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Samenvatting

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) in Nederland groeit. Tevens neemt het
aantal samenwerkingsverbanden tussen ZZP’ers toe. Dit heeft verschillende oorzaken. Er zijn
maatschappelijke veranderingen gaande die invloed hebben op de manier waarop werk
georganiseerd wordt, hoe wij ons tot werk verhouden en wat de betekenis daarvan is. Dit
empirische onderzoek is gericht op samenwerking tussen ZZP’ers. De ZZP’er die hier centraal
staat is de kenniswerker. Het is belangrijk om onderzoek te doen naar dit nieuwe
verschijnsel van samenwerkende zelfstandigen, of ‘zelfstandige samenwerking’, omdat er
nauwelijks onderzoek is gedaan naar de drijfveren voor en betekenis van samenwerking voor
ZZP’ers in relatie tot zingeving. Samenwerken kan bijdragen aan zingeving in het werk, aan
arbeidszingeving. Dit verkennende onderzoek heeft als doel het verschaffen van inzicht in de
invloed van samenwerking tussen ZZP’ers op hun ervaring van arbeidszingeving en het
vergaren van kennis over aspecten van mogelijk zinvolle samenwerking. De centrale vraag
luidt: in hoeverre heeft samenwerking tussen ZZP’ers invloed op hun ervaring van
arbeidszingeving? Aan de hand van een empirisch onderzoek met literatuurstudie kom ik tot
de conclusie dat samenwerking tussen ZZP’ers inherent potentie heeft tot het bevorderen
van arbeidszingeving, mits er onderling consensus bereikt wordt over een balans tussen
enerzijds vrijheid, flexibiliteit, uitdaging en wederkerigheid, en anderzijds verbondenheid,
structuur, veiligheid en competitie.
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Voorwoord

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ (Respondent 6, 19 februari 2015).

Op deze manier verwoordde een van mijn respondenten de dualiteit waarmee ik in mijn
studietijd heb geworsteld. Ik heb de neiging om alles zelf te willen doen, alleen en zonder
hulp. Dat geeft een gevoel van controle: ik weet precies wat er gebeurt, hoe het gebeurt en
wanneer het gebeurt. Dat is efficiënt en ik hoef met niemand te overleggen of een discussie
te voeren over wat een goede werkwijze is. Onderwijl verkeerde ik in de illusie dat ik een
echte teamplayer was.
Gedurende mijn opleiding Humanistiek heeft de spanning tussen zelfstandigheid en
samenwerking mij bezig gehouden. Door verplichte samenwerking kwam ik erachter dat
alleen werken niet de voornaamste werkwijze was. Misschien wel de eenvoudigste, maar
niet altijd de juiste. Alleen kun je efficiënt werken en samen kom je tot nieuwe dingen. Dat
was het hele idee, maar ik bleef terughoudend. Zo simpel is het niet. Samen verder komen is
niet altijd beter dan alleen sneller werken en vice versa. Dus wat betekent dit nu eigenlijk?
Dit betekent meer vragen. Wanneer en waarom willen mensen sneller werken? Wanneer en
waarom willen zij verder komen? Deze vragen zijn de drijfveren geweest voor dit onderzoek.
Ik zie dat mensen alleen gaan werken, als zelfstandigen, en ik zie dat mensen niet zonder
anderen zouden kunnen of willen werken. En soms gaat dit hand in hand: zelfstandigen die
samenwerken. Zij werken zelfstandig, maar niet alleen.
Ik heb deze scriptie zelf geschreven, maar niet alleen. Ik heb steun, begeleiding en
kennis mogen genieten van familie, vrienden, mijn begeleider en meelezer, de examinator,
respondenten, auteurs en onderzoekers. Ik zag deze periode altijd rooskleurig voor me. Als
de mogelijkheid om mijn eigen weg te gaan, ondergedompeld in mijn eigen wereld, zonder
dilemma’s, zonder weerstand. De figuurlijke bloed, zweet en tranen werden echter
werkelijkheid. Bloed, omdat door de nodige spanning mijn dagelijkse bloedneuzen niet aan
te slepen waren. Zweet, omdat ik heel wat uren in de sportschool heb moeten vertoeven om
mijn hoofd leeg te maken en mijn angstzweet af te voeren. Tranen, omdat momenten van
euforie en dysforie in elkaars verlengde lagen. Wederom wilde ik alles zelf en zo snel
mogelijk doen, het liefst zonder commentaar van mijn begeleider. Ik vond het pittig om niet
altijd controle te hebben, maar ik ben zeer dankbaar voor de adequate opmerkingen en
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feedback die ik heb mogen ontvangen. Het heeft niet alleen bijgedragen aan de kwaliteit van
dit onderzoek, maar ook aan mijn eigen academische vaardigheden en kennis. Naast de
wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie heeft het mij veel geleerd over mijzelf, de
manier waarop mensen al dan niet samenwerken en wat hen daartoe drijft. Kortom, het
schrijven van deze scriptie was voor mij een behoorlijke, tevens waardevolle opgave. Ik hoop
dat het voor u ook van waarde zal zijn.
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Inleiding
Het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) in Nederland groeit. Van de werkzame
beroepsbevolking was eind jaren ‘90 een op de zeventien ZZP’er. In 2013 is dit een op de
tien: 784.000 van de 7.283.000 (CBS, 14 november 2014). Deze groei lijkt nog niet ten einde.
Dit heeft verschillende oorzaken. Er zijn maatschappelijke veranderingen gaande die invloed
hebben op de manier waarop werk georganiseerd wordt, hoe wij ons tot werk verhouden en
over werk denken.
Het is belangrijk om te kijken naar de maatschappelijke context en naar wat de
drijfveren van ZZP’ers zijn om zelfstandig te gaan werken, om deze groei te begrijpen en de
relatief nieuwe vorm van werken als ZZP’er op een goede manier te organiseren. Er is een
groep die vanuit loondienstverband zelfstandig gaat werken, omdat zij bijvoorbeeld
behoefte heeft aan een andere, meer zelfstandige manier van werken of een nieuwe
uitdaging. Daarnaast is er een groep die ZZP’er wordt uit noodzaak door werkloosheid,
bijvoorbeeld door ontslag of na het afronden van een studie en geen baan kan vinden
(www.zzp-nederland.nl). Volgens een onderzoek van het Economisch Instituut voor het
Midden- en Kleinbedrijf (EIM, 2008) is de wil om zelfstandig te zijn het belangrijkste motief
voor degenen die uit loondienst komen en niet omdat het financieel aantrekkelijk is (zie
onderstaande tabel). Zelfstandigheid is ook belangrijk voor degenen die vanuit
werkeloosheid of een uitkering starten, maar voor hen is het verwerven van inkomen van
groter belang. Daarnaast worden vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en toenemende
werkdruk genoemd als drijfveren om zelfstandig te werken (EIM, 2008, p. 193-194).

9

De vraag is nu: wie of wat is een ZZP’er eigenlijk? De Sociaal Economische Raad (SER) duidt
de ZZP’er als ‘[..] een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, waarbij voor de
vaststelling of er sprake is van een ondernemer de volgende criteria gelden, zoals ook
gehanteerd door de Belastingdienst in het kader van de inkomstenbelasting:


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;



het streven naar meerdere opdrachtgevers’ (SER, 2010, p. 52).

Dit is een zeer brede definitie van wat een ZZP’er is. Het blijft onduidelijk wat hij precies voor
werk doet en wat dat betekent. De SER benadrukt dat de zelfstandige een ondernemer is die
geen personeel heeft, terwijl het er volgens de zelfstandigen in bovengenoemd onderzoek
om lijkt te gaan dat zij over meer vrijheid beschikken. Het gaat niet zozeer om het wel of
geen personeel hebben, maar om het werk zelf kunnen vormgeven en initiatief kunnen
nemen. Ook bij het motief ‘niet echt een alternatief om inkomen te verwerven’ staat het
niet hebben van personeel niet centraal. De definitie van de SER lijkt vooral een opsomming
van voorwaarden waar je aan moet voldoen om jezelf ZZP’er te mogen noemen, maar maakt
niet duidelijk wat dat in de praktijk betekent. De ervaring van de zelfstandige blijft buiten
beeld. Het zegt niets over de inhoud of beroepsrichting van het werk of over de manier
waarop de ZZP’er zich organiseert. Om dit verder te onderzoeken zal ik een kwalitatief
empirisch onderzoek verrichten waarbij de ervaring van de ZZP’er centraal staat. Hieronder
volgt een profielschets van de ZZP’er waar het in dit onderzoek om gaat.

Profiel ZZP’er
De motivaties of drijfveren om ZZP’er te worden kunnen verschillen, waardoor de groep
werkers die zichzelf ZZP’er noemt zeer divers is. Ter afbakening richt ik me op de groep
werkenden die er bewust voor heeft gekozen om niet in loondienst te gaan of heeft besloten
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uit loondienst te treden om als ZZP’er te werken. Deze keuze hebben zij gemaakt, omdat zij
anders willen werken. Dit betekent niet dat zij niet genoodzaakt zijn om zelfstandig te
ondernemen, want deze bewuste keuze kan ook gemaakt zijn vanuit een gebrek aan
financiële middelen. Uit bovenstaande tabel blijkt echter dat de motivatie in veel gevallen de
wens is om zelfstandig te werken en niet om financiële redenen. De motivatie om uit passie
een bepaald type werk te verrichten, kan verbonden worden met vakmanschap, zoals door
Richard Sennett ingevoerd. Sennett duidt vakmanschap (craftsmanship) als de intrinsieke wil
of passie om goed werk te doen en het beschikken over de mogelijkheden om dit te
realiseren (2008, p. 241). Dit is een positief uitgangspunt van werk als toevoeging aan je
leven. Werken als ZZP’er kan noodzaak in plaats van vrije keuze zijn, maar dit sluit niet uit
dat de werker gemotiveerd is om goed werk te doen. Het maakt de ervaring van werk echter
niet altijd positief.
ZZP’ers vinden we in verschillende sectoren, zoals de zorg, bouwnijverheid, zakelijke
dienstverlening en culturele sector en zij verrichten diverse werkzaamheden. De ZZP’er die
hier onderzocht wordt is de kenniswerker. De motivatie achter deze keuze is dat dit type
ZZP’er in toenemende mate een centrale rol vervult in de huidige samenleving, die ook wel
kenniseconomie of informatiesamenleving genoemd wordt. Deze samenleving wordt
gekenmerkt door het snel genereren en verspreiden van kennis binnen flexibele netwerken
(Castells, 2010, p. XX; XXVI; 75; 220; 236). In een snel veranderende samenleving wordt veel
waarde gehecht aan iemand zijn kennis en intellectuele capaciteiten. Deze capaciteiten zijn
het instrument, de dienst of het product van de kenniswerker. Gezien de opkomst van
kenniswerk is het een belangrijke vraag hoe dit soort arbeid georganiseerd kan worden,
zodat kenniswerkers een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij (CBS, 2009,
p. 4) en de wil om goed werk te doen gestimuleerd kan worden. Er zijn verschillende
definities van de kenniswerker, daarvan haal ik er twee aan: die van Bert van der Linde en
Willem Dicou en van Edgar Karssing, omdat zij concrete omschrijvingen geven die te
verbinden zijn met het begrip vakmanschap van Sennett. Een kenniswerker is volgens Van
der Linde en Dicou ‘een “ambachtsman” die gedefinieerde kennis toepast op een manier die
het beste bij de taak/casus past, op basis van zijn inzicht en ervaring en – uiteraard – binnen
zekere kaders’ (2005, p. 40). Karssing schrijft over de kenniswerker als iemand die in zijn
werkzaamheden gebruik maakt van ideeën, kennis, ervaring, modellen en begrippen om
producten en diensten te ontwerpen en daarmee gedachten, begrippen en gevoelens over
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te brengen (2006, p. 189). Wat we in beide definities zien is dat de kenniswerker de vrijheid
heeft om te handelen, op basis van zijn kennis en ervaring. Adviesbureau Kessels & Smit kent
de volgende aspecten toe aan het profiel van de kenniswerker:


kennis is van belang;



voortdurend leren;



autonomie;



intrinsieke motivatie;



concrete innovaties zijn het resultaat van het werk (2008, p. 4).

