

locatiebenadering! staat! kostenminimalisering! centraal! (Atzema! et! al,! 2002).! De! bevindingen! in! deze!
studie!wijzen!uit!dat!momenteel!de!meerderheid!van!de!Utrechtse!ZZP’ers!vanuit!huis!werken.!Uit!de!

interviews!blijkt!dat!voor!bedrijfshuisvesting!aan!huis!wordt!gekozen!omdat!dit!zo!min!mogelijk!kosten!
met! zich! mee! brengt.! Bedrijfshuisvesting! buitenshuis! is! relatief! duur.! Evenals! in! de! neoklassieke!

benadering! wordt! verondersteld,! speelt! het! minimaliseren! van! kosten! mee! bij! de! bepaling! van! de!
manier!waarop!Utrechtse!ZZP’ers!het!bedrijf!huisvesten.!Utrechtse!ZZP’ers!handelen!–!wat!dat!betreft!–!
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als!‘homo!economicus’.!Kostenminimalisering!wordt!belangrijk!geacht!omdat!ZZP’ers!met!een!bepaalde!

constante!mate!van!onzekerheid!kampen!over!de!toekomst!van!het!bedrijf.!Er! is!nauwelijks!zekerheid!
over!het!aantal!opdrachten!–!en!daarmee!!het!voortbestaan!van!het!bedrijf!–!in!de!toekomst.!

Ook!de!persoonlijke!situatie!van!ZZP’ers!hangt!samen!met!de!bedrijfshuisvestingskeuze:!!uit!de!
enquêteresultaten! kwam! naar! voren! dat! persoonskenmerken,! zoals! de! leeftijd! en! de!

huishoudenssamenstelling! samenhangen! met! de! manier! waarop! ZZP’ers! het! bedrijf! momenteel!
huisvesten.!Uit!de!interviews!is!gebleken!dat!sommige!ZZP’ers!voor!bedrijfshuisvesting!aan!huis!hebben!

gekozen!om!zo!werk1!en!zorgtaken!te!kunnen!combineren!en!een!bepaalde!mate!van!flexibiliteit!in!het!
indelen!van!de!eigen!tijd!te!verkrijgen.!Het!belang!van!persoonlijke!factoren!wordt!onderstreept! in!de!

behaviorale! theorie! (De! Bok!&! Sanders,! 2005).! Utrechtse! ZZP’ers! handelen! dus! niet! alleen! als! ‘homo!
economicus’,!maar!ook!als!‘homo!pshycologicus’.!!

De! institutionele! theorie! benadrukt! de! interactie! tussen! een! ondernemer! en! zijn! omgeving!
(Brouwer,! 2004).! De! bevindingen! van! deze! studie! zouden! aan! de! hand! van! de! institutionele! theorie!

geïnterpreteerd! kunnen! worden! door! te! stellen! dat! het! aanbod! aan! bedrijfshuisvesting! en! de!
bekendheid! met! dit! aanbod! samenhangt! met! de! keuze! voor! een! bepaald! huisvestingstype.! Uit! deze!

studie! volgt! dat! in! wijken! waar! het! aanbod! aan! bedrijfshuisvesting! relatief! groot! is,! meer! ZZP’ers!
daarvan!gebruik!maken!door!het!bedrijf! buiten!de!woning!huisvesten!dan! in!wijken!waar!het! aanbod!

aan!bedrijfshuisvesting!relatief!klein!is.!
Tot!slot!kan!wellicht!de!evolutionaire!benadering!in!de!economische!geografie!gebruikt!worden!

ter!verklaring!van!de!relatief!geringe!mate!waarin!alle!persoons1,!bedrijfs1,!woning1!en!wijkkenmerken!
die! aan! de! multivariate! analyse! zijn! toegevoegd! het! huidige! type! bedrijfshuisvesting! verklaren.! De!

evolutionaire! benadering! in! de! economische! geografie! benadrukt! de! rol! die! toeval! speelt! bij! de!
locatiekeuze!van!ondernemers!(Boschma!et!al.,!2004).!Voor!ZZP’ers!geldt!wellicht!dat!toeval!een!grote!

rol!heeft!gespeeld!in!de!wijze!waarop!zij!het!bedrijf!momenteel!huisvesten.!Met!de!rol!van!toeval!in!het!
achterhoofd!kan!de!geringe!samenhang!tussen!persoons1,!bedrijfs1,!woning1!en!wijkkenmerken!enerzijds!

en!het!huidige!type!bedrijfshuisvesting!anderzijds!begrepen!worden.!
!

Gewenst)type)bedrijfshuisvesting)
Voor! iets!meer!dan!de!helft! van!de!Utrechtse!ZZP’ers! is!de!woning!het!paleis!dat! zij! zoeken!om! in! te!

werken.! De! reden! hiervoor! kwam! uit! de! interviews! naar! voren:! het! werken! vanuit! huis! is! de!
goedkoopste!huisvestingsoptie.!Volgens!de!neoklassieke! locatiekeuzetheorie!kiezen!ondernemers!voor!

een! locatie!waar!kosten!geminimaliseerd!worden.!Voor!ZZP’ers! lijkt!kostenminimalisering!belangrijk! te!
zijn!bij!de!wens!vanuit!welk!huisvestingstype!te!werken.!!

De!wens!van!ZZP’ers!voor!een!bepaald!type!bedrijfshuisvesting!hangt!zeer!sterk!samen!met!het!
huisvestingstype!waaruit!ZZP’ers!momenteel!werken.!Deze!bevinding!kan!geïnterpreteerd!worden!in!het!

licht!van!de!evolutionaire!benadering!in!de!economische!geografie.!In!deze!benadering!staat!niet!alleen!
de!rol!van!toeval!bij!de!locatiekeuze!centraal,!maar!ook!het!feit!dat!ondernemers!graag!vast!houden!aan!

bestaande! praktijken.! Ondernemers! houden! niet! van! veranderingen! omdat! dit! risico’s! met! zich! mee!
brengt.! Het! risico1minimaliserende! gedrag! van! ondernemers! heeft! tot! gevolg! dat! zij! avers! staan!

tegenover!het!veranderen!van!de!bedrijfslocatie!(Boschma!et!al.,!2004).!
Uit!de! interviews!kwam!naar!voren!dat!ZZP’ers!avers! staan! tegenover!het!veranderen!van!het!

huisvestingstype!waaruit!zij!momenteel!werken.!ZZP’ers!treden!liever!niet!buiten!de!gebaande!paden!en!



! ! ! ! !

!
!

138!

houden!de!bedrijfshuisvesting!het!liefst!hetzelfde.!De!voornaamste!reden!die!hiervoor!werd!genoemd,!is!

de!minimalisatie! van! financiële! risico’s.! Ook! al! is! het! huidige! type! bedrijfshuisvesting! niet! het!meest!
gunstig! voor! het! bedrijf,! toch! staan! veel! ZZP’ers! schuchter! tegenover! een! verandering! van! de!!

bedrijfshuisvesting.! Een! verandering! van! bedrijfshuisvestingstype! kost! tijd! en! geld! en! is! spannend:! er!
moet! gezocht! worden! naar! een! nieuw! onderkomen! terwijl! de! baten! voor! huisvesting! in! dit! nieuwe!

onderkomen! van! tevoren! niet! bekend! zijn.! De! evolutionaire! benadering! beschrijft! het! proces!waarbij!
vast!wordt!gehouden!aan!het!‘oude!vertrouwde’!met!de!term!‘padafhankelijkheid’.!Padafhankelijk!kan!

potentieel!leiden!tot!‘lock1in’!(Frenken!&!Boschma,!2007).!
! Het! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! hangt! ook! samen!met! enkele! persoonskenmerken! van!

ZZP’ers,!zoals!de!leeftijd!en!de!huishoudenssamenstelling.!De!behaviorale!theorie!benadrukt!het!belang!
van!persoonlijke!kenmerken!van!ondernemers!bij!de!locatiekeuze.!Ook!bij!de!wens!van!ZZP’ers!om!het!

bedrijf!vanuit!een!bepaald!huisvestingstype!te!voeren,!lijkt!de!behaviorale!theorie!te!gelden.!
!

De)mate)van)overeenkomst)tussen)het)huidige)en)gewenste)type)bedrijfshuisvesting)
De! empirische!wetenschappelijke! literatuur! gaat! tot! op! heden! niet! in! op! de!mate! van! overeenkomst!

tussen!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!van!ZZP’ers.!Parallellen!tussen!de!bevindingen!
uit! deze! studie! en! de! literatuur! kunnen! wat! dat! betreft! niet! getrokken! worden.! Wel! kunnen! de!

bevindingen! uit! deze! studie! worden! geïnterpreteerd! in! het! kader! van! drie! belangrijke! stromingen! in!
theorieën!over!de!locatiekeuze!van!bedrijven:!de!behaviorale,!institutionele!en!evolutionaire!benadering!

in!de!economische!geografie.!!
! Iets!meer!dan!de!helft!van!de!ZZP’ers!wil!het!bedrijf!graag!op!een!andere!manier!huisvesten.!Dit!

betekent! dat! iets! minder! dan! de! helft! van! de! Utrechtse! ZZP’ers! de! bedrijfshuisvesting! niet! wil!
veranderen:! zij! houden! de! bedrijfshuisvesting! liever! zoals! die! op! dit! moment! al! is.! Deze! aversie!

tegenover! veranderingen! kan! worden! begrepen! in! het! kader! van! de! evolutionaire! benadering! in! de!
economische!geografie.!Ondernemers!houden!niet!van!veranderingen.!Veranderingen!brengen!risico’s!