Dit zijn waardevolle toevoegingen die de innerlijke persoon van de kenniswerker
karakteriseren. De ZZP’er als autonome kenniswerker die zelfstandig werkt vanuit een
motivatie om zijn verworven (of daartoe te verwerven) kennis en ervaring in te zetten, is het
uitgangspunt in dit onderzoek. Hierbij valt te denken aan een zelfstandig humanisticus in de
rol van organisatieadviseur, trainer, coach of geestelijk begeleider. Ik zal de termen ZZP’er,
zelfstandige, zelfstandige werker en zelfstandige kenniswerker door elkaar gebruiken,
verwijzend naar bovenstaande profielschets. Overal waar hij, zijn, hem of hijzelf staat, kan
ook zij, haar of zijzelf gelezen worden.
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Probleemstelling
Dat ZZP’ers op zelfstandige basis werken, betekent niet dat zij geheel individueel opereren.
De groei van het aantal ZZP’ers en daarmee de toename van enerzijds concurrentie en
anderzijds potentiële samenwerkingspartners hebben eraan bijgedragen dat ZZP’ers zoeken
naar (nieuwe) manieren om samen te werken. Er is een verlangen naar een nieuwe manier
van werken, een nieuwe werkstructuur en een nieuwe balans tussen vrijheid en
zelfstandigheid enerzijds en verbondenheid en samenwerking anderzijds (Kwant, 1968, p.
240). Het blijkt dat ZZP’ers in toenemende mate samenwerken of opdrachten delen en
daardoor kennis en ervaring uitwisselen (SER, 2010, p. 79; 34-35).
Ik richt me op de onderlinge samenwerking tussen ZZP’ers, omdat, zoals uit het SER
rapport blijkt, deze manier van samenwerken toeneemt en zich hier de zoektocht voordoet
naar de juiste vorm. Enerzijds gaan steeds meer mensen werken als zelfstandige, anderzijds
ontstaan er steeds meer samenwerkingsverbanden tussen hen. In de definitie van de ZZP’er
van de SER wordt dit niet genoemd, er wordt slechts gesproken van opdrachtgevers, terwijl
de toename van het aantal samenwerkingsverbanden laat zien dat samenwerking nu een
belangrijk aspect is van het werken als ZZP’er. Onder samenwerken versta ik het samen tot
stand brengen en/of uitvoeren van een dienst of product, waarbij in een gelijkwaardige
relatie gebruik wordt gemaakt van ieders expertise, ideeën, ervaring en vaardigheden.
Omdat deze manier van werken van zelfstandige kenniswerkers relatief nieuw is, wordt er
veel geëxperimenteerd met samenwerkingsvormen. Er ontstaan initiatieven waarbij ZZP’ers
samenwerken en toch hun zelfstandigheid behouden. Dit wordt gestimuleerd door openbare
werk- of flexplekken waar ZZP’ers kunnen (samen)werken.
Zelfstandigheid sluit samenwerking dus niet uit. Het is belangrijk om onderzoek te
doen naar samenwerkende zelfstandigen, of zoals ik het noem ‘zelfstandige samenwerking’,
omdat het een relatief nieuw verschijnsel is en ik geen studies heb kunnen vinden naar de
drijfveren voor en betekenis van samenwerking voor ZZP’ers. Wat maakt dat ZZP’ers steeds
meer onderling samenwerken? Wat is hun motivatie voor zelfstandige
samenwerkingsverbanden? Hoe worden deze georganiseerd? Wat is de betekenis daarvan?
De vraag naar betekenis impliceert dat het werk iets toe kan voegen aan het leven.
Samenwerken kan economisch voordeel opleveren, leiden tot betere prestaties en een
nieuwe markt om actief te zijn, maar heeft nog een andere waarde. Gezelligheid en plezier
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in samenwerking verhogen volgens Sennett de waarde van het werk. Dit is een universeel
verschijnsel wat kan leiden tot een dieper sociaal en wederzijds bewustzijn door de ervaring
van eenheid, inclusiviteit en verbinding. Socialiteit is een deugd die in de samenwerking
gepraktiseerd wordt en bijdraagt aan zingeving in het werk (Sennett, 2012, p. 37-39).
Volgens Kees Kwant is ieder mens een vraag naar zin. Met betrekking tot werk betekent dit
dat mensen op zoek gaan naar zingeving in hun werk, datgene wat tot vervulling leidt, want
‘[de mens] situeert zich in zijn arbeid, en situeert de arbeid in zijn leven’. Arbeid is een
praktische zaak, maar de aard van het werk wordt mede bepaald door de zin of de richting
van het werk (Kwant, 1968, p. 8-9). In dit onderzoek ga ik uit van de definitie van zingeving
van Hans Alma: ‘[..] een persoonlijke verhouding tot de wereld waarin het eigen leven
geplaatst wordt in een breder kader van samenhangende betekenissen waarbij
doelgerichtheid, waardevolheid, verbondenheid en transcendentie worden beleefd, samen
met competentie en erkenning, zodat ook gevoelens van gemotiveerd zijn en welbevinden
worden ervaren’ (2010, p. 23). Deze definitie dient als uitgangspunt om in dit onderzoek
zingeving te duiden, omdat de verschillende aspecten de dynamiek van zingeving en de
interactie met anderen en de omgeving aangeven. Naast deze aspecten van zingeving, zijn er
verschillende soorten zingeving te onderscheiden die betrekking hebben op een ander
levensdomein: alledaagse, existentiële, spirituele, individuele en collectieve zingeving (Alma,
2010, p. 17-18). Deze vormen van zingeving sluiten elkaar niet uit, maar kunnen elkaar
versterken: existentiële zingeving of zingeving in huiselijke sfeer kan zorgen voor meer
zingeving in het werk. Wanneer er sprake is van zingeving op basis van een arbeidshandeling
hanteer ik de term arbeidszingeving. Uitgaande van de definitie van Alma wordt
arbeidszingeving in dit onderzoek begrepen als de ervaring van zingeving die resulteert uit
de verhouding van de eigen arbeidshandeling tot de leefomgeving als een geheel van
samenhangende betekenissen (zingevingselementen). Deze ervaring van zingeving omvat
ervaringen van doelgerichtheid, waardevolheid, verbondenheid en transcendentie, samen
met competentie en erkenning, zodat ook gevoelens van gemotiveerd zijn en welbevinden
worden beleefd. Deze aspecten worden later in dit onderzoek toegelicht en aangevuld met
praktijkervaringen van samenwerkende ZZP’ers.
Er is veel geschreven over het belang en de betekenis van zingeving in relatie tot
werk, zoals de studies van Kwant (1964), Hamaker (1998), Schaufeli en Bakker (2004) en
Sennett (2012). Uit deze studies blijkt dat werk pas bijdraagt aan zingeving wanneer de
14

arbeidshandeling een gevoel van controle biedt, een doel geeft in het leven, toegang biedt
tot een sociale dimensie en voorziet in status en identiteit (Müller, 2004, p. 41-44). De ZZP’er
werkt volgens de SER vanuit een losse werkstructuur en -omgeving die hij zelf moet
inrichten, is zelf verantwoordelijk voor het behalen van zijn doelen, dient zichzelf zicht- en
kenbaar te maken als ZZP’er en werkt zelfstandig voor opdrachtgevers. Arbeidszingeving lijkt
vanuit dit perspectief een lastige opgave. Het vergt een hoge mate van zelfredzaamheid.
Toch neemt het aantal ZZP’ers en hun onderlinge samenwerkingsverbanden toe. Enerzijds is
er sprake van meer zelfstandigen, anderzijds ontstaat er meer onderlinge samenwerking.
Deze ogenschijnlijke paradox vormt een hiaat in onderzoek naar het werk van de moderne
ZZP’er, onderlinge samenwerking en arbeidszingeving. Onderzoeken naar wat of wie de
ZZP’er is, hoe hij zich organiseert, samenwerkt en wat zijn behoeftes daarin zijn, door onder
andere de SER (2010), het CBS (2014), Kuipers (1989), Aarts (2006) en Griffoen (2010) missen
de verbinding met de praktijk en de ervaring van ZZP’ers als het gaat om zingeving in
samenwerking. De diepere betekenis van zelfstandig samenwerken komt niet aan bod. De
vraag is in hoeverre er sprake is van arbeidszingeving in de werkstructuur van ZZP’ers.
Gezien het relatief nieuwe karakter van samenwerking tussen ZZP’ers is een leemte
zichtbaar in het wetenschappelijk onderzoek naar de verbinding tussen ZZP’ers,
arbeidszingeving en samenwerking. De vraag die rijst is: in hoeverre is er sprake van
arbeidszingeving in de nieuwe samenwerkingsstructuren van zelfstandige kenniswerkers?

Doelstelling
Het is belangrijk om te onderzoeken of en hoe de nieuwe werkstructuur en vormen van
samenwerking die door ZZP’ers zelf worden georganiseerd al dan niet van invloed zijn op
arbeidszingeving. Het belang hiervan ligt in de discrepantie tussen de huidige ontwikkelingen
en de definitie van ZZP’er, de waarde van arbeidszingeving voor zelfstandige kenniswerkers
en in het begrijpen van en anticiperen op de toename van zelfstandige samenwerking.
Hieruit volgt de doelstelling van dit onderzoek. Met dit onderzoek wil ik meer inzicht
verschaffen in de invloed van samenwerking tussen ZZP’ers op hun ervaring van
arbeidszingeving en meer kennis vergaren over mogelijk versterkende aspecten van zinvolle
samenwerking tussen ZZP’ers.
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Vraagstelling
Gezien het gestelde hiaat in wetenschappelijk onderzoek en in bestaande literatuur zal ik
onderzoeken welke waarde samenwerking heeft voor ZZP’ers, waarom ZZP’ers (in
toenemende mate) samenwerken en in hoeverre dit invloed heeft op hun arbeidszingeving.
Hieruit volgt de centrale vraag van dit onderzoek:

In hoeverre heeft samenwerking tussen ZZP’ers invloed op hun ervaring van
arbeidszingeving?

Om hier een antwoord op te formuleren behandel ik onderstaande deelvragen.


Waarom organiseren ZZP’ers zich zoals ze zich organiseren?



Wat voor samenwerkingsvormen tussen ZZP’ers zijn er al te onderscheiden?



Wat is de betekenis van samenwerking voor ZZP’ers?



Wat betekent arbeidszingeving voor ZZP’ers?

Deze vragen worden in de verschillende hoofdstukken zo volledig mogelijk beantwoord om
een antwoord op de centrale vraag te formuleren. In het verlengde van deze inleiding
bespreek en motiveer ik de gehandhaafde methodologie en gemaakte keuzes. Vervolgens
zal ik de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek
verantwoorden, in het bijzonder het belang voor de humanistiek. Daarop volgt het
inhoudelijke gedeelte van dit onderzoeksverslag. Dit is opgedeeld in drie delen: zelfstandig
werken, zelfstandig samenwerken en zin in werk. In deze delen komen eerst mijn
theoretische en vervolgens mijn empirische bevindingen aan bod. In het eerste deel
bespreek ik deelvraag een. Ik onderzoek de maatschappelijke context waarin het domein
‘werk’ zich heeft ontwikkeld, hoe dit heeft kunnen leiden tot het ontstaan van ‘de ZZP’er’,
hoe de ZZP’er zich binnen dit domein organiseert en wat drempels en drijfveren daartoe
kunnen zijn. In het tweede deel behandel ik deelvraag twee en drie door het concept
samenwerking tussen ZZP’ers binnen de huidige context te onderzoeken, de structuur van
zelfstandige samenwerking, het belang van samenwerking, de drempels en drijfveren
daarvan te behandelen en ten slotte enkele praktijkvoorbeelden te noemen. Het derde en
laatste deel is gewijd aan een verdieping van deelvraag drie en een bespreking van deelvraag
vier, de betekenis van arbeidszingeving voor ZZP’ers. In dit deel wordt de verbinding
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gemaakt met de ervaring van arbeidszingeving door ZZP’ers en de rol die samenwerking daar
al dan niet in kan spelen. Concluderend zal ik op basis van de drie delen de hoofdvraag
beantwoorden, wat de weg opent voor een discussie over de term ‘ZZP’er’ en tevens een
reflectie vormt op dit onderzoek. Ik sluit daarom af met een interventie in de discussie over
de houdbaarheid van ZZP’ers in onze samenleving en enkele aanbevelingen voor verder
onderzoek.

17

Methodologie
Dit empirische onderzoek betreft een sociaalwetenschappelijke verkenning van de
verhouding tussen ZZP’ers, arbeidszingeving en samenwerking op basis van theoretisch en
kwalitatief empirisch onderzoek. Om de ogenschijnlijke discrepantie tussen theorie en
praktijk en het gebrek aan kennis over de invloed van samenwerking tussen ZZP’ers op
arbeidszingeving te overbruggen, verricht ik empirisch onderzoek. Dit bevat ook een deel
theoretisch onderzoek. In de verschillende delen behandel ik eerst mijn theoretische
bevindingen. Daarna betrek ik de empirische data op dezelfde thema’s die ik vanuit de
theorie heb besproken. Centraal staan de thema’s werken als ZZP’er, samenwerking en
arbeidszingeving. De termen werk en arbeid gebruik ik in dit onderzoek door elkaar heen,
verwijzend naar hetzelfde fenomeen. Onder arbeid en werk versta ik het verrichten van een
fysieke of mentale inspanning tegen betaling (Müller, 2004, p. 9).

Theoretisch onderzoek
Het theoretische deel bestaat uit een literatuurstudie naar het werk van ZZP’ers in de
huidige maatschappelijke context, samenwerking en arbeidszingeving. Hierbij maak ik
gebruik van zowel binnen- als buitenlandse literatuur. Er is een selectie gemaakt van de
beschikbare literatuur op basis van inhoudelijke relevantie en nabijheid van het thema. Dit
zal ik toelichten.
In het eerste deel onderzoek ik de maatschappelijke context, de manier waarop men
tegenwoordig werkt en de huidige werkstructuur van ZZP’ers. De nadruk ligt op de manier
waarop werk is vormgegeven en is veranderd door toedoen van een aantal ontwikkelingen,
zoals nieuwe communicatietechnologie, meer toegankelijke kennis en snellere
informatiestromen. Hiervoor maak ik gebruik van The rise of the network society (2000) van
Manuel Castells en Zelforganisatie en ruimtegebruik: van open netwerken en gesloten
gemeenschappen (2006) van Noelle Aarts. Deze auteurs omschrijven hoe maatschappelijke
ontwikkelingen hebben bijgedragen aan het ontstaan van een netwerksamenleving en de
invloed daarvan op werk. Vanuit de geschetste context bekijk ik de opkomst van de ZZP’er
en hoe hij zich organiseert. Aan de hand van Praktijken van normatieve professionalisering
(2013) van Hans van Ewijk en Harry Kunneman zal ik dit verduidelijken door de ZZP’er te
verbinden met de normatieve professional.
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In het tweede deel onderzoek ik samenwerking binnen de geschetste context, het
belang er van en de structuur van waaruit zelfstandigen samenwerken. Herman Kuipers laat
in zijn rede Zelforganisatie als ontwerpprincipe (1989) zien dat zelforganisatie de manier is
waarop er steeds meer samengewerkt zal worden en welke aspecten daarbij een belangrijke
rol spelen. Met behulp van Here comes everybody. How change happens when people come
together (2009) van Clay Shirky en Together (2012) van Sennett maak ik duidelijk wat juist nu
het belang is van samenwerking, maar ook wat de nadelen zijn. De structuur van waaruit
ZZP’ers zelfstandig samenwerken verwoord ik aan de hand van Rizoom (1976) van Gilles
Deleuze en Félix Guattari. Daarbij zal ik ook mijn eigen interpretatie van deze nieuwe
werkstructuur uiteenzetten.
In het derde en laatste deel onderzoek ik de betekenis van arbeidszingeving voor
ZZP’ers in samenwerking. Alma benoemt in Waarvoor je leeft. Studies naar humanistische
bronnen van zin (2010) een aantal aspecten die bijdragen aan zingeving. Deze aspecten zal ik
met behulp van The pleasures and sorrows of work (2010) van Alain de Botton en Filosofie
van de arbeid (1964) van Kees Kwant verbinden met zingeving in het werk van ZZP’ers en
hun samenwerkingsverbanden, omdat de auteurs ingaan op zingeving in relatie tot werk.