met!zich!mee!en!zorgen!ervoor!dat!van!de!bestaande!praktijken!moet!worden!afgeweken.!Wellicht!dat!
daarom!slechts!iets!minder!dan!de!helft!van!de!ZZP’ers!van!bedrijfshuisvestingstype!wil!veranderen.!Uit!

de! interviews! kwam! inderdaad! naar! voren! dat! vanuit! huis! werkende! ZZP’ers! het! als! een! groot! risico!
beschouwen!om!het!bedrijf!buiten!de!woning!te!huisvesten.!De!baten!van!het!werken!buitenshuis!zijn!

onbekend!en!de!kosten!zijn!relatief!hoog.!Het!continueren!van!bedrijfshuisvesting! in!de!woning!wordt!
als! de! meest! veilige! optie! gezien:! hieraan! zijn! de! minste! risico’s! verbonden! omdat! de! baten! van!

bedrijfshuisvesting!aan!huis!reeds!bekend!zijn!en!de!kosten!relatief!laag!zijn.!
! De!constatering!dat! slechts! iets!minder!dan!de!helft! van!de!ZZP’ers!het!bedrijf!op!een!andere!

manier!wil!huisvesten,!kan!veroorzaakt!worden!doordat!deze!groep!ZZP’ers!niet!op!de!hoogte!is!van!het!
aanbod! aan! bedrijfshuisvesting.! Wanneer! het! aanbod! onbekend! is,! ontstaat! er! logischerwijs! geen!

behoefte!om!het!bedrijf! in!dat!–!onbekende!–!aanbod! te!huisvesten.!Het!belang!van!het! aanbod!aan!
bedrijfshuisvesting! –! en! het! op! de! hoogte! zijn! van! dat! aanbod! –! bij! de! bepaling! van! de! vraag! naar!

bedrijfshuisvesting! is! volgens! de! institutionele! theorie! belangrijk! bij! de! huisvestingskeuze! van!
ondernemers.!Voor!ZZP’ers!geldt!wellicht!dat!‘wat!niet!weet,!wat!niet!deert’:!wanneer!ZZP’ers!niet!op!de!

hoogte!zijn!van!het!aanbod,!is!er!ook!geen!wens!het!bedrijf!op!een!andere!manier!te!huisvesten.!
Uit!de!analyse!van!de!enquêteresultaten!is!naar!voren!gekomen!dat!de!leeftijd!van!ZZP’ers!en!de!

tevredenheid!met! de! huidige! bedrijfshuisvesting! sterk! negatief! samenhangen!met! het! verschil! tussen!
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het! huidige! en! gewenste! huisvestingstype.! De! behaviorale! theorie! onderstreept! het! belang! van!

persoonlijke!factoren,!zoals!de!leeftijd!van!ondernemers,!bij!het!locatiekeuzeproces.!!Ook!de!samenhang!
tussen!de!tevredenheid!met!de!huidige!bedrijfshuisvesting!enerzijds!en!het!verschil!tussen!het!huidige!

en!gewenste!huisvestingstype!anderzijds!is!goed!te!interpreteren!in!het!licht!van!de!uitgangspunten!van!
de!behaviorale! theorie.!De!behaviorale! theorie!gelooft!dat!ondernemers! ‘satisficers’! zijn! in!plaats! van!

‘maximizers’!en!handelen!als!‘homo!pshycologicus’!in!plaats!van!‘homo!economicus’.!Voor!ZZP’ers!geldt!
dat! wanneer! zij! tevreden! zijn! met! de! wijze! waarop! het! bedrijf! op! dit! moment! is! gehuisvest,! zij! hier!

‘genoegen!mee!nemen’:!de!bedrijfshuisvestingssituatie!hoeft!niet!gemaximaliseerd!te!worden.!Sterker!
nog,!volgens!de!behaviorale!theorie!beschikken!ondernemers!geen!eens!over!alle!benodigde!kennis!om!

optimale!beslissingen!te!nemen.!Keuzes!zijn!–!vanwege!het!gebrek!aan!informatie!en!het!gebrek!aan!de!
capaciteiten!om!informatie!te!benutten!–!per!definitie!suboptimaal!(Pen,!1999).!

!

10.3.2 De onderzoeksmethodiek 
Heeft! de! mate! van! overeenkomst! tussen! de! resultaten! uit! deze! studie! enerzijds! en! de! literatuur! en!
interviews! anderzijds! te! maken! met! de! wijze! waarop! het! kwalitatieve! en! kwantitatieve! empirisch!

onderzoek! zijn! opgezet?! In! deze! subparagraaf! wordt! kritisch! gereflecteerd! op! de! wijze! waarop! het!
empirisch!onderzoek!in!deze!studie!is!uitgevoerd.!

!
Het)kwalitatieve)empirisch)onderzoek)
De! spreiding! van! de! geïnterviewde! ZZP’ers! had! beter! gekund! ten! aanzien! van! het! type!
bedrijfshuisvesting! waaruit! ZZP’ers! momenteel! werken.! Negen! van! de! tien! geïnterviewde! ZZP´ers!

werken! ten! tijde! van! het! interview! vanuit! huis.! Dit! heeft! tot! gevolg! gehad! dat! de! redenen! voor!
bedrijfshuisvesting! in! de! woning! zeer! duidelijk! zijn! geworden,! terwijl! de! redenen! voor!

bedrijfshuisvesting! buitenshuis! daarentegen! onderbelicht! zijn! gebleven.! De! onderzoeker! heeft!
geprobeerd!respondenten!te!vinden!die!het!bedrijf!buiten!de!woning!huisvesten;!echter!omwille!van!de!

tijdsdruk!moest!de!onderzoeker!op!een!gegeven!moment!‘genoegen!nemen’!met!de!respondenten!die!
aanboden!deel!te!nemen!aan!deze!studie.!

! Daarnaast! kan! bij! de! selectie! van! de! tien! geïnterviewde! ZZP’ers! een! ‘sampling! bias’! zijn!
opgetreden!met!als!gevolg!dat!bepaalde!typen!ZZP’ers!zijn!oververtegenwoordigd.!Zoals!in!hoofdstuk!4!

van!deze!studie!is!toegelicht,!heeft!de!onderzoeker!slechts!in!geringe!mate!geprobeerd!respondenten!te!
selecteren!op!basis!van!hun!kenmerken:!enkel!op!basis!van!de!sector!waarin!ZZP’ers!werkzaam!zijn!en!

de! wijk! waarin! het! bedrijf! is! gehuisvest.! Verder! zijn! ‘simpelweg’! interviews! afgenomen! met!
respondenten! die! hebben! aangeboden! deel! te! nemen! aan! deze! studie.! Dit! kan! hebben! geleid! tot!

selectie1effecten:! bepaalde! typen! respondenten! zijn! eerder! geneigd!deel! te! nemen!dan! andere! typen!
respondenten!(Bryman,!2008).!

Tot!slot!kan!‘survivorship!bias’!zijn!opgetreden.!Dit!houdt!in!dat!aan!de!hand!van!de!interviews!
met! tien! Utrechtse! ZZP’ers! een! te! positief! beeld! is! ontstaan! over! de! bedrijfshuisvestingssituatie! van!

Utrechtse! ZZP’ers.! ZZP’ers! die! reeds! failliet! zijn! gegaan,! zijn! logischerwijs! niet! geïnterviewd.! De!
kenmerken!van!deze!ZZP’ers!en!de!invloed!hiervan!op!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!

en!de!overeenkomst!hiertussen!blijven!om!die!reden!buiten!zicht.!
Al! met! al! wordt! geconcludeerd! dat! de! tien! geïnterviewde! Utrechtse! ZZP’ers! geen!

representatieve! afspiegeling! van! de! totale! populatie! Utrechtse! ZZP’ers! vormen.! De! resultaten! uit! het!
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kwalitatieve!onderzoek!kunnen!niet!gegeneraliseerd!worden!naar!de!totale!populatie.!Representativiteit!

en!generaliseerbaarheid!waren!ook!echter!geen!doelen!van!het!kwalitatieve!empirische!onderzoek.!
!

Het)kwantitatieve)empirisch)onderzoek)
Bij! het! kwantitatieve! onderzoek! daarentegen! waren! generaliseerbaarheid! en! representativiteit! wel!

belangrijke!doelen.!Door!middel!van!de!enquête!die!is!uitgezet,!is!geprobeerd!inzicht!te!verkrijgen!in!de!
kenmerken!waarmee!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!en!de!overeenkomst!daartussen!

samenhangen! voor! de! gehele! populatie! Utrechtse! ZZP’ers.! Dit! is! bereikt! door! uit! de! totale! populatie!
Utrechtse!ZZP’ers!een!aselecte!steekproef!te!trekken!en!deze!groep!de!enquête!toe!te!sturen.!Voordat!

de!enquêteresultaten!zijn!geanalyseerd! is!nagegaan!of!de!respons!representatief! is!voor!de!populatie.!
Dit! bleek! niet! zo! te! zijn! voor! de! kenmerken! geslacht,! sector! en! wijk.! Dit! is! opgelost! door! gebruik! te!

maken! van! een! gecombineerde! weegfactor.! Wellicht! was! de! respons! voor! andere! kenmerken,! zoals!
leeftijd! en! huishoudenssamenstelling,! ook! niet! representatief! voor! de! totale! populatie! Utrechtse!

ZZP’ers,!maar!dit!kon!niet!gecontroleerd!worden!omdat!voor!deze!kenmerken!geen!populatiegegevens!
bekend!waren.!

! !