Kwalitatief empirisch onderzoek
Empirisch onderzoek verricht ik om inzicht te krijgen in de ervaring van zelfstandige
kenniswerkers en de gelezen literatuur aan de praktijk te toetsen. Met de verkregen data zal
ik de uitspraken gedaan op basis van theoretisch onderzoek ondersteunen, bevestigen, in
twijfel trekken of mogelijk weerleggen. Ik gebruik deze data om te laten zien hoe ZZP’ers
(samen)werken, wat dit voor hen betekent, wat voor hen drijfveren en belemmeringen zijn
en hoe dit zich verhoudt tot arbeidszingeving. Dit betekent dat ik de empirie, dus de
uitspraken van respondenten, zal betrekken op de theoretische thema’s die ik daarvoor
bespreek.
Ik heb zes diepte interviews afgenomen met zelfstandige kenniswerkers (bijlage 1)
die een eigen visie op of manier van samenwerken hebben gevonden, om een uitspraak te
kunnen doen over de invloed van samenwerking op arbeidszingeving. De interviews duurden
een tot anderhalf uur en waren semigestructureerd. Ik heb gebruik gemaakt van een
vragenlijst (bijlage 2) met onderwerpen en enkele voorbeeldvragen. Belangrijk was dat alle
onderwerpen aan bod kwamen. Deze lijst heb ik voor de interviews naar de respondenten
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toegestuurd, zodat zij wisten wat ze konden verwachten.
Ondanks de kleine en specifieke selectie van respondenten, acht ik de verkregen data
zeer waardevol, omdat de respondenten voorbeelden geven uit hun werkpraktijk als
zelfstandige die aansluit bij de hoofdvraag van dit onderzoek. De respondenten werken
deels of volledig als zelfstandige kenniswerkers en hebben er zelf voor gekozen om als ZZP’er
aan het werk te gaan. Sommigen van hen hebben al jaren ervaring als ZZP’er, terwijl anderen
pas net zijn begonnen, maar allemaal hebben zij wel eens samengewerkt met andere
ZZP’ers. Respondent 1 is projectleider van Smart Working Places in Den Haag en Het Nieuwe
Werken Anders. Hij heeft een aantal jaar werkervaring opgedaan in loondienst. Respondent
2 is afgestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is bestuurslid van Plein H, de
beroepsvereniging voor zelfstandige humanistici, en werkt als zelfstandige trainer bij het
Europees Instituut. Daarnaast doet hij regelmatig losse klussen. Ten derde interviewde ik
Respondent 3, medeoprichtster van Seats2meet. Zij is expert op het gebied van (nieuwe
vormen van) samenwerking, buiten de traditionele kaders van organisaties. Respondent 4
profileert zichzelf als MPV’er: meervoudig verbonden persoon. Hij heeft gewerkt als
ondernemer en in loondienst, maar werkt nu als zelfstandige en houdt zich vooral bezig met
mensgericht organiseren. Respondent 5 heeft nooit in loondienst gewerkt. Hij is als
zelfstandig trainer, coach, schrijver, regisseur en trainingsacteur begonnen. Respondent 6 is
afgestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek en werkt na een aantal jaar in loondienst
nu als zelfstandig trainer/coach en is medeoprichtster van de Proefplaats.
De interviews heb ik getranscribeerd. Ten behoeve van de respondentvaliditeit heb ik
het transcript naar de desbetreffende respondent gestuurd, ter controle. Ik heb met de
respondenten afspraken gemaakt rondom anonimiteit en hun namen weg gelaten. De
transcripten heb ik in Atlas.Ti deels open gecodeerd en deels aan de hand van de
onderwerpen uit de vragenlijst (bijlage 3) en verwerkt in mijn onderzoek. Bij alle interviews
heb ik dezelfde onderwerpen en vragen aangehouden, wat het onderzoek betrouwbaar
maakt. Twee van de respondenten zijn echter bekenden van mij, waardoor zij de vragen
wellicht anders beantwoord zouden hebben indien de interviews door iemand anders waren
afgenomen. Dit doet echter niets af aan de waarde van hun praktijkvoorbeelden en hun
ervaring. Daarnaast is de relatie niet persoonlijk, maar uitsluitend zakelijk. Bij het lezen van
dit onderzoek dient in acht te worden genomen dat er slechts zes respondenten
geïnterviewd zijn en er dus van een zeer specifieke selectie data gebruik wordt gemaakt.
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Verantwoording

Dit onderzoek is een verkenning naar de samenhang tussen het werk van ZZP’ers,
zelfstandige samenwerking en arbeidszingeving, gebruikmakend van literatuur en data uit
interviews. De relevantie hiervan ligt in het gemis van kennis over samenwerking tussen
ZZP’ers op hun ervaring van arbeidszingeving. Dit onderzoek kan dienen als basis voor verder
wetenschappelijk onderzoek.
Dit onderzoek is relevant voor ZZP’ers, omdat zij zich op een nieuwe manier
organiseren en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan. Er is nog geen antwoord op de
vraag wat werkt en waarom. Meer kennis over de waarde van samenwerking is niet alleen
interessant voor ZZP’ers maar ook binnen en tussen organisaties en individuele
medewerkers. Door te onderzoeken hoe en waarom ZZP’ers samenwerken en in hoeverre
die samenwerking de ervaring van arbeidszingeving beïnvloedt, kunnen ZZP’ers, maar
wellicht ook andere werkers, gestimuleerd en geïnspireerd worden om op een bepaalde
manier (samen) te werken en te experimenteren met samenwerkingsvormen ter
bevordering van arbeidszingeving.
De waarde van samenwerking en arbeidszingeving kan bijdragen aan de
humanisering van de werkomgeving en indirect aan de humanisering van het publieke
domein, doordat er op een meer inclusieve wijze gewerkt wordt. Iedereen kan iets
bijdragen. Daarmee wordt bedoeld dat inzicht in de menselijke factor in het werk de
aanwezigheid van ieder mens waardevol maakt en dat er optimaal gebruik gemaakt wordt
van ieders kennis en kunde, ook buiten het eigen werkveld. De mogelijkheid om
arbeidszingeving te beïnvloeden kan zingeving op andere niveaus beïnvloeden, bijvoorbeeld
in persoonlijke relaties.
Tenslotte gaan humanistici aan het werk in diverse werkvelden. Het blijkt dat de
traditionele werkvelden zoals geestelijke begeleiding en educatie niet voldoende
werkgelegenheid bieden of slechts aanstellingen van beperkte omvang. Daarom gaan steeds
meer humanistici (deels) zelfstandig werken, bijvoorbeeld als coach, trainer of
organisatieadviseur. In 2012 is Plein H opgericht. Deze beroepsvereniging voor zelfstandige
humanistici groeit en kan in de toekomst de mogelijkheid tot samenwerking stimuleren en
faciliteren, zowel tussen humanistici alsook tussen humanistici en ZZP’ers uit andere
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sectoren. Dit onderzoek biedt een mogelijkheid en handvatten voor humanistici die
zelfstandig (gaan) werken om zich te oriënteren op zinvolle samenwerking.
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Deel 1: Zelfstandig werken

‘The new informational paradigm of work and labor is not a neat model but a messy quilt,
woven from the historical interaction between technological changes, industrial relations,
policy and conflictive social action. To find patterns of regularity behind this confusing scene
we must have the patience to abstract successive layers of social causation, to first
deconstruct, then reconstruct the emerging pattern of work, workers, and labor organization
that characterize the new, informational society’ (Castells, 2010, p. 256).

In dit deel bespreek ik deelvraag 1: waarom organiseren ZZP’ers zich zoals ze zich
organiseren? Ik kijk ook naar wat hun persoonlijke drijfveren daartoe zijn. Alvorens ik mij
daar aan waag, is het nodig om een blik te werpen op de maatschappelijke context waarin
het domein ‘werk’ zich heeft ontwikkeld en hoe dit heeft kunnen leiden tot de opkomst van
‘de ZZP’er’. In bovenstaande citaat geeft Manuel Castells aan dat het niet gemakkelijk is om
de maatschappelijke context, dat wat hij ‘the new informational paradigm of work and labor’
noemt, te duiden. Er is nogal wat veranderd afgelopen decennia en deze veranderingen zijn
nog steeds gaande. Het geheel van invloeden en ontwikkelingen is complex en dus zal ik
slechts enkele ontwikkelingen benoemen die een rol hebben gespeeld bij de opkomst van de
ZZP’er.

1. Theoretische bevindingen
1.1 Maatschappelijke context
Castells onderzoekt in The information age: economy, society and culture. Volume 1. The rise
of the network society het ontstaan van een nieuwe maatschappelijke structuur. Hij stelt dat
er door sociale, technologische, economische en culturele veranderingen een nieuwe
samenleving is ontstaan: de netwerksamenleving (Castells, 2010, p. XVII). Hij beschrijft hoe
complexe transformaties hebben plaatsgevonden, dat het informatie tijdperk is
aangebroken en wat dit betekent voor de huidige samenleving. De snelle ontwikkeling van
technologie heeft gezorgd voor radicale transformaties op het gebied van communicatie,
wat leidde tot een verschuiving van traditionele massamedia naar een systeem van
horizontale communicatienetwerken over de hele wereld. Virtualiteit werd daarmee een
fundamentele dimensie van ons bestaan (Castells, 2010, p. XVII). Deze nieuwe sociale
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werkelijkheid wordt volgens Danah Zohar en Ian Marshall (1994) gekenmerkt door de
volgende aspecten:


holistisch denken: sociale, politieke en economische ontwikkelingen vinden niet
onafhankelijk van elkaar plaats;



het overstijgen van de tegenstelling tussen individu en collectief;



pluralistisch denken: er zijn meerdere perspectieven;



ontvankelijkheid: verandering wordt gezien als een continu en complex proces en dus
moeten wij ons flexibel opstellen;



ontwikkeling van onderaf: een kritische verhouding ten opzichte van autoriteit;



duurzaamheid: cultuur en natuur moeten met elkaar in harmonie zijn;



spiritualiteit: men moet diepe voldoening ervaren in het sociale leven door de
samenleving te beschouwen in de bredere context van universele, fundamentele
betekenissen;



dialogisch: in dialoog met de wetenschap, want kennis is van groot belang (Hamaker,
1998, p. 124-126).

Deze nieuwe context biedt de mogelijkheid om nieuwe waarden en betekenissen in de
samenleving te ontwikkelen. De genoemde kenmerken geven aan dat mensen uit
verschillende disciplines meer gaan samenwerken, streven naar duurzame ontwikkeling en
dit doen vanuit een open, ontvankelijke houding.
Vooral in de laatste vijfentwintig jaar van de 20ste eeuw komt deze transformatie tot
uiting. De economie ontwikkelt zich in toenemende mate tot een informatiegerichte,
wereldwijde netwerkstructuur. Informatiegericht, omdat de productiviteit van werkers
afhankelijk is van hun vermogen om kennis en informatie te generen, te reproduceren en
toe te passen. De huidige economie is wereldwijd, omdat de kernactiviteiten van productie,
consumptie en circulatie op mondiale schaal georganiseerd zijn. Ook is wereldwijde
communicatie voor meer mensen toegankelijk geworden. De economie heeft een sterke
netwerkstructuur, omdat productiviteit bepaald en beïnvloed wordt door en in interactie
met andere actoren (Castells, 2010, p. 75). Dit heeft invloed gehad op de manier waarop
werk georganiseerd en ervaren werd. In de periode tussen 1970 en 1990 nam informatie
reproducerend werk toe en nam productiewerk af (Castells, 2010, p. 224). De voorspelling
was dat de informatiesamenleving zou leiden tot een toename van leidinggevenden,
professionals en technische functies en een afname in ambacht en uitvoerende posities
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(Castells, 2010, p. 232). Kennis en informatie waren altijd al van belang, maar zijn
kenmerkend voor de informatiegerichte ontwikkeling, waarbij het verkrijgen van kennis op
zich al een bron van productiviteit is. Dat maakte de kennisinhoud van beroepen steeds
belangrijker (Castells, 2010, p. 17; 333). Castells duidt het nieuwe economische systeem als
een informationele economie, gezien de nadruk op en waarde van kennis en informatie
(Castells, 2010, p. 18).

1.2 Werken in 21ste eeuw
De veranderingen in technologie, demografie en wereldwijde economie hebben er volgens
Don Tapscott voor gezorgd dat er nieuwe productiemodellen kwamen, omdat traditionele
structuren niet meer werkten. De nieuwe modellen zijn gebaseerd op gemeenschap,
samenwerking en zelforganisatie in plaats van hiërarchie en controle (Tapscott, 2008, p. 1).
Daarnaast werd arbeid meer mensgericht dankzij de toenemende aandacht voor de
arbeidssituatie, dus de fysieke en psychische belasting van het werk, en meer aandacht voor
ontwikkeling en opleiding in relatie tot het te verrichten werk. Dat maakt mensen gelukkiger
waardoor zij beter presteren (Hamaker, 1998, p. 53-55).
Het begin van deze ontwikkeling zien we bij de sociale bewegingen die sinds de
Tweede Wereldoorlog zijn ontstaan en die grote invloed hebben gehad op de organisatie
van werk in de 21ste eeuw. Nog steeds domineert het economische vooruitgangsoptimisme
en het geloof in een maakbare wereld, maar dit verschuift (Hamaker, 1998, p. 20). Meer
aandacht voor de kwaliteit van onderwijs en opleiding leidde tot een stijging van het
gemiddelde opleidingsniveau. Dit zorgde voor een meer kritische houding en grotere
mondigheid in de samenleving. Voor organisaties betekent dit dat medewerkers meer hun
behoeften en wensen uitspreken en actie ondernemen om hier aan tegemoet te komen
(Hamaker, 1998, p. 26). De sociale bewegingen legden de nadruk niet meer primair op
materiële belangen, maar op waarden als zelfontplooiing en medezeggenschap, ze
organiseerden zich in decentraal georganiseerde netwerken in plaats van de traditionele
hiërarchische wijze van besluitvorming en richtten zich op het ontwikkelen van een nieuwe
identiteit (individueel en collectief), in plaats van alleen op het realiseren van
maatschappelijke doelen (Aarts, 2006, p. 36). Bij deze bewegingen ligt de nadruk op
interactieve beleidsvorming, participatie, zelfbeschikking en netwerksturing met minder
autoritaire vormen van leiderschap (Hamaker, 1998, p. 28). Ze geven inzicht in de
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maatschappelijke ordening en maatschappelijke concepten van ruimtegebruik; ze laten zien
dat er in de tussenruimte van formele structuren nieuwe mogelijkheden en nieuwe vormen
van organisatie mogelijk zijn. Dit biedt ruimte om te experimenteren met zelforganisatie
(Aarts, 2006, p. 37), zoals zelfstandigen doen.
De flexibiliteit van werkprocessen en de arbeidsmarkt werd gestimuleerd door de
komst van netwerkbedrijven. De interactieve communicatiesystemen hebben alternative
officing, op een andere manier werken, en virtuele kantoren mogelijk gemaakt. Een vaste
werkplek in een gebouw is geen voorwaarde meer om werk uit te kunnen voeren. Het
mobiele kantoor wordt geconstrueerd door individuele werkers met eigen uitrusting, zoals
laptops, tablets en smartphones om hun werk te kunnen doen en te kunnen samenwerken
(Castells, 2010, p. 262). Een nieuwe soort werknemer ontstaat: de flextimer (Castells, 2010,
p. 281). Deze ontwikkeling van flexibilisering heeft bijgedragen aan individualisering. Mensen
kunnen fysiek onafhankelijk van elkaar op verschillende plekken werken, bijvoorbeeld thuis
of in de trein. Werkers verwerven meer autonomie over hoe, waar en wanneer ze willen
werken (Tapscott, 2008, p. 240). Martin Carnoy (1999) onderscheidt vier elementen die
veranderen door het ontstaan van flexibele werkpatronen:


de werktijd: flexibel werken betekent niet het vaste patroon van een fulltime baan
met een werkweek van vijfendertig tot veertig uur;



de stabiliteit van werk: flexibel werken is opdrachtgericht en garandeert geen
toekomstig werk;



de locatie: het werk vindt niet noodzakelijk plaats in een vast gebouw of kantoor,
maar er wordt steeds meer daarbuiten, thuis of onderweg gewerkt;



het sociale contract tussen werkgever en werknemer: traditioneel gezien is dit
gebaseerd op een afspraak van de werkgever, met daarin rechten, salaris, opties voor
training en een voorspelbaar loopbaan traject. Dit is niet meer zo, omdat werkers
vaak tijdelijk en projectmatig ergens werken en werken met korte aanstellingen of
facturen per opdracht.

De verandering van de werkomgeving heeft de aard van het werk veranderd. Werk wordt
cognitief complexer en meer afhankelijk van sociale vaardigheden door het belang van
communicatie, samenwerking, mobiliteit en netwerken. Het gemeenschapsgevoel binnen
organisaties werd minder door de flexibilisering van werkpatronen. Het afnemen van vaste
contracten en de stabiliteit van werk en de toename van projectmatig werken en
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flexibilisering van werk maken dat werknemers steeds meer op zichzelf aangewezen zijn en
niet meer kunnen terugvallen op een vaste werkgever. Dit zorgt er voor dat het individu
meer verantwoordelijkheid neemt voor eigen levensloop en het veiligstellen van eigen
inkomen (Aarts, 2006, p. 7), bijvoorbeeld door zelfstandig te gaan werken.
Een soortgelijke overgang schetsen ook Van Ewijk en Kunneman (2013) wanneer zij
spreken over normatieve professionalisering. Dit wordt begrepen als een voortdurend
leerproces waarbij men zich bewust wordt van het krachtenveld waarin de professional zich
bevindt. Daarbij wordt er gereflecteerd op de eigen professionele waarden en het
professionele handelen, om te zoeken naar een rechtvaardigingsgrond voor dat handelen.
Het is het ontwikkelen en in stand houden van een reflexieve en lerende verhouding tot
deze eigen normativiteit (Van Ewijk en Kunneman, 2013, p. 10). In de jaren negentig stond
normatieve professionalisering, waarbij de communicatieve waarden van de leefwereld en
de ethische betrokkenheid op de ander centraal staan, tegenover het systeem, waarin
managers en wetenschap vooral gericht zijn op resultaat, efficiëntie en waarheid. Sinds
ongeveer vijftien jaar wordt deze tegenstelling tussen leefwereld en systeem minder scherp
(Van Ewijk en Kunneman, 2013, p. 11).
Met bovengenoemde veranderingen steeg het aantal zelfstandigen (Castells, 2010, p.
282-283). De mobiliteit en autonomie van werkers nam toe en er ontstond een flexibele
arbeidsmarkt. De traditionele manier van werken, gebaseerd op fulltime werk, vaste
contracten en een voorspelbare loopbaan of carrière, is verouderd (Castells, 2010, p. 290). Er
ontstaan steeds meer opdrachten die binnen korte termijn vervuld moeten worden. Het
vraagt om wisselende inzetbaarheid van werkers, waarbij verschillende ervaringen
belangrijker zijn dan een langdurige specialistische scholing. Mobiliteit in posities wordt
belangrijker dan loyaliteit aan een werk- of opdrachtgever (Hamaker, 1998, p. 80). Het
nieuwe loopbaanbegrip gaat uit van een zinvol samenstel van posities die variëren in lengte,
verantwoordelijkheden, roleisen, intensiteit en zwaarte (Hamaker, 1998, p. 81). Een goede
loopbaan vraagt om tijdelijke functies, voldoende ontplooiingsmogelijkheden, overeenkomst
met de belangen van de werker, de mogelijkheid om fouten te maken en daar van te leren.
(Hamaker, 1998, p. 82). Hamaker voorspelt dat de beroepenstructuur zodanig zal
veranderen dat er in de toekomst niet meer geleerd zal worden voor een specifiek beroep.
Er ontstaat een nomadische arbeidsmarkt, de traditionele banenstructuur komt te vervallen
en het draait om een leven lang leren (Hamaker, 1998, p. 85). Het leven van een nomade
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betekent het leiden van een zwervend bestaan zonder vaste woonplaats. In de arbeidsmarkt
zien we dit als het ontbreken van een vaste aanstelling, een vaste werkplek of organisatie als
‘huis’. Nomaden op de arbeidsmarkt werken op verschillende werkplekken, alleen of in ad
hoc samengestelde teams, aan tijdelijke opdrachten. Daarbij zijn zij afhankelijk van hun
‘leefomgeving’: de arbeidsmarkt (Hamaker, 1998, p. 86-7). Deze ontwikkelingen hebben
ruimte gemaakt voor een heel ander soort werker: de ZZP’er.

1.3 Zelfstandig kenniswerk
Niet alleen de invulling, betekenis en organisatie van werk is veranderd, maar ook onze
houding ten opzichte van werk, verwachtingen over ons werk en de vaardigheden die nodig
zijn voor het betreffende werk. Hamaker stelt dat arbeid in verval is en mogelijk verdwijnt op
de manier zoals we dit kennen. We zullen een nieuwe invulling, betekenis en organisatie van
werk moeten vinden, een die meebeweegt met de voortdurende ontwikkelingen (Hamaker,
2998, p. 11-12).
De informatiesamenleving is gericht op het vergroten van kennisgerichte
productiviteit door het ontwikkelen en verspreiden van kennis- en communicatietechnologie
(Castells, 2010, p. 220). Dit valt te begrijpen als een van de oorzaken van de opkomst van de
hedendaagse zelfstandige kenniswerkers. Wanneer netwerken en flexibiliteit de kenmerken
worden van de nieuwe werkstructuur, wordt het voor kleine bedrijven en zelfstandigen
gemakkelijker om zich daarbinnen te bewegen (Castells, 2010, p. XX; XXVI, 236). Voor grote
bedrijven is het lastiger om op korte termijn te innoveren en ontwikkelingen door te maken.
Wat Castells omschrijft als informationeel werk, vat ik op als kenniswerk.
Kenmerkend voor dergelijk werk is dat waarde wordt toegevoegd door innovatie van
dienst of product. Daarnaast is innovatie afhankelijk van de mogelijkheid om onderzoek te
doen en dit daadwerkelijk toe te passen. Een derde kenmerk is dat taken efficiënter
uitgevoerd kunnen worden, indien ze aan de omstandigheden aangepast kunnen worden en
feedback genereren. Ten vierde bestaat de kern van het werk in het vermogen om flexibele,
strategische besluitvorming te genereren en het vermogen om alle elementen van het
proces met elkaar te integreren. Het laatste kenmerk dat Castells noemt is dat
informatietechnologie een kritisch aspect wordt in werk, omdat het bepalend is voor het
innovatievermogen waardoor feedback gegenereerd kan worden (Castells, 2010, p. 258259). Kenniswerk is het flexibel en efficiënt inzetten van nieuwe kennis als dienst of product,
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het verrichten van onderzoek daar naar en reflecteren op het proces om het te verbeteren.
John Moravec (2011) spreekt over de huidige kenniswerkers als knowmads: ‘A nomadic
knowledge worker - that is, a creative imaginative, and innovative person who can work with
almost anybody, anytime, and anywhere’. Deze werker is zeer mobiel en maakt daarbij
veelvuldig gebruik van informatietechnologie (Van den Hoff, 2014, p. 121).

1.4 De normatieve professional
De zelfstandige kenniswerker kan met deze kenmerken gezien worden als een normatieve
professional. Een normatieve professional handelt volgens Van Ewijk en Kunneman vanuit
‘een reflexieve, onderzoekende en lerende omgang met de verschillende vormen van
normativiteit, zoals persoonlijk, relationeel, epistemologisch, organisatorisch en moreelpolitiek, die in alle vormen van professioneel handelen werkzaam zijn’ (2013, p. 9). Een
normatieve professional is een beroepskracht die voornamelijk werkt in complexe en
onoverzichtelijke contexten, waar geen vaste protocollen en handleidingen mogelijk zijn. Het
gaat om maatwerk en het kunnen maken van een goede inschatting van wat passend is.
Normatieve professionaliteit is geen gegeven of een kenmerk van zelfstandigen.
Professionalisering duidt op een activiteit. Professionaliseren is een werkwoord waarbij het
gaat om het individueel en gezamenlijk ontwikkelen van de kwaliteiten van het professioneel
handelen (Van Ewijk en Kunneman, 2013, p. 19). Voor de zelfstandige kenniswerker als
normatieve professional is het belangrijk om kennis te blijven uitwisselen en alert te zijn op
ontwikkelingen binnen zijn context, om adequaat te kunnen handelen in complexe en
onvoorspelbare situaties, zich daartoe te blijven ontwikkelen en op het eigen handelen te
reflecteren.
Kenniswerkers kunnen verschillende soorten kennis inzetten: omvattende theorieën,
persoonlijke ervaringen, maar ook wat Michael Polanyi (2009) aanduidt als tacit knowledge.
Dit is onbewuste of impliciete kennis van waaruit we vaker handelen en kennis toepassen
dan vanuit expliciet leren en weten. Polanyi bedoelt met tacit knowledge meer dan
impliciete kennis. Volgens hem is het ‘active shaping of experience performed in the pursuit
of knowledge. This shaping or integrating I hold to be the great and indispensable tacit
power by which all knowledge is discovered and once discovered is held to be true’ (Van Ewijk
en Kunneman, 2013, p. 22). Tacit knowledge is een actief innerlijk vermogen waar we ons
niet bewust van zijn, dat kennis en handelingen vormgeeft en tegelijkertijd vaardigheden
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omvat. We kunnen de wereld niet begrijpen zonder deze impliciete dimensie. Het is kunde,
kennis, kunnen en kunst tegelijk (Van Ewijk en Kunneman, 2013, p. 22-23). Voor de ZZP’er als
normatieve professional betekent dit dat hij zich bewust moet zijn van dit innerlijke patroon
om te weten van waaruit hij welke kennis kan inzetten en om te weten wat zijn kwaliteiten
zijn. Een belangrijk deel van de professionaliteit van een ZZP’er is het vermogen om te
kunnen reflecteren. Dat betekent kritisch zijn, maar open staan voor wat er gebeurt en
zoeken naar of, wat en hoe iets beter kan. Reflexiviteit is het vermogen om ervaring en
kennis met elkaar te verbinden, betekenis te geven en in de praktijk toe te passen (Van Ewijk
en Kunneman, 2013, p. 29-30). De (zelfstandige) professional is een moeraswerker; iemand
die in de praktijk met zijn voeten in de modder van de complexiteit en onvoorspelbaarheid
werkt (Van Ewijk en Kunneman, 2013, p. 34). Voor de ZZP’er geldt dat hij moet kunnen
omgaan met complexiteit en onzekerheid, maar zich reflexief tot de situatie en zichzelf weet
te verhouden en zich van daaruit verder kan ontwikkelen. Dit betekent dat kennis, het
product of de dienst van de kenniswerker, in het handelen is gelegen.
Leren door vallen en opstaan is bepalend voor de professionaliteit van de ZZP’er. Wat
Van Ewijk en Kunneman aanduiden als normatieve professionaliteit, duiden Hamaker en
Sennett aan als vakmanschap. Dit is het vermogen om je op de juiste wijze tot je materiaal of
tot mensen te verhouden en op een juiste manier met complexe situaties om te gaan door
kennis en vaardigheden zo in te zetten dat het professioneel handelen doeltreffend is (Van
Ewijk en Kunneman, 2013, p. 30; 35). Je moet je bewust zijn van je instrument, je kwaliteiten
of talenten en weten hoe je deze moet inzetten (Hamaker, 1998, p. 143; Sennett, 2008, p. 8;
27). Volgens Hamaker beschikken de meeste mensen over ongeveer vier talenten die
gedurende het leven meer of minder centraal staan. In het meeste werk wordt er op slechts
een talent aanspraak gedaan. Het gaat echter niet om een specifieke kwaliteit die je als
werker inzet, maar om de hele mens met ideeën, gevoelens en karakter die ingezet worden
bij het werk (Hamaker, 1998, p. 162). Zelfkennis is de belangrijkste voorwaarde om te
kunnen functioneren en concurreren als zelfstandige, normatieve kenniswerker in een
nomadische arbeidsmarkt (Hamaker, 1998, p. 152-153).
Uit bovenstaande blijkt dat er verschillende termen zijn die de ZZP’er als
kenniswerker kunnen karakteriseren. Ik duid zelfstandige kenniswerkers onder andere als
knowmads of normatieve professionals. Wat hen allen kenmerkt is zelforganisatie, het
belang van vakmanschap, flexibele inzetbaarheid, mobiliteit en reflexiviteit. Deze kwaliteiten
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zijn voor zelfstandigen van groot belang, omdat zij geen garantie op werk hebben en
afhankelijk zijn van de opdrachten die zij zelf binnen halen (Hamaker, 1998, p. 89)