10.3.3 Realistische behoefte aan een ander type bedrijfshuisvesting 
Het!laatste!onderwerp!dat!in!deze!discussie!centraal!staat,!is!hoe!groot!de!groep!ZZP´ers!–!ongeveer!–!is!
waar!beleidsmaatregelen!om!ZZP’ers!te!faciliteren!ten!aanzien!van!de!bedrijfshuisvesting!zich!op!moet!

richten.!
Uit!de!confrontatie! tussen!het!huidige!en!gewenste! type!bedrijfshuisvesting!die! in!deze!studie!

heeft!plaatsgevonden,!komt!naar!voren!dat!48%!van!de!ZZP’ers!de!bedrijfsactiviteiten!liever!vanuit!een!
ander!onderkomen!wil!ondernemen.!De!vraag!is!in!hoeverre!deze!bedrijfshuisvestingswensen!realistisch!

of!slechts!dromen!zijn?!
! !In!hoofdstuk!9!is!achterhaald!dat!op!dit!moment!van!ruim!700!Utrechtse!ZZP’ers!(7,8%!van!de!

totale! populatie! Utrechtse! ZZP’ers)! kan! worden! aangenomen! dat! de! bedrijfshuisvestingswensen!
realistisch! zijn.! Dit! wordt! verwacht! omdat! zij! het! bedrijf! graag! anders! zouden! willen! huisvesten! en!

bovendien!ontevreden!zijn!met!de!wijze!waarop!het!bedrijf!momenteel!is!gehuisvest.!
! De!40%!van!de!Utrechtse!ZZP’ers!die!het!bedrijf!ook!graag!anders!zouden!willen!huisvesten,!zijn!

naar!eigen!zeggen! tevreden!over!de!manier!waarop!het!bedrijf!op!dit!moment! is!gehuisvest.!Van!hen!
wordt! verwacht! dat! de! bedrijfshuisvestingswensen! eerder! dromen! zijn:! een! kwestie! van! ‘wishful!

thinking’.!Of!deze!aanname!correct!is,!kan!uit!de!bevindingen!van!deze!studie!niet!worden!achterhaald.!
Om!verdere!uitspraken!te!kunnen!doen!over!de!mate!waarin!de!bedrijfshuisvestingswensen!van!ZZP’ers!

realistisch! zijn! is! vervolgonderzoek! nodig.! Wanneer! de! realistische! bedrijfshuisvestingswensen! van!
Utrechtse! ZZP’ers! in! kaart! zijn! gebracht,! kunnen! beleidsmaatregelen!worden! opgesteld! om! ZZP’ers! in!

deze!wensen!te!faciliteren.!
!
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10.4&Aanbevelingen&

In!de!laatste!paragraaf!van!deze!studie!worden!aanbevelingen!voor!onderzoek!en!beleid!gegeven.!Hoe!

kunnen!onderzoekers!–!die!door!willen!gaan!waar!dit!onderzoek!stopt!–!dat!onderzoek!beter!uitvoeren?!
Een! kritische! reflectie! op! de! onderzoeksmethodiek! in! deze! studie! heeft! geleid! tot! vijf!

onderzoeksaanbevelingen.!
Hoe! kan! de! gemeente! Utrecht! ZZP’ers! faciliteren! ten! aanzien! van! bedrijfshuisvesting?! De!

bevindingen! uit! deze! studie! hebben! geleid! tot! vier! beleidsaanbevelingen! die! als! basis! kunnen! dienen!
voor! het! toekomstige! beleid! van! de! gemeente! Utrecht! omtrent! kleinschalige! bedrijfshuisvesting! en!

ZZP’ers.!!
!

10.4.1 Onderzoeksaanbevelingen 
1. Onderzoek!naar!de!realistische!bedrijfshuisvestingswensen!van!ZZP’ers!

In!deze!studie!is!door!middel!van!een!enquête!geprobeerd!inzicht!te!verkrijgen!in!de!wensen!van!
Utrechtse!ZZP’ers! ten!aanzien!van!bedrijfshuisvesting.!Wat!deze! studie!niet!doet,! is!nagaan! in!

hoeverre!deze!wensen!realistisch!zijn.!Gaan!ZZP’ers!die!het!bedrijf!op!een!andere!manier!zouden!
willen! huisvesten! deze! bedrijfshuisvestingswens! realiseren! of! is! het! gewenste! type!

bedrijfshuisvesting!eerder!een!kwestie!van!‘wishful!thinking’!en!blijven!deze!ZZP’ers!zitten!waar!
ze!zitten?!Kortom:!in!hoeverre!is!er!een!verschil!tussen!droom!en!daad?!Grootschalig!kwalitatief!

vervolgonderzoek!door!middel!van!interviews!is!noodzakelijk!om!deze!vraag!te!beantwoorden.!
Een!voorbeeld!van!hoe!dit!vervolgonderzoek!eruit!zou!kunnen!zien,!is!dat!respondenten!

tijdens! het! interview! foto’s! te! zien! krijgen! van! verschillende! typen! kleinschalige!
bedrijfshuisvesting!met!verschillende!kenmerken!(bijvoorbeeld!wat!betreft!het!type!contract,!de!

prijs!en!de!omvang).!Uit!verschillende!foto’s!kiezen!ze!de!voor!hen!meest!wenselijke!combinatie!
en! beargumenteren! deze! keuze.! Aangezien! ZZP’ers! moeten! kiezen,! worden! de! wensen! ten!
aanzien! van! bedrijfshuisvesting! realistischer:! ZZP’ers! kunnen! immers! ‘niet! alles! hebben’.!
Vervolgens! kan! deze! realistische! bedrijfshuisvestingswens! worden! vergeleken! met! de! manier!

waarop! het! bedrijf!momenteel! is! gehuisvest.! Zo! ontstaat! een! realistische! inschatting! over! de!
groep!ZZP’ers!waarbij!het!huidige!en!gewenste!type!bedrijfshuisvesting!van!elkaar!verschilt.!Dit!

stelt!de!gemeente!Utrecht!in!staat!te!anticiperen!op!de!bedrijfshuisvestingsbehoefte!van!ZZP’ers!
en!de!juiste!beleidsmaatregelen!opstellen!om!in!die!behoefte!te!voorzien.!

!
2. Onderzoek!naar!ZZP’ers!die!het!bedrijf!buiten!de!woning!huisvesten!

De!tien!interviews!die!zijn!afgenomen!in!de!explorerende!fase!van!deze!studie!betroffen!op!één!
na!alleen!ZZP’ers!die!het!bedrijf!vanuit!huis!voeren.!Er!is!dan!ook!veel!inzicht!verkregen!over!de!

kenmerken! die! samenhangen! met! de! keuze! om! het! bedrijf! vanuit! huis! te! voeren.! Over! de!
kenmerken! die! samenhangen! met! de! keuze! van! ZZP’ers! om! voor! vaste! of! flexibele!

bedrijfshuisvesting!buiten!de!woning!te!kiezen,!is!daarentegen!weinig!bekend!geworden!omdat!
slechts!één!ZZP’er!het!bedrijf!buitenshuis!voert.!Kwalitatief!vervolgonderzoek!zou!zich!specifiek!

kunnen!richten!op!ZZP’ers!die!buitenshuis!werken,!zowel!vanuit!een!vaste!als!flexibele! locatie.!
De! kenmerken! die! samenhangen! met! de! keuze! voor! bedrijfshuisvesting! vanuit! een! vaste! of!

flexibele! locatie!buitenshuis!kunnen! in!dergelijk!onderzoek!ontdekt!worden.!Aangezien!slechts!
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één!ZZP’er!het!bedrijf!buitenshuis!voert,!heeft!de!onderzoeker!daar!naar!haar!mening! in!deze!

studie!te!weinig!‘vat’!op!gekregen.!
!

3. Onderzoek! naar! de! redenen! waarom! het! huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting!
verschilt!
In!deze!studie! is!duidelijk!geworden!dat! iets!minder!dan!de!helft!van!de!Utrechtse!ZZP’ers!het!
bedrijf!anders!zouden!willen!huisvesten.!De!redenen!waarom!ongeveer!de!helft!van!de!ZZP’ers!

het! bedrijf! niet! op! de! gewenste! wijze! huisvest,! kunnen! worden! achterhaald! in! kwalitatief!
empirisch! onderzoek.! De! mening! van! de! onderzoeker! is! dat! eerst! begrip! nodig! is! over! de!

redenen! waarom! het! huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! volgens! ZZP’ers! zelf) van!
elkaar! verschilt,! voordat! de! mate! van! overeenkomst! tussen! het! huidige! en! gewenste!

huisvestingstype!vergroot!kan!worden.!
Wellicht! verschilt! het! huidige! en! het! gewenste! type! bedrijfshuisvesting! omdat! de!

bedrijfshuisvestingswensen! van! ZZP’ers! onrealistisch! zijn?!Uit! de! interviews! kwam!naar! voren!
dat! ZZP’ers! het! liefst! een! gratis! werkplek! willen! of! –! in! het! geval! dat! ze! willen! betalen! –!

maximaal! 200! Euro! over! hebben! voor! een! vaste! werkplek! op! een! centrale! locatie! met! een!
flexibel!huurcontract.!Wellicht!liggen!de!eisen!aan!de!gewenste!bedrijfshuisvesting!onrealistisch!

hoog! waardoor! een! ‘mismatch’! tussen! het! huidige! en! gewenste! type! bedrijfshuisvesting!
optreedt.!

Daarnaast!kan!de!huidige!economische!crisis!ervoor!zorgen!dat!het!huidige!en!gewenste!
type! bedrijfshuisvesting! verschilt.! De! economische! crisis! zorgt! voor! onzekerheid! over! de!

continuïteit!van!het!bedrijf!en!uit!de!interviews!is!gebleken!dat!een!onzekere!toekomstsituatie!
ZZP’ers!kan!belemmeren!bij!het!realiseren!van!de!bedrijfshuisvestingswensen.!