1.5 Drijfveren en drempels
Volgens Kwant is de mens enerzijds een arbeidend wezen en anderzijds een vrij wezen.
Arbeid is volgens hem geen vrijheid, want het impliceert een ‘moeten’ en een zekere mate
van gebondenheid. Arbeid is echter mogelijk, omdat de mens een vrij en naar vrijheid
strevend wezen is. Vrijheid ligt volgens hem aan de oorsprong van arbeid, omdat de mens
dit zelf heeft geconstrueerd. Tegelijkertijd is de mens zelf het resultaat van deze constructie
(Kwant, 1968, p. 240). Het verlangen naar gebondenheid of verbondenheid en naar het
gevoel deel uit te maken van iets groters dan hijzelf, is kenmerkend voor de mens. Over het
verlangen naar verbondenheid volgt meer in het volgende deel. Arbeid is niet de
uiteindelijke bron van menselijke vrijheid. Het is de vrije mens met al zijn kwaliteiten, die
zichzelf meer vrij maakt met behulp van arbeid. ‘De vrije mens bindt zich in de arbeid, ten
einde meer vrij te worden en bestaande vrijheid in stand te houden’ (Kwant, 1968, p. 250).
Als ZZP’er kun je de balans tussen vrijheid en verbondenheid zelf bepalen en op zoek gaan
naar vrijheid in de manier waarop je aan de wereld gebonden bent. Het verwerkelijken en
benutten van vrijheid in arbeid wordt gezien als de vermenselijking van de arbeid (Kwant,
1968, p. 247).
2. Empirische bevindingen
2.1 Werken in 21ste eeuw
Alle respondenten erkennen de overgang naar nieuwe organisatiestructuren en de noodzaak
om werk anders te organiseren. Zij zijn er zelf het bewijs van (Respondent 1, 9 december
2014; Respondent 2, 19 december 2014; Respondent 3, 8 januari 2015; Respondent 4, 26
januari 2015; Respondent 5, 3 februari 2015; Respondent 6, 19 februari 2015). Ook geven zij
aan dat de toenemende mensgerichte benadering, waarin aandacht is voor persoonlijke en
professionele ontwikkeling, werkers gelukkiger maakt (Respondent 4, 26 januari 2015). De
traditionele manier van werken is volgens de respondenten verouderd: ‘[..] we zitten in een
tijd waarin de traditionele arbeidsverhoudingen vervagen en er allemaal nieuwe
arbeidsverhoudingen ontstaan. Er zijn niet meer zo veel arbeidsplekken in organisaties. De
tijd is voorbij dat je als werknemer eventjes een baan scoort bij een werkgever en dan naar
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de volgende hopt. [..] Er zijn heel veel ZZP'ers gekomen, er zijn heel veel andersoortige
banen aan het ontstaan dan de traditionele bedrijven’ (Respondent 6, 19 februari 2015).
2.2 Zelfstandig kenniswerk
Zoals in de inleiding besproken gaat het in dit onderzoek over de ZZP’er als zelfstandige
kenniswerker. Het werk van kenniswerkers is volgens sommige respondenten niets nieuws,
maar kenniswerkers moeten hun werk nu anders organiseren en zijn daardoor zichtbaarder
(Respondent 6, 19 februari 2015). Opmerkelijk is dat vier respondenten zich niet echt
kunnen vinden in de term ZZP’er. Een van de respondenten noemt zichzelf MVP’er. Dit staat
voor Meervoudig Verbonden Persoon. ZZP impliceert geen anderen en hij gelooft niet dat
werkers helemaal los van anderen hun vak kunnen uitoefenen (Respondent 4, 26 januari
2015). Hij is niet de enige die kritisch tegenover de term ZZP staat. Het gaat er immers niet
om of je wel of geen personeel hebt (Respondent 1, 9 december 2014; Respondent 3, 8
januari 2015), maar dat je zelfstandig bent. ‘Wij noemen het dus per definitie ZP'er
[zelfstandige professional]. [..] Je hebt namelijk ook ZP'ers zien wij, met een
samenwerkingsverband, die een soort van personeel hebben. Die hebben een team, zo’n
waardennetwerk, geformuleerd en die zijn nu een start-up bijvoorbeeld aan het doen. En
dat is in feite, dat is ook een ZP-vorm. Dus dat hele ZZP-woord, dat gaat helemaal nergens
over (Respondent 3, 8 januari, 2015). In tegenstelling tot de definitie van de SER, geven drie
respondenten aan dat een ZZP’er iets anders is dan een ondernemer: ‘[..] dan zijn ze gewoon
ZZP'er, ze verhuren zichzelf. Dat vind ik geen ondernemer [..]. Ik vind je ondernemer als je
een product of een dienst hebt. [..] Als je een zelfstandige bent en je bent in je eentje en je
maakt een app en die verkoop je of je maakt een portal wat je verkoopt, dan vind ik je een
ondernemer. [..] Volgens mij creëert een ondernemer iets wat groter is dan hijzelf of
haarzelf. Dus je blijft natuurlijk zelf een belangrijk onderdeel van wat er is, maar volgens mij
maak je als ondernemer iets waarbij je ook zou kunnen zeggen: als ik het goed
georganiseerd heb en goed gecreëerd heb en ik ga er zelf uit, dan kan het in principe voort
blijven bestaan. En als je jezelf verkoopt is dat onmogelijk’ (Respondent 4, 26 januari 2015).
Het verschil is dat een ondernemer iets maakt wat groter is dan hijzelf en zonder hem voort
kan bestaan en dat een ZZP’er zichzelf verhuurt en inzet om de dienst te kunnen verlenen of
opdracht te kunnen doen (Respondent 6, 19 februari 2015). Dit betekent niet dat een ZZP’er
geen ondernemer kan zijn.
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2.3. Normatieve professionalisering
Meerdere respondenten geven het belang aan van reflexiviteit en het kunnen omgaan met
complexiteit en onzekerheid. Het gaat daarbij niet alleen om wat de ander letterlijk zegt,
maar ook om wat er achter ligt op een dieper niveau, dat echt te begrijpen en er iets mee te
doen (Respondent 2, 19 december 2014; Respondent 6, 19 februari 2015). Ook geven zij de
waarde aan van je blijven ontwikkelen. Een van de respondenten zegt over het werken in
organisaties: ‘En dan wordt je in een vakje geduwd en dan wordt eigenlijk een deel van je
een beetje afgestompt als mens, omdat er dingen van je verwacht worden vanuit de top van
zo'n organisatie en dat doe je dan. En die mensen die zich daar uit ontworsteld hebben, zien
wij heel sterk, dat die ineens gewoon andere dingen gaan laten zien, omdat ze de vrijheid
hebben want ze hebben natuurlijk aan niets of aan niemand meer verantwoording af te
leggen, behalve aan zichzelf’ (Respondent 3, 8 januari, 2015).
De zelfstandige kenniswerker moet volgens de respondenten over zelfkennis
beschikken. Hij heeft immers geen ander instrument dan zichzelf. Weten waar je goed in
bent is belangrijk om je te kunnen onderscheiden. Met het toenemende aantal zelfstandigen
moet je herkenbaar zijn, een naam opbouwen en duidelijk kunnen maken wat jij doet en
kunt, wat jouw specifieke bijdrage is (Respondent 2, 9 december 2014; Respondent 4, 26
januari 2015).
De ZZP’er als normatieve professional draagt zelf volledige verantwoordelijkheid,
moet zich blijven ontwikkelen om mobiel, weerbaar en wendbaar te zijn en moet zich
kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Hij kan zijn persoonlijke inzetbaarheid vergroten
door zich als persoon en professional te blijven ontwikkelen, te reflecteren, nieuwe
ervaringen op te doen, herkenbaar te zijn, niet te lang in een bepaalde positie of rol te
blijven hangen, nieuwe uitdagingen aan te gaan en te zorgen voor een actueel persoonlijk
netwerk (Respondent 5, 3 februari 2015; Respondent 6, 19 februari 2015).
2.4 Drijfveren en drempels
We zagen in de inleiding dat volgens het onderzoek van de EIM zelfstandigheid de
voornaamste drijfveer is om als ZZP’er te werken. Dit geldt ook voor mijn respondenten.
Volgens een respondent worden menselijke drijfveren als vrijheid, competentie en
verbondenheid binnen veel organisaties ondergewaardeerd en wordt er geen recht aan de
hele mens gedaan, waardoor mensen ongelukkig worden en minder gaan presteren
(Respondent 4, 26 januari 2015). Een van de zelfstandigen heeft nooit in loondienst gewerkt.
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Dit idee benauwde hem en gaf hem een heel onvrij gevoel ‘omdat je dan heel erg ingesloten
zit in een organisatie waarin je dus ook met al die mechanismes te maken krijgt [..]’
(Respondent 5, 3 februari, 2015). Een andere respondent was liever begonnen met werken
in loondienst, om te ontdekken wat en hoe hij precies wilde werken. Het was lastig om werk
te vinden en dus is hij voor zichzelf begonnen (Respondent 2, 19 december 2014). Het is
voor veel ZZP’ers belangrijk om zelf initiatief te kunnen nemen en richting te bepalen,
zonder goedkeuring van iemand te moeten krijgen en veel procedures te doorlopen
(Respondent 1, 9 december 2014). Het gaat om ‘[..] de combinatie van vrijheid en de
mogelijkheid om je echt te richten op datgene wat jij denkt wat belangrijk is en je daarin te
ontwikkelen’ (Respondent 4, 26 januari, 2015), want in een organisatie worden er soms
dingen van je verwacht waar je niet helemaal achter staat.
Mijn respondenten ervaren dat ze als ZZP’er beter tot hun recht komen, niet alleen
als werker, maar als mens. ‘Dat mezelf vrij maken dat was wel een hele belangrijke, dus ja
die vrijheid en op een eigen manier mijn werk kunnen vormgeven, dat vind ik heel
belangrijk. Maar dat is niet genoeg, want dan ben je er nog niet. Dus ook de inhoud van mijn
werk heeft een soort grillig karakter waarvan ik dacht “dat kan ik echt niet zo maar in een
baan vinden”. Volgens mij als ik daar zelf vorm aan geef en daar op die manier geld aan kan
verdienen, dan komt het ook tot zijn recht. En dan komt niet alleen de inhoud van mijn werk
tot zijn recht, maar dan kom ik ook als persoon tot mijn recht’ (Respondent 6, 19 februari
2015). Het is dus belangrijk om dat wat je kunt en wilt, dat wat jou maakt wie je bent, een
plek te kunnen geven in je werk. Dit geldt zeker voor de ZZP’ers die over een redelijk zeker
inkomen en stabiel netwerk beschikken.
Alle respondenten noemen ook de wil om echt iets neer te zetten als drijfveer. Ze
willen iets bereiken, dat wat zij van waarde achten nastreven en hun dromen en idealen
verwezenlijken (Respondent 1, 9 december 2014; Respondent 2, 19 december 2014;
Respondent 3, 8 januari 2015; Respondent 4, 26 januari 2015; Respondent 5, 3 februari
2015; Respondent 6, 19 februari 2015). Dit is voor iedereen anders. Sommigen willen
mensen met elkaar verbinden, in contact brengen en dat faciliteren en combinaties van
mensen of netwerken maken (Respondent 1, 9 december 2014; Respondent 1, 8 januari
2015) en anderen willen direct werken met groepen of individuen, trainingen geven, een
coachingstraject begeleiden of voor mensen spreken (Respondent 2, 9 december 2014;
Respondent 4, 26 januari 2015; Respondent 5, 3 februari 2015; Respondent 6, 19 februari
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2015). Wat de respondenten delen is dat ze iets aan de wereld willen bijdragen. Voor
sommige respondenten voelt het als een opdracht om dat wat zij in zich hebben aan talent
daartoe te benutten. ‘Nou in zijn algemeenheid betekent dat, dat ik iets toevoeg aan de
wereld waar de wereld iets beter van wordt. [..] Ik vind het belangrijk dat dat wat ik in me
heb, dat ik dat ook, dat ik dat niet begraaf maar dat ik dat er uit laat komen op een of andere
manier. Vind ik wel belangrijk, ja. Dat zie ik wel als een opdracht’ (Respondent 5, 3 februari
2015). Hieruit spreekt de normativiteit van de zelfstandige kenniswerker als normatieve
professional. Zij willen of moeten voor hun gevoel ‘iets’ doen om aan de wereld te kunnen
bijdragen of deze te verbeteren.
Een respondent geeft ook aan dat ze iets wilde doen met haar verschillende
specialisaties of talenten, maar dat ze in het begin nog niet wist hoe ze dat vorm moest
geven of kon combineren. De stap om echt ZZP’er te worden was daarom spannend, ‘maar
de spanning is nooit zo hoog geweest dat ik daar echt onder geleden heb, zal ik maar zeggen.
Heel veel mensen zeggen “jeetje, wat dapper dat je voor jezelf bent begonnen in crisistijd”
en “dat is moeilijk”. Ja, als je het echt heel moeilijk vindt, dan begin je er niet aan. Als je echt
er tegenop ziet en denkt “oh, hoe moet dit?”, dan ga je het niet doen. En ik had juist wel
heel veel zin in dat avontuur en dat gevoel van “ik ga mezelf vrij maken en ga de dingen
vormgeven die ik belangrijk vind”, en dat geld komt wel’ (Respondent 6, 19 februari 2015).
De onzekerheid van het hebben van werk kan een drijfveer zijn. Het biedt uitdaging. Werken
met complexe problemen en het ervaren van een zekere spanning in het werk kan energie
geven. In organisaties kan het eerder zijn dat iemand zich gaat vervelen, omdat bepaalde
taken binnen functieomschrijving vast staan en er nauwelijks tijd en ruimte is voor eigen
initiatieven (Respondent 5, 3 februari 2015; Respondent 6, 19 februari 2015).
Onzekerheid lijkt tegelijkertijd de belangrijkste drempel te zijn om als ZZP’er te gaan
werken. Die onzekerheid geldt in mindere mate voor de respondenten met meer ervaring,
omdat zij een stabiel netwerk en meer zekerheid hebben opgebouwd. Bij degenen die nog
niet zo lang als zelfstandige werken speelt de onzekerheid van werk, en dus inkomen, een
grotere rol. ‘Dat is echt wel een stuk onzekerheid. Je moet wel echt de hele tijd die klussen
binnenhalen. Op het moment dat je die klus hebt is het lekker en dan heb je een goed
inkomen [..]. En wat ik merk is dat het ging trager dan ik dacht. Ik kwam wel echt met het
idee van “je kunt wel echt iets en je kunt wel iets neerzetten en daar is vraag naar”. [..] Maar
ik merk wel, het bouwt wel op. Ik krijg wel steeds meer. Zelfs ook wat vaker spontane vragen
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of wat dan ook, maar ik ben nu al twee jaar bezig voordat ik inderdaad echt iets heb staan
wat een beetje werkt‘ (Respondent 2, 19 december 2014).
Zelfstandigen kunnen ook drempels of valkuilen ervaren in hun persoonlijkheid of
karakter. Zo noemt een van de respondenten haar opportunisme enerzijds als iets positiefs
en anderzijds als een belemmering. ‘Het voordeel van opportunisme is dat ik overal kansen
en mogelijkheden zie en het nadeel is dat ik vergeet na te gaan wat het me kost. [..] daar ben
ik geneigd te kijken naar wat dingen opleveren en te vergeten te zien wat het aan tijd, geld,
middelen, energie, moeite kost. [..] Als ik die balans niet in de gaten hou, dan kan ik mijn
werk niet goed uitvoeren, want dan geef ik te veel uit bronnen’ (Respondent 6, 19 februari
2015). Daarnaast kan eenzaamheid, het ontbreken van collega’s, een drempel zijn, omdat je
alles zelf moet doen en mensen graag samenwerken (Respondent 3, 8 januari 2015). Ten
slotte noem ik een drempel die hier aan raakt: de verantwoordelijkheid die je draagt als
zelfstandige. Je moet zelf al het werk verzetten en zorgen dat je goed werk levert. Je kunt op
niemand terugvallen als er iets niet goed gaat. Dit betekent ook dat een opdrachtgever altijd
over je schouder mee kijkt hoe jij je werk doet en je daarop beoordeelt. Dit kan meespelen
in of je wel of geen volgende opdracht krijgt. Daar moet je mee om kunnen gaan
(Respondent 5, 3 februari 2015).
3. Conclusie
Vanuit de theoretische beschouwing zien we dat ZZP’ers zich organiseren zoals ze zich
organiseren door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. We leven in een
informatiegerichte netwerksamenleving waarin de opkomst van de ZZP’er gestimuleerd
werd door de flexibilisering van het arbeidsklimaat en het belang van kennis. De ZZP’er
kenmerkt zich door zelforganisatie, het belang van vakmanschap, flexibele inzetbaarheid,
mobiliteit en reflexiviteit. Zij hebben de vrijheid en verantwoordelijkheid om hun werk zelf te
organiseren. Uit de empirische data kwam geen eenduidig antwoord op de eerste deelvraag.
Wel bleek het belang van zelforganisatie en reflexiviteit. De drijfveren om als zelfstandige te
werken lopen uiteen van meer vrijheid tot een grotere uitdaging. Deze uitdaging kan echter
ook een drempel zijn, omdat het werk van ZZP’er veel onzekerheid met zich meebrengt.
Daarnaast kan eenzaamheid, het gebrek aan verbondenheid, een minpunt zijn, omdat
mensen graag willen samenwerken. In het volgende deel onderzoek ik waarom en hoe
zelfstandigen samenwerken en wat daar de betekenis van is.
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Deel 2: Zelfstandig samenwerken

‘The current change, in one sentence, is this: most of the barriers to group action have
collapsed and without those barriers we are free to explore new ways of gathering together
and getting things done’ (Shirky, 2008, p. 22).
In het eerste deel hebben we gezien dat maatschappelijke veranderingen in de 21 ste eeuw er
aan hebben bijgedragen dat werk op een andere manier georganiseerd wordt. De mens
komt meer centraal te staan met zijn persoonlijke behoeften en idealen en er ontstaat een
flexibel, nomadisch werkklimaat. Deze ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de opkomst
van de ZZP’er. De zelfstandigheid van deze kenniswerker betekent niet dat hij volledig
geïsoleerd is van andere werkers. De mens is volgens Clay Shirky sociaal van aard en heeft
altijd in groepen geleefd om te kunnen overleven. Dieren doen dit vaak ook, maar bij
mensen gaat het sociale aspect verder. Mensen leven in grotere groepen die complexer zijn.
Er gelden meer ordeningsregels, de groepen bestaan voor langere duur en worden niet
alleen gevormd door familie, maar ook door vrienden, buren, collega’s of vreemden. De
diverse gemeenschappen vragen om een flexibele houding en een zeker
aanpassingsvermogen van de groepsleden (Shirky, 2008, p. 15). Mensen leven niet alleen
samen, ze werken ook samen. Samenwerking zien we in bedrijven, maar ook zelfstandigen
gaan onderlinge samenwerkingsverbanden aan. In dit deel ga ik in op deelvraag drie en vier:
wat voor samenwerkingsvormen tussen ZZP’ers zijn er te onderscheiden en wat is de
betekenis van samenwerking voor ZZP’ers? Om deze vragen te beantwoorden schets ik een
beeld van samenwerking in de huidige maatschappelijke context. Daarnaast onderzoek ik
zowel theoretisch als empirisch wat goede samenwerking betekent, de structuur van
zelfstandige samenwerking, het belang van samenwerking voor ZZP’ers en de nadelen daar
van. Ten slotte bespreek ik de drijfveren en drempels voor samenwerking voor ZZP’ers en
enkele voorbeelden uit de praktijk.
1. Theoretische bevindingen
1.1 Samenwerken in de 21ste eeuw
De betekenis van traditionele organisaties neemt af en individuen gaan zich daarbuiten met
elkaar verbinden. Volgens Shirky blijven gevestigde organisaties en overheden bestaan, maar
verandert hun invloed op het moderne leven wanneer alternatieve groepen ontstaan
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(Shirky, 2008, p. 22). Technologische ontwikkelingen, zoals de komst van mobiele telefoons,
internet, e-mail, sociale media en online discussie fora maakten nieuwe soorten
groepsvorming mogelijk. We beschikken over meer mogelijkheden om te communiceren,
informatie te delen, samen te werken en gezamenlijke acties te ondernemen buiten de
grenzen van de traditionele organisaties. Werkers gaan hun werk zelf organiseren (Shirky,
2008, p. 20-22). Het werkwoord ‘organiseren’ staat voor de manier waarop er geordend en
structuur aangebracht wordt. Zelforganisatie betekent dat de groep zichzelf ordent en
structureert en dat dit niet van buitenaf wordt gedaan, zoals het management doet in
traditionele bedrijven. Kuipers spreekt al in 1989 over zelforganisatie als het
ontwerpprincipe voor moderne, flexibele organisaties. Vertaald naar dit onderzoek kunnen
we het hebben over zelforganisatie als het ontwerpprincipe voor moderne, flexibele,
zelfstandige kenniswerkers. De kracht van zelforganiserende teams schuilt in dat elk
groepslid inzicht heeft in het procesverloop, de doelstellingen en gedeelde normen en
waarden. Wanneer de groep groter wordt is dit steeds lastiger en zal het individu zich
minder identificeren met en betrokken voelen bij de groep (Kuipers, 1989, p. 8). Kuipers
neemt de vier principes van zelforganisatie van Gareth Morgan (1986) als uitgangspunt:


redundancy of functions: het gaat om brede of multi-inzetbaarheid van alle leden,
dus dat zij meerdere taken uit kunnen voeren;



requisite variety: de groep moet kunnen omgaan met onzekere en onverwachte
situaties. Zij moeten op diverse manieren kunnen handelen en reageren, passend bij
de veranderende werksituatie;



minimum critical specification: er moet speelruimte zijn om te kunnen handelen naar
eigen inzicht om vakmanschap te ontwikkelen. Ook in teamverband is deze
speelruimte nodig om te kunnen inspelen op onzekere omstandigheden;



double loop learning: leren door overdracht van ervaring in een stabiele cultuur die
gedragen wordt door de hele groep, op basis van enkele leidende normen en
waarden (Kuipers, 1989, p. 9-11).

Deze structuur van zelforganisatie vraagt om onderhoud. Dit kost tijd, aandacht en vaak ook
geld. Leden moeten zich tot elkaar leren verhouden, want er is geen vaste vorm voor
zelforganiserende samenwerkingsverbanden (Shirky, 2008, p. 44-46).
Nieuwe vormen van samenwerking ontstaan vaak uit netwerken. Via netwerken
komen mensen in contact met anderen die iets doen wat raakt aan hun eigen praktijk. De
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verbinding moet wel relevant zijn om te leiden tot samenwerking (Van den Hoff, 2014, p.
77). Zelforganiserende groepen en netwerken zijn volgens Van den Hoff kenmerkend voor
de huidige samenleving, die hij Society 3.0 noemt (Van den Hoff, 2014, p. 83). Deze groepen
opereren als zeer flexibele en fluïde organisaties. Society 3.0 wordt gekenmerkt door de
behoefte aan solidariteit. Mensen worden gemotiveerd door menselijk contact en willen
daardoor graag bijdragen aan een groter geheel. Vanuit solidariteit kunnen werkers
gezamenlijk nieuwe waarden en een gevoel van collectiviteit creëren door informatie,
kennis, ervaring en contacten met elkaar te delen. Individuele werkers zijn los verbonden,
maar wel betrokken. Daarnaast is wederkerigheid van belang. Met wederkerigheid wijst Van
den Hoff op sociaal kapitaal als alternatief waardensysteem. Het gaat niet om geld of
producten als kapitaal, maar om iets van jezelf wat je geeft. Sociaal kapitaal is een
menselijke waarde, de menselijke valuta zoals vaardigheden, kennis, contacten en
creativiteit (Van den Hoff, 2014, p. 83; 87).
De traditionele manier van organiseren gaat uit van organisaties als knooppunten van
netwerken, maar met de toename van ZZP’ers en vernieuwde informatietechnologie
ontstaan daarbuiten bijna onzichtbare, ongrijpbare netwerken (Castells, 2010, p. 508).
Binnen de moderne netwerken ontstaan zelforganiserende samenwerkingsverbanden ad
hoc, vaak tijdelijk en worden gevormd door individuen. Binnen deze netwerken staan
openheid, gelijkheid, delen en grensoverschrijdend handelen centraal (Tapscott, 2008, p. 2128). Ondanks de ogenschijnlijke open en losse structuur, ontstaan ook bij zelforganisatie
(onbewust) vaste manieren waarop iets gedaan wordt. Hier op reflecteren en er afstand van
kunnen nemen geeft ruimte voor spontaniteit en creativiteit, wat kan leiden tot innovaties.
Er moet ruimte zijn voor toeval, serendipiteit. Er moeten opmerkelijke, onverwachte dingen
kunnen gebeuren die nieuwe kansen bieden (Van Hasselt, 2013, p. 28).
Samenwerking in de 21ste eeuw wordt gestimuleerd of deels gefaciliteerd door
organisaties en gemeenschappen die hun eigen ruimte aanbieden als flexplekken. Andere
werkers kunnen hier werken en hun diensten, netwerk en ervaring samenbrengen (Tapscott,
2008, p. 38). Een voorbeeld is Seats2meet (S2M). S2M is een redelijk nieuw concept dat
flexwerken en samenwerking ondersteunt. Het concept gaat uit van het delen van
overvloed. S2M heeft verschillende locaties waar je kunt werken, anderen kunt ontmoeten,
inspiratie kunt op doen, anderen kunt inspireren en kunt net- of samenwerken. S2M is in
2005 bedacht door Ronald van den Hoff en Mariëlle Sijgers en in 2007 ging het project van
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start in Utrecht. Van den Hoff en Sijgers wilden tegemoet komen aan en inspelen op grote
maatschappelijke veranderingen en de invloed daarvan op de arbeidsmarkt. Van den Hoff en
Sijgers zagen, vooral bij zelfstandigen, een behoefte ontstaan aan inspirerende werk- en
ontmoetingsplekken. Het doel van S2M is onverwachte ontmoetingen faciliteren door het
opzetten van een netwerk van fysieke samenwerking, een kantoor en ontmoetingslocaties
(Olma, 2012, p. 14). Via de website of app kun je gratis een stoel reserveren en vervolgens
werken op de betreffende locatie. Faciliteiten zoals Wi-Fi zijn aanwezig, evenals een gratis
lunch. De voorwaarde om hier gebruik van te maken is ‘to be open to unexpected and
valuable encounters and to share your knowledge and talent’ (Olma, 2012, p. 10). Je
betaalmiddel is geen monetair, maar sociaal kapitaal. Je sociaal kapitaal, dus je
vaardigheden, werkveld en interessegebieden, zet je in het boekingssysteem zodat anderen
kunnen zien wat jij te bieden hebt. Het ontstaan van ontmoetingen binnen deze
gemeenschap wordt geduid als serendipiteit (Seats2meet, 2014). Door het laten samengaan
van de fysieke en virtuele werkelijkheid worden er ontmoetingen gecreëerd die kunnen
leiden tot samenwerking (Olma, 2012, p. 15). Sociale verbinding wordt als betaalmiddel
ingezet om samenwerking te creëren en wederkerigheid te laten ontstaan. Deze
wederkerigheid is niet altijd direct, omdat niet altijd de persoon aan wie je geeft degene is
van wie je iets terugkrijgt. Het kan ook iemand anders binnen je netwerk zijn (Olma, 2012, p.
19). Dit op sociaal kapitaal gebaseerde model maakt veel gebruik van digitale technologie en
sociale media (Olma, 2012, p. 23). Wanneer je hier geen toegang toe hebt, kun je geen deel
worden van de gemeenschap.
S2M is een voorbeeld van hoe samenwerking in de huidige samenleving tot stand
komt en gestimuleerd wordt. Het idee van locaties als S2M is dat er een waardevolle
bijdrage geleverd kan worden aan het ontstaan van een nieuwe en betere werkwereld die
past bij de (zelfstandige) werkers van deze tijd. Professionals die gaan samenwerken zijn
vaak gedreven door waarden en hebben behoefte aan openheid, toegankelijkheid en delen
(Olma, 2012, p. 43). Dat is wat dit model biedt: door de combinatie van ontmoetingsruimtes,
vrije werkruimtes, een gezamenlijk lunch en spreekruimtes worden werelden verbonden.

1.2 Goed samenwerken
Volgens Richard Sennett is samenwerken menselijk, maar vindt het niet plaats zonder slag of
stoot. ‘Cooperation oils the machinery of getting things done, and sharing with others can
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make up for what we may individually lack. Cooperation is embedded in our genes, but
cannot remain stuck in routine behaviour; it needs to be developed and deepened’ (2012, p.
ix). Hiermee geeft hij aan dat samenwerking heel waardevol kan zijn, omdat de ander je kan
aanvullen en kan helpen met iets wat je niet alleen kunt. Het vraagt echter om een
investering om samenwerking goed te laten verlopen. Sennett definieert samenwerking als
‘[..] an exchange in which the participants benefit from the encounter’ (2012, p. 5). Deze
definitie is voor mij niet volledig. Het samen creëren ontbreekt. Ik ga uit van samenwerking
wanneer werkers samen iets creëren, iets voortbrengen en bijdragen aan iets wat groter is
dan zijzelf.
Goede samenwerking gaat ook om fysiek contact. Samenwerking is belichaamd;
individuen nemen hier aan deel en verhouden zich lichamelijk tot elkaar in het proces waarin
zij samen iets doen of maken. Volgens Sennett zijn kennis en sociale ervaring niet los te zien
van een fysieke ervaring (2012, p. 219). Daarom vraagt samenwerking om direct of fysiek
contact, naast virtuele communicatie. In het directe, sociale en informele contact wordt vaak
onverwacht waardevolle informatie gedeeld. Denk aan ontmoetingen bij de koffieautomaat
in een organisatie of een borrel na het werk op vrijdagmiddag.
Professionals zoeken in dialoog naar manieren om hun praktijk uit te voeren. De
wrijving die daarbij kan ontstaan, moet niet vermeden worden en de complexiteit van
bepaalde vraagstukken moet gerespecteerd worden. Een stroef verlopende samenwerking
vereist vaardigheden, zoals luisteren, discretie, zoeken naar overeenkomst en omgaan met
verschil. Deze vaardigheden worden dialogische vaardigheden genoemd (Sennett, 2012, p.
7). Wanneer we samenwerken weten we vaak niet wat er omgaat in de mensen met wie we
werken. Het gebrek aan wederzijds begrip moet voor werkers echter geen reden zijn om zich
niet met elkaar te verbinden. Jan Nap (2012) voegde de notie van ‘belang-stellen’ toe om dit
duidelijk te maken: het belang van goed professioneel handelen staat in relatie tot de ander
en dus is belang-stelling voor de ander en de omgeving een voorwaarde voor goede
samenwerking (Van Ewijk en Kunneman, 2013, p. 58). Dat betekent dat er betrokkenheid
moet ontstaan door spontane gesprekken en informele ontmoetingen. Samenwerking vraagt
om vakkundige, informele en empathische dialogen (Sennett, 2012, p. 275).
Ten slotte heeft samenwerking baat bij slagvaardigheid en flexibiliteit. Het is
belangrijk dat er wordt samengewerkt in kleine groepen van werkers die improviserend te
werk gaan, inductief leren, snel beslissingen kunnen nemen, zich kwetsbaar durven
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opstellen, werken vanuit netwerken en een platte organisatiestructuur met korte
communicatielijnen (Hamaker, 1998, p. 100). Het gaat om een houding van betrokkenheid
bij het werk en degenen met wie je werkt, de relatie op lange termijn, wederkerigheid,
loyaliteit, flexibiliteit en openheid. Er moet binnen dit verband ruimte blijven om zelf
initiatief te nemen. Samenwerking verloopt het beste wanneer het zo eenvoudig en
overzichtelijk mogelijk is georganiseerd (Van Ewijk en Kunneman, 2013, p. 12; 18).