!
4. Houd!rekening!met!de!combinatie!van!verschillende!typen!bedrijfshuisvesting!

Verreweg!de!meeste!ZZP’ers!werken!momenteel!vanuit!verschillende!huisvestingstypen.!ZZP’ers!
die!op!dit!moment!–!naar!eigen!zeggen!–!hoofdzakelijk!vanuit!huis!werken,!werken!daarnaast!

soms!buitenshuis!en!vice!versa.!In!de!enquête!die!voor!deze!studie!is!gebruikt,!is!met!de!hybride!
bedrijfshuisvestingssituatie! rekening! gehouden! door! ZZP’ers! eerst! te! vragen! vanuit! welke!

huisvestingstypen!zij!momenteel!werken!en!vervolgens!te!vragen!welk!van!de!genoemde!typen!
voor!hen!op!dit!moment!het!belangrijkst!is.!Op!de!hybride!huisvestingssituatie!zou!wellicht!beter!

ingespeeld! kunnen! worden! door! gebruik! te! maken! van! een! glijdende! schaal! van!
huisvestingstypen! waaruit! ZZP’ers! werken.! Respondenten! zouden! bijvoorbeeld! aan! elk! type!

bedrijfshuisvesting! een!bepaald! belang! (bijvoorbeeld! het! percentage! van! de! tijd! dat! ze! vanuit!
dat!type!huisvesting!werken)!kunnen!hechten!waarmee!de!onderzoeker!verdere!analyses!uit!kan!

voeren.!
Ook!zou!beter!op!de!combinatie!van!verschillende!huisvestingstypen!ingespeeld!kunnen!

worden! door! niet! alleen! voor! de! huidige,! maar! ook! voor! de! gewenste! manier! van!
bedrijfshuisvesting,!respondenten!de!keuze!te!geven!uit!verschillende!huisvestingstypen.!In!deze!

studie! is! dat! niet! gedaan:! respondenten! konden! slechts! de! voorkeur! geven! aan! één!
huisvestingstype.! Wanneer! respondenten! zowel! voor! de! huidige! als! gewenste!
bedrijfshuisvesting!uit!meerdere!typen!kunnen!kiezen,!ontstaat!dieper!inzicht!in!de!complexiteit!
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van! de! bedrijfshuisvestingskeuzes! en! –wensen! en! wordt! de! mate! waarin! het! huidige! en!

gewenste!huisvestingstype!verschilt!waarschijnlijk!realistischer.!
!

5. Kies!voor!online!enquêteren!
In! het! kwantitatieve! empirisch! onderzoek! is! gekozen! voor! zowel! schriftelijk! als! digitaal!

enquêteren.!Digitaal!enquêteren!had!bij!de!opdrachtgever!van!de!studie!de!voorkeur:!dit! is!de!
goedkoopste!methode!van!enquêteren.!Enkel!digitaal!enquêteren!was!niet!mogelijk!omdat!de!

steekproef! dan! te! klein! zou! worden:! van! slechts! een! klein! deel! van! de! ZZP’ers! was! het! e1
mailadres! bekend.! Het! postadres! daarentegen!was! van! álle! ZZP’ers! bekend.! Om! die! reden! is!

besloten!ZZP’ers!zowel!digitaal!als!schriftelijk!–!een!relatief!dure!methode!van!enquêteren!–!te!
benaderen.! Vanwege! het! relatief! lage! aandeel! ZZP’ers! dat! de! enquête! heeft! ingevuld! naar!

aanleiding!van!het!ontvangen!van!een!brief!wordt!geadviseerd! in!het! vervolg!uitsluitend!voor!
digitale!enquêtering!te!kiezen.!Het!geld!dat!wordt!bespaard!door!geen!brieven!te!versturen,!kan!

wellicht!beter!worden!gebruikt!om!e1mailadressen!van!respondenten!op!internet!op!te!zoeken.!
!

10.4.2 Beleidsaanbevelingen 
1. Vervolgonderzoek:!confrontatie!vraagPaanbod!bedrijfshuisvesting!

De!wens!van!ZZP’ers!om!het!bedrijf! vanuit!bepaalde! typen!kleinschalige!bedrijfshuisvesting! te!
vestigen,! kan! alleen! vervuld! worden! wanneer! deze! typen! bedrijfshuisvesting! op! de! markt!

aanwezig!en!toegankelijk! (betaalbaar)!zijn.!Voor!beleidsdoeleinden!kan!het! interessant!zijn!om!
na! te! gaan! in! hoeverre! de! bedrijfshuisvestingswensen! van! ZZP’ers! overeenkomen! met! het!

aanbod!van!kleinschalige!bedrijfshuisvesting.!Wanneer!er!sprake!is!van!een!grote!‘mismatch’!kan!
beleid! wellicht! een! rol! spelen! bij! het! verkleinen! van! deze! ‘mismatch’! door! de! markt! voor!

kleinschalige! bedrijfshuisvesting! beter! te! laten! werken.! Dit! kan! bijvoorbeeld! bereikt! worden!
door! middel! van! subsidieregelingen! die! de! realisatie! van! bepaalde! typen! kleinschalig!

commercieel! vastgoed! stimuleren! of! juist! remmen.! In! deze! studie! is! duidelijk! geworden! dat!
ZZP’ers! die! buitenshuis!willen!werken,! behoefte! hebben! aan! een! vaste! kleine!werkplek! in! de!

eigen!woonwijk.!De!gemeente!Utrecht!kan!de!realisatie!van!kleine!wijk1gebonden!werklocaties!
stimuleren! door! bijvoorbeeld! subsidies! te! verlenen! voor! ontwikkelaars! die! leegstaande!

kantoorpanden!tot!kleine!werkplekken!voor!ZZP’ers!willen!transformeren.!Het!uiteindelijke!doel!
van!deze!beleidsmaatregel! is!dat!de!wensen!van!ZZP’ers!met!betrekking!tot!bedrijfshuisvesting!

beter!gefaciliteerd!worden!op!de!markt!voor!kleinschalige!bedrijfshuisvesting.!
!

2. Versoepel!de!regelgeving!omtrent!het!werken!vanuit!huis!
Uit!deze!studie! is!gebleken!dat!de!meerderheid!van!de!ZZP’ers!het!bedrijf!vanuit!huis!voert!en!

dat! bedrijfshuisvesting! aan! huis! ook! bij! de! meerderheid! van! de! ZZP’ers! het! gewenste! type!
bedrijfshuisvesting! is.!Wel!willen!deze! thuiswerkende!ZZP’ers!graag!over!meer! ruimte!voor!de!

uitvoering!van!de!bedrijfsactiviteiten!beschikken.!Het!versoepelen!van!de!regeling!Beroep)Bedrijf)
aan) Huis! zou! aan! deze! wens! tegemoet! kunnen! komen.! Volgens! de! huidige! regeling! mogen!

ondernemers!met!een!bedrijf!aan!huis!maximaal!een!derde!deel!van!de!woning!(tot!maximaal!
40!m2)!voor!de!uitvoering!van!bedrijfsactiviteiten!gebruiken.!Wanneer!deze!regeling!versoepeld!

wordt,!mogen!ondernemers!meer!woonruimte!gebruiken!voor!de!uitoefening!van!het!beroep.!
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!
3. Zorg!voor!meer!ruimte!voor!werken!in!de!wijk!

Zoals!in!bovenstaande!aanbeveling!al!is!vermeld,!werken!op!dit!moment!veel!Utrechtse!ZZP’ers!

vanuit! de! woning! en! is! dit! ook! bij! de! meerderheid! van! de! ZZP’ers! de! gewenste! manier! van!
bedrijfshuisvesting.! Dit! betekent! dat! woonwijken! tegenwoordig! al! in! belangrijke! mate! een!

werkplek! zijn!en!dat! in!de! toekomst!nog!meer!gaan!worden.!Werken! in!woonwijken!heeft!als!
voordeel! dat! er! meer! sociale! controle! en! levendigheid! in! de! buurt! is,! en! dat! er! samenhang!

tussen! buurtbewoners! ontstaat.! Een! keerzijde! van! werken! in! de! wijk! kan! zijn! dat! sommige!
functies! lastig! met! woonfuncties! mengen:! er! kunnen! bijvoorbeeld! problemen! ontstaan! met!

vrachtverkeer! of! met! parkeren! (Bureau! Buiten! &! Radboud! Universiteit! Nijmegen,! 2010).! De!
gemeente!Utrecht!kan! inspelen!op!het!toegenomen!belang!van!woonwijken!als!werkplek!door!

bestemmingsplannen! te! creëren!waar! letterlijk! en! figuurlijk! voldoende! ruimte!wordt! geboden!
voor! het! werken! in! de! wijk.! Dit! kan! bereikt! worden! door! versoepeling! en! flexibilisering! van!

bestemmingsplannen.!!
!

4. Stimuleer!de!realisatie!van!vaste!wijkPgebonden!werkplekken!
Uit!deze! studie! is!gebleken!dat!niet!alleen!het!werken!vanuit!de!woning!een!wens! is! van!veel!
ZZP’ers,!maar!dat!ook!het!werken!vanuit!een!vaste!kleine!locatie!in!de!eigen!woonwijk!populair!

is.!Kleine!wijk1gebonden!werklocaties!zijn!echter!vaak!lastig!te!realiseren.!Voor!een!succesvolle!
formule!is!een!bepaalde!massa!nodig;!die!ontbreekt!juist!vaak!in!woonwijken.!De!wijk1gebonden!

werkplekken! kunnen! de! vorm! krijgen! van! kleinschalige! complexen! waar! met! name! ruimte! is!
voor! vaste! kleinschalige! bedrijfshuisvesting:! aan! flexibele! werkplekken! blijkt! onder! Utrechtse!