1.3 Zelfstandig samenwerken
Om te begrijpen hoe samenwerking tussen ZZP’ers binnen een netwerk plaatsvindt, moeten
we kijken wat dit voor netwerk is en wat voor structuur deze heeft. Theoretisch gezien is een
netwerk een geheel van onderling verbonden knooppunten. Een knooppunt is een punt
waarop een lijn zichzelf verbindt met een andere lijn. Concreet kun je een knooppunt
opvatten als het punt waarop ZZP’ers elkaar ontmoeten en zich op wat voor wijze dan ook
met elkaar verbinden. Hoe het knooppunt of de verbinding er in de praktijk uit ziet hangt af
van het soort netwerk. Van den Hoff duidt de netwerkstructuur van zelfstandigen als een
mesh, een enorm geheel van waardennetwerken (2014, p. 88). Lisa Gansky schrijft in haar
boek The Mesh (2012) het volgende: ‘a Mesh describes a type of network that allows any
node to link in any direction with any other nodes in the system. Every part is connected to
every other part, and they move in tandem … Mesh business are knotted to each other, and
to the world, in myriad ways’ (Van den Hoff, 2014, p. 199). Het is een open netwerk, een
chaotisch systeem van (informele) waardennetwerken. Met de huidige technologie en
communicatiemiddelen heeft bijna iedereen hier toegang toe. Deze manier van netwerken
duidt van den Hoff als meshworking (2014, p. 200; 202).
Van den Hoffs opvatting van de netwerkstructuur van zelfstandigen is te vergelijken
met het idee van rizoom van Gilles Deleuze en Félix Guattari. In Rizoom beschrijven zij
netwerken als een rizoom. Het rizoom is een concept uit de biologie dat verwijst naar een
ondergrondse wortelstructuur met eindeloze, voornamelijk horizontaal groeiende,
vertakkingen zonder aanwijsbaar begin of eind. Deze structuur heeft veel ingangen
waardoor er continu nieuwe verbindingen worden aangegaan. Verbinding en heterogeniteit
zijn de centrale principes van het rizoom, wat betekent dat ieder punt met een ander punt
verbonden kan en moet worden. Het rizoom is een lijn en geen punt (Deleuze en Guattari,
2004, p. 26). Een rizoom is niet hiërarchisch geordend; het heeft geen centraal organiserend
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geheugen. Ordening en uitvoering verlopen zonder centrale instantie, vanuit een nietgecentreerde veelheid. Deleuze en Guattari verdedigen deze open en dynamische structuur,
omdat deze het vrije, avontuurlijke denken stimuleert (Deleuze en Guattari, 2004, p. 7).
Binnen gefixeerde structuren is daar geen ruimte voor, want creativiteit wordt bevorderd
door onvoorspelbaarheid (Deleuze en Guattari, 2004, p. 39). Het is een structuur met
‘verschillende vertakkingen, knopen, verbindingen, openingen en verborgen plekken’ en
wordt beïnvloed door het buiten (Deleuze en Guattari, 2004, p. 9). Het rizoom reproduceert
niet, maar construeert. Het is een kaart en geen kopie (Deleuze en Guattari, 2004, p. 33).
Een kopie wil het ongrijpbare vastleggen; de kaart brengt de veelheid in beeld zonder dat zij
hem vastgrijpt. Deleuze en Guattari pleiten voor het ongrijpbare. ‘Maak rizoom en geen
wortel, plant nooit iets! Zaai niet, maar poot! Wees noch een, noch vele, wees veelheden!
Maak nooit punten, maar lijnen! Snelheid verandert de punt in een lijn! Wees snel, zelfs in
stilstand!’ (Deleuze en Guattari, 2004, p. 49 ). Deleuze en Guattari zetten de rizoomstructuur
af tegen de traditionele manier van denken en organiseren, de boom- of wortelstructuur.
Deze structuur kent een centrale stam waaruit een dieptestructuur van wortels ontstaat,
een basisorde bestaande uit vaste onderdelen. Boomsystemen zijn ‘hiërarchische systemen
die betekenisdragende en subjectiverende centra [..] bevatten die als georganiseerd
geheugen functioneren’ (Deleuze en Guattari, 2004, p. 38).
De rizoomstructuur lijkt op de manier waarop kenniswerkers zich organiseren, met
de eindeloze mogelijkheden voor verbinding en een open, horizontale, maar ongrijpbare
netwerkstructuur. We zien hierin het belang van veel verbindingen voor zelfstandigen en de
mogelijkheid daartoe, omdat zij zich moeten verbinden om werk te genereren en zichzelf te
ontwikkelen. ZZP’ers moeten alert zijn op hun omgeving, zich daartoe verhouden en creatief
denken, omdat het veld waarbinnen zij zich bevinden continu in beweging en
onvoorspelbaar is. De werkstructuur van zelfstandigen is gebaseerd op openheid, vrijheid,
verbinding, wederkerigheid en creativiteit, in relatie tot de omgeving. Dat betekent dat
ZZP’ers zichzelf organiseren als en in een zelforganiserend, oneindig en open netwerk.
Communicatie speelt een belangrijke rol binnen deze zelforganiserende netwerken,
vanwege het ontbreken van een centrale stam, maar kent geen vastgelegde structuur. Er
moet wel een gedeeld referentiekader zijn, anders is het onmogelijk om elkaar te begrijpen
of verbindingen te maken. Dit gedeelde referentiekader kan de vorm krijgen van taal,
normen, waarden en doelen. De boomstructuur kun je vergelijken met een traditionele
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organisatie met verschillende lagen van bestuur en uitvoering. Informatie wordt
overgedragen vanuit een hoger niveau via vaste verbindingen. De scheiding tussen bomen
(traditionele organisaties) en rizomen (zelforganiserende netwerken van zelfstandigen) is
niet statisch. Een rizoom kan tot boom vergroeien wanneer de verbindingen stollen (Deleuze
en Guattari, 2004, p. 35). Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een groep zelfstandigen
(onbewust) vaste patronen en structuren ontwikkelt of zich niet meer met anderen verbindt.
Anderzijds is er in een boomstructuur altijd een rizoomstructuur aanwezig, want binnen een
organisatie zijn mogelijkheden om creatief te denken, initiatief te nemen en je te onttrekken
aan vaste lijnen. Denk hierbij aan de eerder genoemde informele gesprekken bij de
koffieautomaat. Het model van S2M is ook een rizoom in een boom. De organisatie achter
S2M staat vast, zij scheppen de kaders en de regels, maar daarbinnen is veel ruimte voor
onvoorspelbaarheid, creativiteit en een veelheid aan verbindingen.
Het rizoom lijkt dus op de netwerkstructuur van ZZP’ers, maar representeert niet de
structuur van samenwerking tussen ZZP’ers, waarin het samen creëren centraal staat.
Deleuze en Guattari stellen dat er een veelheid aan gelijkwaardige ingangen is in het rizoom,
maar dit geldt niet voor de netwerken van zelfstandigen wanneer het aankomt op mogelijke
samenwerking. Niet alle mensen hebben gelijke toegang tot informatie- en
netwerktechnologie en moderne communicatiemiddelen. Ook zijn bepaalde lijnen of relaties
relevanter voor samenwerking en daardoor zijn niet alle verbindingen gelijkwaardig.
Daarnaast stollen lijnen binnen een netwerk van ZZP’ers, wanneer zij gaan samenwerken.
Een ongrijpbare lijn wordt dan een vastgelegd punt. Aan de twee genoemde structuren wil ik
daarom de paddenstoel toevoegen als gelijkenis van zelfstandige samenwerking en de
schimmelstructuur (mycorrhiza) ter illustratie van het netwerk van zelfstandigen. De
paddenstoel is maar een klein deel van de schimmelstructuur; het grootste deel bestaat uit
ondergrondse schimmeldraden. In deze schimmeldraden is geen centrale kern, net als bij het
rizoom, maar de paddenstoel is het punt waarop de juiste draden samenkomen en stollen.
Een paddenstoel ontstaat plotseling en is vaak tijdelijk. Paddenstoelen vermeerderen zich
niet zomaar en clusters van schimmeldraden breiden zich niet zomaar uit. Daarvoor moeten
de juiste clusters van schimmeldraden elkaar vinden. Die clusters worden zwamvlokken
genoemd. Er zijn vrouwelijke en mannelijke zwamvlokken. Wanneer deze elkaar vinden
ontstaan er twee kernen, de kopieën van de oorspronkelijke zwamvlokken. Als deze
samensmelten ontstaan er nieuwe vertakkingen, nieuwe schimmeldraden waar na
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verschillende delingen sporen gevormd worden. Vanuit deze sporen kunnen
schimmeldraden zich verder uitbreiden, zich vermenigvuldigen en met de juiste combinaties
uitgroeien tot een paddenstoel.
Ik zie zelforganiserende samenwerkingsverbanden van zelfstandigen als
paddenstoelen die ad hoc en tijdelijk ontstaan en een zichtbaar deel uitmaken van een
groter netwerk. Ze duiken plotseling op, zijn te vinden in verschillende werkvelden en nemen
diverse vormen aan. Het netwerk van ZZP’ers is vaak net als de schimmeldraden
onzichtbaar; ongrijpbaar voor buitenstaanders totdat er samenwerking uit voortkomt. Lijnen
gaan dan over in punten. Wanneer de verschillende lijnen vastgelegde punten worden,
wordt dit zichtbaar als paddenstoel. Voordat een samenwerkingsverband kan ontstaan,
moeten in het netwerk de juiste verbindingen gemaakt worden. Niet alle verbindingen zijn
even relevant. Zelfstandigen delen iets in de ontmoeting en nemen daar iets van mee. Dat
wat zij delen, dat wat zij van elkaar kopiëren en meenemen kunnen zij verder verspreiden
onder hun contacten. De schimmelstructuur bestaat dus uit kopieën, doordat zelfstandigen
patronen en kennis van elkaar overnemen. Zij creëren ook samen nieuwe dingen, maar
vanuit het bestaande en bekende. Vanuit dit delen kunnen de verbindingen uitbreiden, wat
een startpunt vormt voor nieuwe mogelijkheden tot samenwerking. Soms groeit een
samenwerking uit tot een gevestigde organisatie. Ik vergelijk dit met oude elfenbankjes. De
sporen die worden gevormd zie ik als voorbeelden of inspirerende prikkels voor anderen om
te gaan samenwerken. Door te zien hoe samenwerkingsverbanden vorm krijgen kunnen zij
geïnspireerd raken om het eigen netwerk uit te breiden, op zoek te gaan naar geschikte
verbindingen en samenwerking aan te gaan.
De schimmelstructuur is in tegenstelling tot het rizoom geen onophoudelijk proces,
omdat sommige ZZP’ers wel met elkaar samenwerken en anderen niet en omdat het
netwerk kan stollen. In de schimmelstructuur zijn de ingangen niet gelijkwaardig en de
verbindingen voor samenwerking zijn niet willekeurig. Niet iedereen heeft toegang tot een
bepaald netwerk en niet alle verbindingen zijn voor iedereen relevant. Er zijn bepaalde
combinaties en voorwaarden nodig om samenwerking te laten ontstaan, iets te creëren en
resultaat te behalen. Dit symboliseert de paddenstoel als zelforganiserend
samenwerkingsverband in een netwerk als schimmelstructuur.
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1.4 Belang van samenwerking voor ZZP’ers
Volgens Sennett is de belangrijkste reden om samen te werken dat je samen iets kunt
bereiken, wat je alleen niet had gekund (2012, p. 273). De samenkomst van zelfstandigen
maakt het mogelijk dat collectieve kennis, vermogens en bronnen binnen horizontale
netwerken, vindingrijkheid, vaardigheden en creativiteit optimaal benut kunnen worden
(Tapscott, 2008, p. 18). Van Ewijk en Kunneman benadrukken de waarde van
interdisciplinaire en transdisciplinaire kennis, vanwege de mogelijke overdracht van
inzichten naar andere maatschappelijke domeinen (Van Ewijk en Kunneman, 2013, 15).
In samenwerking kun je veel leren door de ander te zien als leermeester. In dialoog
leren mensen elkaar en zichzelf kennen, door elkaar een spiegel voor te houden en feedback
te geven (Sennett, 2012, p. 277). Sennett verwijst naar Georg Simmel (1911), volgens wie het
plezier dat kan ontstaan bij samenwerking, het gevoel van gezelligheid, een universeel
verschijnsel is dat van belang is in alle menselijke ontwikkeling (Sennett, 2012, p. 37).
Volgens Castells is samenwerking noodzakelijk in de huidige informatiesamenleving.
De traditionele manier van organiseren wordt minder belangrijk en daar moet iets voor in de
plaats komen. Het netwerkkarakter van kennisproductie is afhankelijk van constante
interactie en verwerking van informatie tussen werkers. De aard van kenniswerk, of wat
Castells aanduidt met informationeel werk, vraagt daarom om samenspel van
samenwerking, autonomie en verantwoordelijkheid (Castells, 2010, p. 262).

1.5 Nadelen van zelfstandig samenwerken
Nu lijkt het alsof zelfstandige samenwerking de noodzakelijke doch ideale
samenwerkingsvorm voor een kenniswerker is, als een zelforganiserend team met een
dynamische samenhang, waarin iedereen een taak heeft die van waarde is voor het
eindresultaat en ruimte heeft voor eigen initiatief, werkend aan een gemeenschappelijk doel
(Van Hasselt 2013, p. 39; 53). Er kleven echter nadelen aan zelfstandig samenwerken.
Allereerst kan er in zelfstandige samenwerking spanning ontstaan tussen geven en
nemen, de verdeling en mate van uitwisseling, omdat er niet op wordt toegezien dat dit in
balans is of hier geen duidelijke afspraken over zijn gemaakt. Door het ontbreken van vaste
hiërarchische verhoudingen komt het vaak voor dat een kleine groep veel doet en een grote
groep mensen veel minder doet (Shirky, 2008, p. 123). Een voorgegeven vaste vorm of
structuur, welke in traditionele organisaties wel aanwezig is, van waaruit dit gereguleerd kan
46

worden ontbreekt bij zelfstandige samenwerking. Wat hierbij aansluit is dat samenwerking
het beste en meest efficiënt verloopt wanneer het zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk is
georganiseerd (Van Ewijk en Kunneman, 2013, p. 12; 18). Door de losse, niet voorgegeven
structuur van zelfstandig samenwerken kan het overzicht ontbreken. In de nieuwe
samenwerkingsvormen moet een balans gezocht worden tussen orde en chaos. Bij
samenwerking in een organisatie zijn kosten (uren) en baten (verloning) vastgelegd. Hierover
hoeft geen onderhandeling meer plaats te vinden, waardoor iedereen weet waar hij aan toe
is (Sennett, 2012, p. 72). In zelforganiserende teams is dit niet het geval en dient er
onderhandeld te worden om tot een overeenkomst te komen. Bij het verschil in uitwisseling
en de mate van voordeel gaat het niet alleen om geld, maar ook om kennis, energie en tijd.