ZZP’ers!niet!zo’n!grote!behoefte!te!zijn.!Van!belang!bij!de!kleine!wijk1gebonden!werkplekken!is!
dat!deze!betaalbaar!zijn!en!dat!er!eventueel!de!mogelijkheid!is!om!vergader1!en!gespreksruimtes!

te!huren!en!van!reprofaciliteiten!gebruik!te!maken.!ZZP’ers!die!hoofdzakelijk!vanuit!huis!werken!
hebben!namelijk!aangegeven!dat!het!gebrek!aan!bepaalde!faciliteiten!voor!hen!een!reden!is!om!

daarnaast!weleens!een!werkplek!buiten!de!deur!op!te!zoeken.!!
!

!
!
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BIJLAGE&A:&Topiclijst&interviews&

!

1. Vraag!naar!een!beschrijving!van!de!bedrijfslevensloop!met!ten!minste!aandacht!voor:!
1Genoten!opleiding!

1Wanneer! ZZP’er! geworden! en! samenhang! met! andere! ontwikkelingen! in! het! professionele! en!
privéleven!

1Motivatie! voor! het! ZZP1schap! en! samenhang! met! andere! ontwikkelingen! in! het! professionele! en!
privéleven!

1Redenen!waarom!nu!ZZP’er,!ontwikkeling!hierin!gedurende!het!ZZP1schap!en!samenhang!met!andere!
ontwikkelingen!in!het!professionele!en!privéleven!

1Hoeveel! uur! per! week! met! het! bedrijf! bezig,! ontwikkeling! hierin! gedurende! het! ZZP1schap! en!
samenhang!met!andere!ontwikkelingen!in!het!professionele!en!privéleven!

1Baan! in! loondienst! ernaast,! ontwikkeling! hierin! gedurende!het! ZZP1schap! en! samenhang!met! andere!
ontwikkelingen!in!het!professionele!en!privéleven!

1Ander!eigen!bedrijf!ernaast,!ontwikkeling!hierin!gedurende!het!ZZP1schap!en!samenhang!met!andere!
ontwikkelingen!in!het!professionele!en!privéleven!

1Sector!en!waarom! juist!die! sector!en! samenhang!met!andere!ontwikkelingen! in!het!professionele!en!
privéleven!

1Wat! voor! type! activiteiten,! ontwikkeling! hierin! gedurende! het! ZZP1schap! en! samenhang!met! andere!
ontwikkelingen!in!het!professionele!en!privéleven!

1Ambitie!om!te!groeien,! in!personeel!of! juist!niet,!hoe!wordt!deze!groei!gefaciliteerd!of!hoe!gaat!deze!
groei! gefaciliteerd! worden,! waarom! de! ambitie! te! groeien,! veranderingen! hierin! gedurende! het! ZZP1

schap!en!samenhang!met!andere!ontwikkelingen!in!het!professionele!en!privéleven!
!

2. Algemene!kenmerken!van!de!ZZP’er!persoonlijk:!
1Huishoudenssamenstelling,!invloed!hiervan!op!het!ZZP1schap!en!het!huidige!en!gewenste!type!

bedrijfshuisvesting!en!overeenkomst!daartussen!
1Hoofdkostwinnaar,!invloed!hiervan!op!het!ZZP1schap!en!het!huidige!en!gewenste!type!

bedrijfshuisvesting!en!overeenkomst!daartussen!
!

3. Huidige!wijze!van!bedrijfshuisvesting:!
1Waaruit!worden!de!bedrijfsactiviteiten!ondernomen,!waarom! juist! vanuit! daar! en!niet! vanuit! andere!

plekken,! veranderingen!hierin! gedurende!het! ZZP1schap!en! samenhang!met! andere!ontwikkelingen! in!
het!professionele!en!privéleven!

1Verschillende!typen!activiteiten!vanuit!verschillende!locaties!of!werkplekken,!waarom!gebeurt!dat!juist!
wel!of!niet,!veranderingen!hierin!gedurende!het!ZZP1schap!en!samenhang!met!andere!ontwikkelingen!in!

het!professionele!en!privéleven!
1Werken! vanuit! flexibele! werkplekken:! waarom! gebeurt! dat! juist! wel! of! niet,! veranderingen! hierin!

gedurende!het!ZZP1schap!en!samenhang!met!andere!ontwikkelingen!in!het!professionele!en!privéleven!
1Werken!vanuit!huis:!waarom!gebeurt!dat!juist!wel!of!niet,!voor!welke!activiteiten!is!het!huis!wel!of!niet!

geschikt,!waar!in!huis!wordt!gewerkt!en!wisselt!dit!per!activiteit,!aparte!ruimte!of!niet,!voor1!en!nadelen!
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van!het!werken!vanuit!huis,!veranderingen!hierin!gedurende!het!ZZP1schap!en!samenhang!met!andere!

ontwikkelingen!in!het!professionele!en!privéleven!
1Werken! vanuit! een! vaste! locatie! buitenshuis:! waarom! gebeurt! dat! juist! wel! of! niet,! veranderingen!

hierin! gedurende! het! ZZP1schap! en! samenhang! met! andere! ontwikkelingen! in! het! professionele! en!
privéleven!

!
1Tevredenheid!met!het!type!bedrijfshuisvesting!op!dit!moment:!waarom!wel!of!niet!tevreden,!met!wat!

wel! of! niet! tevreden,! ontwikkeling! hierin! gedurende! bedrijfslevensloop! en! samenhang! met! andere!
ontwikkelingen!in!het!professionele!en!privéleven!

!
4. Bedrijfshuisvestingswensen:!

1De!wens!om!vanuit!een!bepaald!type!huisvesting!de!bedrijfsactiviteiten!te!ondernemen:!waarom!juist!
vanuit! daar! en! niet! vanuit! andere! plekken! en! samenhang! met! andere! ontwikkelingen! in! het!

professionele!en!privéleven!
1Verschillende! typen! activiteiten! vanuit! verschillende! locaties! of!werkplekken:!waarom! is! die!wens! er!

juist!wel!of!niet!en!samenhang!met!andere!ontwikkelingen!in!het!professionele!en!privéleven!
1Wens! om! vanuit! flexibele!werkplekken! te!werken:!waarom! juist!wel! of! niet,! voor!welke! activiteiten,!

samenhang! met! andere! ontwikkelingen! in! het! professionele! en! privéleven! en! onder! welke!
omstandigheden!gaat!u!meer!of!juist!minder!vanuit!flexibele!werkplekken!werken?!

1Wens! om! vanuit! huis! te! werken:! waarom! juist! wel! of! niet,! voor! welke! activiteiten,! waar! in! huis,!
samenhang! met! andere! ontwikkelingen! in! het! professionele! en! privéleven! en! onder! welke!

omstandigheden!gaat!u!meer!of!juist!minder!vanuit!huis!werken?!
1Wens! om! vanuit! een! vaste! werkplek! buitenshuis! te! werken:! waarom! juist! wel! of! niet,! voor! welke!

activiteiten,!samenhang!met!andere!ontwikkelingen!in!het!professionele!en!privéleven!en!onder!welke!
omstandigheden!gaat!u!meer!of!juist!minder!vanuit!een!vaste!werkplek!buitenshuis!werken?!

!
5. Mate!van!overeenkomst!huidig!en!gewenst!type!bedrijfshuisvesting!

1Waarom! is! het! huidige! type! bedrijfshuisvesting! hetzelfde! of! anders! dan! het! gewenste! type!
bedrijfshuisvesting,! veranderingen! hierin! gedurende! het! ZZP1schap! en! samenhang! met! andere!

ontwikkelingen!in!het!professionele!en!privéleven!
!

6. Realistische!inschatting!van!hoe!het!bedrijf!over!5!jaar!is!gehuisvest!
1Realistische! inschatting! van! de! bedrijfshuisvestingssituatie! over! 5! jaar,! waarom! op! die! manier! en!

samenhang!met!andere!ontwikkelingen!in!het!professionele!en!privéleven!
1Waarom! is! de! realistische!wijze! van!bedrijfshuisvesting!hetzelfde!of! anders!dan!de!huidige!wijze! van!

bedrijfshuisvesting!en!samenhang!met!andere!ontwikkelingen!in!het!professionele!en!privéleven!
1Waarom!is!de!realistische!wijze!van!bedrijfshuisvesting!hetzelfde!of!anders!dan!de!gewenste!wijze!van!

bedrijfshuisvesting!en!samenhang!met!andere!ontwikkelingen!in!het!professionele!en!privéleven!
!
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BIJLAGE&C:&Uitnodigingsbrief&schriftelijke&enquête&&

!
Geachte![invulveld],!

!
Uw!mening!over!uw!bedrijfshuisvesting!
Hoe!is!uw!bedrijf!gehuisvest?!En!wat!zijn!uw!wensen!voor!bedrijfshuisvesting!in!de!toekomst?!Of!u!nu!
thuis!werkt,!een!kantoor!huurt!in!een!bedrijfsverzamelgebouw!of!werkt!vanuit!uw!bedrijfsbus;!uw!

mening!is!belangrijk!voor!ons!!Alleen!als!we!uw!mening!weten,!kunnen!we!ons!bedrijfshuisvestings1
beleid!zo!goed!mogelijk!op!uw!wensen!laten!aansluiten.!Om!die!reden!houden!we!een!onderzoek.!We!

stellen!uw!deelname!erg!op!prijs.!
!!

We!vragen!6.500!zelfstandige!ondernemers!zonder!personeel!
Voor!dit!onderzoek!is!een!willekeurige!steekproef!getrokken!uit!het!bestand!met!Utrechtse!zelfstandige!

ondernemers!zonder!personeel.!In!totaal!vragen!we!6.500!ondernemers!naar!informatie!over!hun!
bedrijf!en!de!huisvesting!daarvan.!!

!!
Meedoen!aan!het!onderzoek!
Het!invullen!van!de!enquête!duurt!ongeveer!15!minuten.!Vul!de!enquête!alstublieft!vóór!woensdag!16!
mei!in!op!internet.!Ga!hiervoor!naar!www.utrecht.nl/onderzoek/ondernemen!klik!op!'Ik!heb!een!

uitnodigingsbrief!ontvangen'.!Met!de!volgende!code!kunt!u!de!enquête!invullen.!
Uw!code:![invulveld]!

!
Uw!gegevens!worden!volstrekt!vertrouwelijk!behandeld!en!uw!antwoorden!worden!anoniem!verwerkt.!

!
Vragen?!!
Als!u!vragen!heeft!over!dit!onderzoek!of!over!het!invullen!van!de!enquête,!dan!kunt!u!mailen!naar!de!
onderzoeksafdeling!van!de!gemeente!Utrecht,!Bestuursinformatie:!onderzoek@utrecht.nl.!U!kunt!hen!

ook!telefonisch!bereiken!op!030!1!286!1353.!!
!

Alvast!hartelijk!dank!voor!uw!deelname!!
!

Met!vriendelijke!groeten,!
!

!
!

!
Mirjam!de!Rijk!

Wethouder!Economische!Zaken&
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BIJLAGE&D:&Rappel&schriftelijke&enquête&

!

Geachte![invulveld],!
!
Uw!mening!over!uw!bedrijfshuisvesting!
Twee!weken!geleden!heb!ik!u!gevraagd!om!mee!te!doen!aan!een!onderzoek!over!de!bedrijfshuisvesting!

van!zelfstandige!ondernemers.!Of!u!nu!thuis!werkt,!een!kantoor!huurt!in!een!bedrijfsverzamelgebouw!of!
werkt!vanuit!uw!bedrijfsbus;!het!is!voor!ons!erg!belangrijk!om!te!weten!wat!u!vindt!van!uw!huidige!

bedrijfshuisvesting!en!wat!uw!wensen!zijn!voor!de!toekomst.!Alleen!als!we!uw!mening!weten,!kunnen!
we!ons!huisvestingsbeleid!zo!goed!mogelijk!op!uw!wensen!laten!aansluiten.!

!
Meedoen!vóór!maandag!4!juni!
Als!u!al!heeft!meegedaan!aan!dit!onderzoek,!dan!wil!ik!u!bedanken!voor!uw!deelname.!Heeft!u!de!
enquête!nog!niet!ingevuld,!dan!wil!ik!u!vragen!om!dat!alsnog!te!doen.!Het!invullen!duurt!10115!

minuten.!We!willen!u!vragen!om!dat!zo!snel!mogelijk!te!doen,!maar!uiterlijk!vóór!maandag!4!juni.!U!
kunt!meedoen!op!internet.!De!website!heeft!wat!technische!problemen!gehad,!maar!deze!zijn!

verholpen.!Ga!dus!naar!www.utrecht.nl/onderzoek.ondernemen!en!klik!op!'Ik!heb!een!uitnodigingsbrief!
ontvangen'.!Met!de!volgende!code!kunt!u!de!enquête!invullen.!

Uw!code:![invulveld]!
!

Wilt!u!meedoen!en!heeft!u!geen!internet?!Bij!deze!brief!zit!een!enquête!en!een!antwoordenvelop.!Vul!
de!enquête!in!en!stuur!deze!terug!in!de!antwoordenvelop.!U!hoeft!geen!postzegel!te!plakken.!

!
Uw!gegevens!worden!volstrekt!vertrouwelijk!behandeld!en!uw!antwoorden!worden!anoniem!verwerkt.!

!
Vragen?!
Als!u!vragen!heeft!over!dit!onderzoek!of!over!het!invullen!van!de!enquête,!dan!kunt!u!mailen!naar!de!
onderzoeksafdeling!van!de!gemeente!Utrecht,!Bestuursinformatie:!onderzoek@utrecht.nl.!U!kunt!hen!

ook!telefonisch!bereiken!op!030!1!286!1353.!
!

Alvast!hartelijk!dank!voor!uw!deelname!!
!

Met!vriendelijke!groeten,!
!

!
!

!
Mirjam!de!Rijk!

Wethouder!Economische!Zaken!
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BIJLAGE&E:&Uitnodigingsmail&digitale&enquête&&

!

Onderwerp:!Onderzoek!bedrijfshuisvesting!zelfstandige!ondernemers!
!

Geachte![invulveld],!
!

Uw!mening!over!uw!bedrijfshuisvesting!
Hoe!is!uw!bedrijf!gehuisvest?!En!wat!zijn!uw!wensen!voor!bedrijfshuisvesting!in!de!toekomst?!Of!u!nu!

thuis!werkt,!een!kantoor!huurt!in!een!bedrijfsverzamelgebouw!of!werkt!vanuit!uw!bedrijfsbus;!uw!
mening!is!belangrijk!voor!ons!!Alleen!als!we!uw!mening!weten,!kunnen!we!ons!

bedrijfshuisvestingsbeleid!zo!goed!mogelijk!op!uw!wensen!laten!aansluiten.!Om!die!reden!houden!wij!
een!onderzoek.!We!stellen!uw!deelname!erg!op!prijs.!

!
Voor!dit!onderzoek!is!een!willekeurige!steekproef!getrokken!uit!het!bestand!met!Utrechtse!zelfstandige!

ondernemers!zonder!personeel.!In!totaal!vragen!we!ruim!6.500!ondernemers!naar!informatie!over!hun!
bedrijf!en!de!huisvesting!daarvan.!!

!
Meedoen!kan!t/m!6!juni!
Het!invullen!van!de!vragenlijst!duurt!ongeveer!15!minuten!en!kan!uiterlijk!t/m!6!juni.!!
!

[Klik!hier!om!naar!de!online!vragenlijst!te!gaan].!
!

Uw!gegevens!worden!volstrekt!vertrouwelijk!behandeld!en!uw!antwoorden!worden!anoniem!verwerkt.!
!

Vragen?!
Als!u!vragen!heeft!over!dit!onderzoek!of!over!het!invullen!van!de!vragenlijst,!dan!kunt!u!mailen!naar!de!

onderzoeksafdeling!van!de!gemeente!Utrecht,!Bestuursinformatie:!onderzoek@utrecht.nl.!U!kunt!hen!
ook!telefonisch!bereiken!op!030!1!286!1353.!!

!
Alvast!hartelijk!dank!voor!uw!deelname!!

!
!

Met!vriendelijke!groet,!!
!

!
!

!
!

Mirjam!de!Rijk!
Wethouder!Economische!Zaken!

!
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BIJLAGE&F:&Rappel&1&digitale&enquête&&

!

Onderwerp:!Onderzoek!bedrijfshuisvesting!zelfstandige!ondernemers!
!
Geachte![invulveld],!
!

Uw!mening!over!uw!bedrijfshuisvesting!
Twee!weken!geleden!heb!ik!u!uitgenodigd!om!een!vragenlijst!in!te!vullen!over!uw!huidige!

bedrijfshuisvestingssituatie!en!uw!wensen!op!dat!gebied!voor!de!toekomst.!U!heeft!de!vragenlijst!nog!
niet!(of!niet!volledig)!ingevuld.!Om!ons!bedrijfshuisvestingsbeleid!zo!goed!mogelijk!op!uw!wensen!te!

laten!aansluiten,!hebben!we!uw!hulp!nodig.!Daarom!vraag!ik!u!nogmaals!om!mee!te!doen.!!
!

Meedoen!kan!t/m!6!juni!
Het!invullen!van!de!vragenlijst!duurt!ongeveer!15!minuten!en!kan!uiterlijk!t/m!6!juni.!!
[Klik!hier!om!naar!de!vragenlijst!!te!gaan.]!

!!

Als!u!al!eerder!aan!de!vragenlijst!bent!begonnen,!dan!zijn!uw!antwoorden!bewaard!gebleven!en!kunt!u!
de!vragenlijst!via!bovenstaande!link!afmaken!en!versturen.!
!
Vragen?!
Als!u!nog!vragen!heeft!over!het!onderzoek,!dan!kunt!u!contact!opnemen!met!de!afdeling!
Bestuursinformatie:!030!–!286!1353!of!onderzoek@utrecht.nl.!

!!
Alvast!bedankt!voor!uw!medewerking,!

!!
!

Met!vriendelijke!groet,!!
!

!
!

!
!

Mirjam!de!Rijk!
Wethouder!Economische!Zaken!!

!
!
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BIJLAGE&G:&Rappel&2&digitale&enquête&&

!

Onderwerp:!!
Laatste!herinnering:!Onderzoek!bedrijfshuisvesting!zelfstandige!ondernemers!
!
Geachte![invulveld],!
!

Uw!mening!over!uw!bedrijfshuisvesting!
Onlangs!heb!ik!u!uitgenodigd!om!een!vragenlijst!in!te!vullen!over!uw!huidige!bedrijfshuisvestingssituatie!
en!uw!wensen!op!dat!gebied!voor!de!toekomst.!U!heeft!de!vragenlijst!nog!niet,!of!nog!niet!volledig,!

ingevuld.!Om!ons!bedrijfshuisvestingsbeleid!zo!goed!mogelijk!op!uw!wensen!te!laten!aansluiten,!hebben!
we!uw!hulp!nodig.!Daarom!vraag!ik!u!nogmaals!om!mee!te!doen.!!
!

Meedoen!kan!t/m!woensdag!6!juni!
Het!invullen!van!de!vragenlijst!duurt!ongeveer!15!minuten!en!kan!uiterlijk!t/m!6!juni.!!
[Klik!hier!om!naar!de!vragenlijst!!te!gaan.]!

!
Als!u!al!eerder!aan!de!vragenlijst!bent!begonnen,!dan!zijn!uw!antwoorden!bewaard!gebleven!en!kunt!u!

de!vragenlijst!via!bovenstaande!link!afmaken!en!versturen.!
!

Vragen?!
Als!u!nog!vragen!heeft!over!het!onderzoek,!dan!kunt!u!contact!opnemen!met!de!afdeling!
Bestuursinformatie:!030!–!286!1353!of!onderzoek@utrecht.nl.!

!
Alvast!bedankt!voor!uw!medewerking,!

!
!

Met!vriendelijke!groet,!!
!

!
!

!
!

Mirjam!de!Rijk!
Wethouder!Economische!Zaken!!

!
!

!
!
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BIJLAGE&H:&Planning&enquête&

!

Datum! Actie! Wie!

161apr! gunnen!offerte!I&O! !!

171apr! !! !!
181apr! !! !!
191apr! website!aanvragen!bij!Marijke! Karin!
201apr! !! !!
211apr! !! !!
221apr! !! !!
231apr! logopapier!en!1enveloppen!bestellen!en!naar!drukker!I&O! Judith!
241apr! !! !!
251apr! !! !!
261apr! check!bij!I&O!of!logopapier!bij!drukker!is!bezorgd! Judith!
271apr! definitieve!vragenlijst!naar!Judith!(exclusief!omslag)! Karin!

!! definitieve!brieven!naar!Judith!(2x!schriftelijke!variant)! Karin!
!! definitieve!brieven!naar!Judith!(3x!digitale!variant)! Karin!
!! leveren!adresbestand!schriftelijke!variant!aan!Judith! Karin!
!! leveren!adresbestand!digitale!variant!aan!Judith! Karin!

281apr! !! !!
291apr! !! !!
301apr! !! !!
11mei! testlink!vragenlijst!van!I&O!naar!BI! I&O!
21mei! controleren!digitale!vragenlijst,!reactie!naar!I&O! Karin,!

Judith!
!! link!naar!uiteindelijke!vragenlijst!krijgen!van!I&O!en!plaatsen!op!eigen!site! I&O,!

Marijke!
31mei! opnieuw!testlink!van!I&O! I&O!
41mei! verzending!3.000!brieven! I&O!

!! testen!reactie!digitale!enquête!verwerkt! Karin,!
Judith!

!! check!of!website!Marijke!werkt! Karin!
!! Enquête!online! I&O!
!! omslag!naar!I&O! !!

51mei! !! !!
61mei! !! !!
71mei! !! !!
81mei! bezorging!uitnodigingsbrieven!1!start!invultermijn.!versturen!4.000!uitnodigingsmails! I&O!
91mei! !! !!

101mei! !! !!
111mei! !! !!
121mei! !! !!
131mei! !! !!
141mei! !! I&O!
151mei! !! !!
161mei! afslag!uit!MrInterview!voor!postrappel! I&O!
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171mei! !! !!
181mei! !! !!
191mei! !! !!
201mei! !! !!
211mei! verzending!2500!rappelbrieven+vragenlijsten! I&O!
221mei! verzenden!1e!rappelmail! I&O!
231mei! !! !!
241mei! bezorging!rappel! I&O!
251mei! !! !!
261mei! !! !!
271mei! !! !!
281mei! start!verwerken!vragenlijsten! I&O!
291mei! verzenden!2e!rappelmail!(inclusief!urgent1!)! I&O!
301mei! !! !!
311mei! !! !!
11jun! !! !!
21jun! !! !!
31jun! laatste!invuldag!schriftelijke!mailing! !!
41jun! !! !!
51jun! !! !!
61jun! laatste!invuldag!digitale!mailing,!sluiten!veldwerk,!laatste!schriftelijke!respons!binnen! I&O!
71jun! !! !!
81jun! databestand!naar!BI! I&O!
91jun! !! !!

101jun! !! !!
111jun! controleren!databestand!en!bij!vragen,!contact!met!Judith! Karin!

!
!

!
!

!
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BIJLAGE&I:&Lijst&bedrijfsverzamelgebouwen&en&kenmerken&in&de&gemeente&Utrecht&

!
Naam! Locatie! Wijk! Grootte!

units!
Aantal!units! Bezettingsgraad! Wachtlijst!

New!Element!
Utrecht!Zuid!

Winthontlaan!1801200! Zuidwest! 24!1!300! flexibel! 83%! nee!

De!Goeman!New!
Element!!

Goeman!Borgesiuslaan!

77!

Noordoost! 22!1!100! 100! 100%! nee!

Trade!Point! Atoomweg!63! West! 25,!37,!
50+!

>100! 62%! nee!

Element!Offices!
Leidsche!Rijn!

Middenburcht!136! Leidsche!
Rijn!

24!1!60! 26! 80%! nee!

HoogHiemstra! Hooghiemstraplein!511

173!

Noordoost! 20!1!150! 90! 99%! nee!

Vondelparc! Vondellaan!4!1!172! Zuidwest! 19!1!100! 75! 99%! nee!

Vechtenstein! Vechtensteinlaan!12! Noordwest! 17!1!105! 25! 75%! nee!

Offices!For!You!
Utrecht!

Orteliuslaan!850! Leidsche!
Rijn!

20!1!45! 56! 96%! nee!

Demkade!Business!
Centre!

Demkaweg!11121! Noordwest! v.a.!37! 66! 81%! nee!

Lumax! Ondiep!zuidzijde!6! Noordwest! 301100! 44! onbekend! onbekend!

Facility!Point!BC!
Lombok!

Niasstraat!1! West! vanaf!21! 139! onbekend! onbekend!

De!Pionier! Grebbeberglaan!15! Zuidwest! 20!1!475! 66! 75%! nee!

Regus!Utrecht!
Central!Station!

Graadt!van!Roggenweg!

328!1!334!

Zuidwest! 16!1!120! 24! 72180%! nee!

Regus!Utrecht!
Business!Park!

Newtonlaan!115! Oost! 16!1!110! 59! 95%! nee!

Regus!Utrecht!
Papendorp!

Papendorpseweg!531

59!

Leidsche!
Rijn!

aug140! 82! 70190%! nee!

De!Alchemist! Koningin!
Wilheminalaan!8!

Zuidwest! divers! 20! 80%! nee!

Alexander!
Numangebouw!

Yalelaan!40! Oost! 20!1!6500! variabel! 100%! ja!

Utrecht!Inc!
(Padualaan)!

Padualaan!8! Oost! 15!1!30! 25! 65%! nee!

Utrecht!Inc!
(Nijenoord)!

Nijenoord!1! Noordwest! 17!1!38! 9! 56%! nee!

Hugo!R.!
Kruytgebouw!

Padualaan!8! Oost! 251225! 118! 97%! ja!

Vechtclub!XL! Europalaan!2B! Zuidwest! 14,5!1!
154!

50! 95%! ja!

Dutch!Game!
Garden!

Neude!5! Binnenstad! 20!1!374! 38! 100%! ja!

Bron:!Afdeling!Onderzoek:!gemeente!Utrecht!(2013).!
!
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BIJLAGE&J:&Lijst&flexibele&werkplekken&en&kenmerken&in&de&gemeente&Utrecht&

!
Naam! Locatie! Wijk! Aanbod! Huur!

Atoomclub! Atoomweg!50! West! alles1in11!werkplek;!alles1in11!
werkunit;!werkvloer;!
vergaderruimte!tot!200!personen!

vanaf!1!maand!

In!de!Ruimte! Oude!Gracht!230!
A!aan!de!Werf!

Binnenstad! flexplekken;!verhuur!ruimte!voor!
workshops,!cursussen!

gratis!of!abonnement!

Wijk!in!Bedrijf!
Utrecht!

Vleutenseweg!
269!

West! 20!flexplekken;!1!trainings1
/ontmoetingsruimte;!2!
spreekkamers!

gratis,!maar!
tegenprestatie!leveren!

De!Alchemist! Koningin!
Wilhelminalaan!8!

Zuidwest!

!

flexplekken;!vergadrruimte!tot!150!
personen;!kantoorruimte!1011.000!
m2!

per!uur!of!abonnement!

Seats2Meet! Moreelsepark!65,!
in!Hoog!
Catherijne.!

Binnenstad! grote!flexlounge! gratis,!wel!sociaal!
kapitaal!delen!

De!Werkplek!Huis!
aan!de!Werf!

Boorstraat!7,!
onderdeel!van!
Huis!aan!de!Werf!

Noordwest! 20125!werkplekken;! gratis!

vergaderruimte!tot!170!personen!

Igluu! Jansdam!2! Binnenstad! werkplekken;!spreekkamer;!
vergaderruimten!

abonnement!

Maliebaan45! Maliebaan!45! Oost! werkplekken;!coach1!en!
spreekkamers;!groepsruimten!tot!
25!personen!

per!dag!of!halve!dag!

Zpot! Zandweg!116B! Leidsche!
Rijn!
!

20!flexplekken;!2!overlegruimtes;!
workshop1!/!trainingslokaal!

eerste!40!uur!gratis,!
daarna!tarief!per!uur!of!
per!maand!

Vechtenstein! Vechtensteinlaan!
12116!

Noordwest! 4!flexplekken;!vergaderruimte;!
verhuur!kantoorunits!

per!dagdeel!

De!Klompenfabriek! Weerdsingel!
Westzijde!33a!

Noordwest! Flexplekken! per!maand!

Bron:!Afdeling!Onderzoek:!gemeente!Utrecht!(2013).!
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BIJLAGE&K:&Calculatie&gecombineerde&weegfactoren&

!
!
Geslacht! Sector! Wijk! Weegfactor!

geslacht!
Weegfactor!
sector!

Weegfactor!
wijk!

Gecombineerde!
weegfactor!

man! zakelijke!dienstverlening! overig! 1,22! 0,87! 1,09! 1,156926!

man! zakelijke!dienstverlening! binnenstad! 1,22! 0,87! 0,85! 0,90219!
man! zakelijke!dienstverlening! LR! 1,22! 0,87! 1,08! 1,146312!

man! creatief! overig! 1,22! 1,08! 1,09! 1,436184!

man! creatief! binnenstad! 1,22! 1,08! 0,85! 1,11996!
man! creatief! LR! 1,22! 1,08! 1,08! 1,423008!

man! overig! overig! 1,22! 1,14! 1,09! 1,515972!

man! overig! binnenstad! 1,22! 1,14! 0,85! 1,18218!
man! overig! LR! 1,22! 1,14! 1,08! 1,502064!

vrouw! overig! overig! 0,74! 1,14! 1,09! 0,919524!

vrouw! overig! binnenstad! 0,74! 1,14! 0,85! 0,71706!
vrouw! overig! LR! 0,74! 1,14! 1,08! 0,911088!

vrouw! zakelijke!dienstverlening! overig! 0,74! 0,87! 1,09! 0,701742!

vrouw! zakelijke!dienstverlening! binnenstad! 0,74! 0,87! 0,85! 0,54723!
vrouw! zakelijke!dienstverlening! LR! 0,74! 0,87! 1,08! 0,695304!

vrouw! creatief! overig! 0,74! 1,08! 1,09! 0,871128!

vrouw! creatief! binnenstad! 0,74! 1,08! 0,85! 0,67932!
vrouw! creatief! LR! 0,74! 1,08! 1,08! 0,863136!

!
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!
compute!weging_totaal=1.! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

execute.! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

if!(! H3=! 1! &! sbi_3=! 1! &! stad3=! 1! )! weging_totaal=! 1,515972!

if!(! H3=! 1! &! sbi_3=! 1! &! stad3=! 2! )! weging_totaal=! 1,18218!
if!(! H3=! 1! &! sbi_3=! 1! &! stad3=! 3! )! weging_totaal=! 1,502064!
if!(! H3=! 1! &! sbi_3=! 2! &! stad3=! 1! )! weging_totaal=! 1,156926!
if!(! H3=! 1! &! sbi_3=! 2! &! stad3=! 2! )! weging_totaal=! 0,90219!
if!(! H3=! 1! &! sbi_3=! 2! &! stad3=! 3! )! weging_totaal=! 1,146312!
if!(! H3=! 1! &! sbi_3=! 3! &! stad3=! 1! )! weging_totaal=! 1,436184!
if!(! H3=! 1! &! sbi_3=! 3! &! stad3=! 2! )! weging_totaal=! 1,11996!
if!(! H3=! 1! &! sbi_3=! 3! &! stad3=! 3! )! weging_totaal=! 1,423008!
if!(! H3=! 2! &! sbi_3=! 1! &! stad3=! 1! )! weging_totaal=! 0,919524!
if!(! H3=! 2! &! sbi_3=! 1! &! stad3=! 2! )! weging_totaal=! 0,71706!
if!(! H3=! 2! &! sbi_3=! 1! &! stad3=! 3! )! weging_totaal=! 0,911088!
if!(! H3=! 2! &! sbi_3=! 2! &! stad3=! 1! )! weging_totaal=! 0,701742!
if!(! H3=! 2! &! sbi_3=! 2! &! stad3=! 2! )! weging_totaal=! 0,54723!
if!(! H3=! 2! &! sbi_3=! 2! &! stad3=! 3! )! weging_totaal=! 0,695304!
if!(! H3=! 2! &! sbi_3=! 3! &! stad3=! 1! )! weging_totaal=! 0,871128!
if!(! H3=! 2! &! sbi_3=! 3! &! stad3=! 2! )! weging_totaal=! 0,67932!
if!(! H3=! 2! &! sbi_3=! 3! &! stad3=! 3! )! weging_totaal=! 0,863136!

execute.! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!
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BIJLAGE&L:&Logistische&regressieanalyse&voor&de&kans&op&bedrijfshuisvesting&buitenshuis&
(andere&referentiecategorie&‘huishoudenssamenstelling’)&

!
Afhankelijke!variabele:!huidig!type!bedrijfshuisvesting:!buiten!de!woning!

Buiten!de!woning!(versus!in!de!woning)!

Onafhankelijke!variabelen! Model!A! Model!B! Model!C! Model!D!

!! B! Sig.! B! Sig.! B! Sig.! B! Sig.!

Constante! ,811! ,032! 1,335! ,002! 1,202! 0,027! 1,356! 3,880!

Geslacht!(man)!referentiecategorie! ,206! ,156! ,204! ,163! ,245! ,123! ,187! ,245!
Leeftijd**! 1,021! ,002! 1,015! ,040! 1,013! ,111! 1,020! ,020!
Combineren!werk1!en!zorgtaken! 1,055! ,403! 1,059! ,368! 1,075! ,271! 1,086! ,217!
Huishoudenssamenstelling!(samenwonend!met!
kinderen)!referentiecategorie***!

!! ,108! !! ,008! !! ,001! !! ,000!

Alleenstaand***! 1,412! ,042! 1,725! ,002! 1,955! ,000! 11,057! ,000!
Samenwonend!zonder!kind**! 1,285! ,126! 1,436! ,026! 1,399! ,047! 1,449! ,028!

Aantal!kamers*! !! !! 1,147! ,017! 1,128! ,041! 1,116! ,064!
Woonoppervlakte!(klein)!referentiecategorie! !! !! 1,008! ,969! 1,107! ,581! 1,185! ,361!

Sector!(overig)!referentiecategorie***! !! !! !! !! !! ,001! !! ,000!
Zakelijke!dienstverlening***! !! !! !! !! 1,530! ,004! 1,604! ,001!

Creatieve!sector***! !! !! !! !! 1,759! ,001! 1,870! ,000!
Leeftijd!bedrijf!(jong)!referentiecategorie! !! !! !! !! 1,252! ,126! 1,268! ,110!
Groeiambitie! !! !! !! !! ,075! ,372! ,106! ,213!
Aantal!uur!per!week*! !! !! !! !! ,009! ,080! ,010! ,084!
Bedrijf!hoofdbron!inkomsten!(nee)!
referentiecategorie***!

!! !! !! !! ,610! ,001! ,618! ,001!

Type!wijk!(overig)!referentiecategorie***! !! !! !! !! !! !! !! 0,00!
Binnenstad/Oost/Noordoost***! !! !! !! !! !! !! 0,68! 0,00!
Leidsche!Rijn/Vleuten1De!Meern! !! !! !! !! !! !! 10,16! 0,47!

Nagelkerke!R2
!! ,028! ,040! 0,079! 0,129!

X2! 17,746! ,003! 25,321! ,001! 62,378! 0,000! 83,725! 0,000!

N! 244! 244! 244! 244!

***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10!
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld! !
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BIJLAGE&M:&Logistische&regressieanalyse&voor&de&kans&op&flexibele&bedrijfshuisvesting&
buitenshuis&(andere&referentiecategorie&‘huishoudenssamenstelling’)&

!
Afhankelijke!variabele:!gewenst!type!bedrijfshuisvesting:!flexibel!buitenshuis!

Flexibel!buitenshuis!(versus!vast!buitenshuis)!

Onafhankelijke!variabelen! Model!A! Model!B!

!! B! Sig.! B! Sig.!

Constante! 12,091! 0,002! 12,731! 0,015!

Geslacht!(man)!referentiecategorie! 0,514! 0,038! 0,522! 0,137!
Leeftijd! 0,000! 0,999! 0,014! 0,458!
Huishoudenssamenstelling!(samenwonend!met!kinderen)!referentiecategorie! !! 0,031! !! 0,204!

Alleenstaand*! 0,783! 0,013! 0,747! 0,081!
Samenwonend!zonder!kind! 0,034! 0,916! 0,139! 0,747!

Huishoudensinkomen!(laag)!referentiecategorie! 1,001! 0,002! 0,612! 0,166!

Leeftijd!bedrijf!(jong)!referentiecategorie! !! !! 10,297! 0,430!
Groeiambitie! !! !! 10,186! 0,286!
Huidig!type!bedrijfshuisvesting!(woning)!referentiecategorie***! !! !! !! 0,000!

Vast!buitenshuis***! !! !! 11,982! 0,003!
Flexibel!buitenshuis***! !! !! 2,614! 0,000!

Nagelkerke!R2! 0,066! 0,562!

X2! 15,550! 0,008! 165,696! 0,000!

N! 221! 221!

***=sig.!α!≤0,01!**=α!≤0,05!*=α!≤0,10!
Rood!en!vet!gedrukt=significante!samenhang! ! ! ! ! ! !
Lichtrode!celvulling=over!deze!variabele!is!een!hypothese!opgesteld! !

!