1.6 Drijfveren en drempels
Shirky wijst op enkele basale motivaties voor samenwerking. Allereerst noemt hij de kans
om ongebruikte mentale capaciteit te benutten. Daarnaast kan ijdelheid een motivatie zijn,
omdat de kans zich voordoet iets in de wereld te veranderen en daarmee een eigen stempel
achter te laten. Ten derde is er het verlangen om iets goeds te doen. De motivatie om met
anderen te werken kan ook een innerlijke motivatie zijn, los van extrinsieke motivaties zoals
een financiële beloning (Shirky, 2008, p. 132). Het ontstaan van verbinding tussen de
individuele kenniswerkers draagt bij aan hun behoefte aan inspiratie, authenticiteit,
betrokkenheid, transparantie, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, openheid en duurzaamheid
(Van den Hoff, 2014, p. 218). Het maken van waardevolle verbindingen en het delen van
kennis en ervaring, maakt samenwerking leuker en gemakkelijker dan alles alleen te moeten
doen (Van Ewijk en Kunneman, 2013, p. 211-212). Het is leuk om met gelijkgestemden te
werken (Van den Hoff, 2014, p. 233) en met mensen die werken vanuit eenzelfde structuur.
Hierboven zijn al enkele nadelen genoemd die kunnen gelden als drempels voor
zelfstandige samenwerking. Daarnaast kan het idee van afhankelijk zijn van de ander ZZP’ers
er van weerhouden samen te werken, omdat ze bang zijn hun autonomie en zelfstandigheid
te verliezen. De mentaliteit, instelling en drijfveren van ZZP’ers om zelfstandig te werken
kunnen een belemmerende factor zijn, want iemand kiest er wellicht voor om als
zelfstandige te gaan werken om meer vrijheid en autonomie te verkrijgen (Griffoen, 2010).
Het kan als demotiverend ervaren worden als de mogelijkheid om zelf initiatief te nemen en
zaken zelfstandig te regelen beperkt wordt (Kuipers, 1989, p. 14).
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2. Empirische bevindingen
2.1 Goed samenwerken
Een enkele respondent is het eens de definitie van samenwerking volgens Sennett.
Uitwisseling of ontmoeting is volgens hem voldoende om te spreken van samenwerking,
mits beide partijen er iets aan hebben (Respondent 1, 9 december 2014). De meeste
respondenten spreken van samenwerking wanneer werkers samen iets creëren, iets
voortbrengen en bijdragen aan iets wat groter is dan zijzelf. Zij maken of doen iets wat zij
alleen niet hadden gekund (Respondent 2, 19 december 2014; Respondent 4, 26 januari
2015; Respondent 6, 19 februari 2015).
Het gaat bij goed samenwerken om een ‘klik’ met de andere persoon en niet zozeer
om of het een ZZP’er of iemand uit een organisatie is. Het gaat om de persoon met een
bepaalde mentaliteit of houding (Respondent 4, 26 januari 2015; Respondent 6, 19 februari
2015). Indien je voldoende tijd besteedt aan een goede relatie door elkaar te leren kennen,
dan volgt de functionele afstemming vanzelf (Respondent 6, 19 februari 2015).
Bij goede samenwerking is er volgens de respondenten meestal sprake van indirecte
of asynchrone wederkerigheid op basis van een goede relatie. Het is belangrijk om elkaar
wat te gunnen, zonder daar direct iets voor terug te willen (Respondent 1, 9 december 2014;
Respondent 3, 8 januari 2015; Respondent 4, 26 januari 2015; Respondent 6, 19 februari
2015). ‘Als je ongeveer dezelfde stijl hebt dan zit je ook in elkaars vaarwater wat dat betreft.
[..] En vertrouwen, dus elkaar iets gunnen. Dat werkt ook. Het kan soms zo zijn dat ik een
opdracht krijg waarvan ik denk “dat moet ik niet doen”, dus dan geef ik hem aan iemand
anders of andersom. Of dat we het dan samen doen’ (Respondent 5, 3 februari 2015).

2.2 Zelfstandig samenwerken
Met de respondenten heb ik zelfstandig samenwerken niet besproken aan de hand van de
rizoom- of schimmelstructuur. Zij gaven wel aan dat samenwerking tussen ZZP’ers een ander
karakter heeft dan samenwerking in een bedrijf. Er vinden andere processen plaats om de
samenwerking goed te laten verlopen. Een respondent zegt hierover dat waar je ‘[..] in een
traditioneel bedrijf zeg maar de directeur hebt en de managers en de uitvoerende mensen
krijg je nu heel veel samenwerking die van onderop zijn gestart, van mensen die initiatief
nemen en denken “oh ik wil iets doen, maar ik moet het met meer mensen doen. Hoe gaan
we dat dan doen?”. Nou, dan krijg je een samenwerkingsverband of mensen noemen het
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een collectief of het wordt uiteindelijk met een rechtsvorm een coöperatie [..]’ (Respondent
6, 19 februari 2015).
Een andere respondent geeft aan dat niet alle verbindingen binnen een netwerk
dezelfde waarde hebben: ‘[..] je moet eerst denk ik de juiste kennis of de juist persoon op
het juiste moment kunnen vinden. Dat is al de eerste uitdaging, want ZZP'ers zijn gewoon
moeilijk traceerbaar [..]’ (Respondent 3, 8 januari 2015). Dit sluit aan bij de eerdere
omschrijving van de paddenstoel als zelforganiserend samenwerkingsverband in een
netwerk als schimmelstructuur; het gaat om de juiste verbinding.

2.3 Belang van samenwerking voor ZZP’ers
Zoals een van de respondenten aangaf kun je alleen sneller werken, maar heb je soms
anderen nodig. Samenwerking tussen ZZP’ers gaat om ‘samen-werken’ aan een opdracht
wat resulteert in iets dat zij niet zonder elkaar hadden kunnen doen; iets dat groter is dan
zijzelf (Respondent 4, 26 januari 2015; Respondent 6, 19 februari 2015). Samen heb je meer
slagkracht. Je kunt elkaars zwaktes aanvullen en sterke kanten stimuleren. Het is daarom
ook belangrijk om samen te werken met mensen uit verschillende disciplines (Respondent 2,
19 december 2014).
Samenwerking kan mensen inzicht geven in de gevolgen van hun handelen. De
respondenten verwijzen naar de ander als leermeester of spiegel die hen scherp houdt: ‘[..]
via hen kan ik ook weer leren, zo zie ik dat wel. [..] Dus zij dwingen mij ook weer om me tot
mijzelf te verhouden’ (Respondent 5, 3 februari 2015). Volgens de respondenten is
samenwerking daarom onontbeerlijk voor zelfstandigen. Het is essentieel voor ontwikkeling.
Mensen hebben elkaar nodig om te kunnen reflecteren (Respondent 1, 9 december 2014;
Respondent 2, 19 december 2014; Respondent 4, 26 januari 2015; Respondent 5, 3 februari
2015; Respondent 6, 19 februari 2015).
Daarnaast beamen de respondenten de waarde van het plezier dat in samenwerking
met de ander ontstaat. De aanwezigheid van het menselijke is volgens hen erg belangrijk.
Een mens heeft menselijk contact nodig (Respondent 1, 9 december 2014). Samenwerken is
immers net samenleven. ‘Op het moment dat je samenwerken alleen als functioneel ziet om
je werk te doen, dan laat je er een heel essentieel stuk uit. Namelijk dat we als mens met
elkaar hebben samen te leven, samen te zijn en naast elkaar te zijn. Dat vind je ook in
samenwerking. Dat is niet alleen omdat je een doel hebt, maar ook samenwerking biedt de
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gelegenheid om met elkaar samen te leven. Dus als mensen je met elkaar te verbinden’
(Respondent 6, 19 februari 2015).
De context waarin we werken vraagt om samenwerking tussen mensen, zo stellen de
meeste respondenten (Respondent 1, 9 december 2015; Respondent 4, 26 januari 2015;
Respondent 6, 19 februari 2015), ‘[..] omdat dat de enige manier is waarop we die nieuwe
tijd, wat wij Society 3.0. hebben genoemd, maar dat kun je ook het digitale tijdperk noemen,
maar na die industriële tijd die we hebben gehad.. Dat we in staat zijn om met elkaar de
maatschappij van de toekomst in te richten. Dus we hebben maar een kans en dat is echt
gewoon met elkaar die verbinding maken buiten de bestaande kaders [..]’ (Respondent 3, 8
januari 2015).

2.4 Nadelen van zelfstandig samenwerken
Volgens de respondenten zijn er ook minder positieve aspecten van zelfstandige
samenwerking. Ongelijke inzet of werkverdeling door het ontbreken van duidelijke
(hiërarchische) verhoudingen kan spanningen opleveren tussen de groepsleden (Respondent
5, 3 februari 2015).
Daarnaast is direct en informeel contact een belangrijke factor bij goede
samenwerking. Structurele vergaderingen, maar ook korte gesprekken bij de koffieautomaat
zijn momenten waarin dit plaatsvindt. Binnen een organisaties is dit vanzelfsprekender dan
voor zelfstandigen, omdat het zelfstandigen ontbreekt aan gemeenschappelijke ruimte en
vaste contactmomenten. Het is niet vanzelfsprekend en agenda’s zijn niet op elkaar
afgestemd (Respondent 4, 26 januari 2015). In een losse, horizontale structuur is er niemand
die dit contact als verplichting oplegt. Zelfstandigen moeten ook deze (informele)
ontmoeting, zelf organiseren.
Het zelfstandig moeten aanbrengen van structuur, scheppen van overzicht en maken
van afspraken zonder voorgegeven hiërarchische ordening, vraagt om een investering. Het
ontbreken van structurele ontmoetingen kan er toe leiden dat mensen het gevoel van
gemeenschap verliezen en zich onzeker voelen. Je hoort nergens echt bij waardoor het
gevoel van verbondenheid kan ontbreken (Respondent 4, 26 januari 2015). Tegelijkertijd kan
de veelheid aan mogelijke relaties en verbindingen leiden tot een gevoel van fragmentatie in
de contacten. Een continue stroom van mogelijkheden kan onrust met zich meebrengen,
omdat je geen kansen wilt missen (Respondent 1, 9 december 2014).
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2.5 Drijfveren en drempels
We hebben gezien wat het belang van samenwerking is en enkele nadelen in kaart gebracht,
maar wat drijft zelfstandigen om met elkaar te willen samenwerken? En wat belemmert hen
daarbij? De behoefte aan verbondenheid is een belangrijke drijfveer voor alle respondenten
om samen te werken. Uit samenwerking kunnen zelfstandigen energie putten: ‘Je kan uit je
binnenwereld energie halen en je kan uit de buitenwereld energie halen en door met
mensen samen te werken ontvang je energie van anderen. Geef je ook, maar daar zit dus
uitwisseling in’ (Respondent 6, 19 februari 2015). Denk hierbij aan sociaal kapitaal en
asynchrone wederkerigheid. Door met meerdere mensen aan hogere doelen te werken is
het mogelijk om samen iets te creëren wat groter is dan ieder individu apart (Respondent 6,
19 februari 2015). Een van de respondenten zegt hierover: ‘[..] op een gegeven moment liep
ik wel tegen de beperkingen aan van die dingen in de wereld brengen, dat kost ook tijd en
moeite en energie. En dan kom je mensen tegen die dezelfde dingen in de wereld willen
brengen. En dan blijkt dat de een goed is in de vormgeving en de ander goed is in de ideeën.
Of dat de een goed is in het leggen van contacten en de ander goed is in het uitwerken van
hoe we dat dan kunnen doen, de strategie’ (Respondent 6, 19 februari 2015). Samenwerking
met zelfstandigen ervaren de respondenten als positief. Je hebt dezelfde dynamiek qua
werken, je zit in een soortgelijk ritme, wat zorgt voor wederzijds begrip (Respondent 1, 9
december 2014; Respondent 4, 26 januari 2015). Een respondent geeft aan dat hij dit miste
toen hij in een organisatie werkte. ‘Een van de dingen die ik miste was mensen die deden
wat ik doe. Dus echte vakgenoten die ook trainingen, workshops, lezingen, die dat echt heel
veel en regelmatig doen. Er waren wel genoeg mensen die het eens deden, maar die
kwamen dan toch vooral aan mij vragen hoe dat dan moest. En dat vind ik heel leuk om
mensen te helpen, maar dan denk ik van ja, ik moet ook verder’ (Respondent 4, 26 januari
2015). De mogelijkheid om verder te leren en je te ontwikkelen in samenwerking is dus ook
een drijfveer voor de respondenten.
Er is een aantal drempels die de respondenten ervaren in samenwerking met andere
ZZP’ers, die goede samenwerking belemmert. Mogelijke concurrentie tussen ZZP’ers kan een
drempel zijn in de samenwerking, omdat je in elkaars vaarwater zit en op eenzelfde manier
werkt (Respondent 1, 9 december 2015; Respondent 5, 3 februari 2015). Daarnaast zijn er
drempels in samenwerking die te maken hebben met de wrijving die in relaties kan
ontstaan: ‘In je eentje heb je minder gedoe over het algemeen. [..] Als je het hebt over
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belemmeringen [van samenwerking]: er kunnen een heleboel extra belangen gaan spelen
waarmee je rekening moet houden’ (Respondent 2, 19 december 2014).

2.6 Zelfstandig samenwerken in de praktijk
Hieronder bespreek ik kort een aantal samenwerkingsverbanden van ZZP’ers. Dit zijn
praktijkvoorbeelden van zelfstandige samenwerking, genoemd door de respondenten. Het is
belangrijk om deze in kaart te brengen, omdat het andere ZZP’ers kan inspireren. Het geeft
vertrouwen om het zelf ook eens te proberen (Respondent 3, 8 januari 2015).
Zoals we hebben gezien faciliteert S2M een aantal voorwaarden om samenwerking te
creëren. In hoeverre dit echt leidt tot samenwerking wordt onderzocht: ‘[..] je ziet heel veel
mensen die met elkaar aan het praten zijn. Heel vaak kennen ze elkaar, kenden ze elkaar
voor de komst hier naartoe echt niet. Dat zijn we nu voortdurend aan het onderzoeken, of
die transformatie ook echt ontstaat. [..] Daar zijn we met de Erasmus Universiteit nu een
onderzoek naar aan het doen en we hebben al een soort nulmeting gedaan. Daaruit kwam
voort dat wij qua werkgelegenheid een hogere performance hebben dan een UWV in
Nederland’ (Respondent 3, 8 januari 2015). Dit betekent dat zij samenwerking hebben
geschapen tussen ZZP’ers door een ontmoeting met anderen te faciliteren. Er is bijvoorbeeld
een initiatief ontstaan onder de naam Hoast to transform. Het is opgezet door een groep
zelfstandigen. Zij hebben een oefening ontwikkeld om uit je comfortzone te komen en dan
samen in spelvorm een gesprek te voeren om erachter te komen wie de ander is, wat hij te
bieden heeft en je leert vragen stellen. Door dergelijke initiatieven willen anderen ook
bijdragen aan de werkgemeenschap en organiseren zij ook bepaalde activiteiten, want dan
‘[..] gaan er mensen opstaan die zeggen “ik wil hier iets gaan ondernemen, ik wil samen iets
doen”. En die zijn yogasessies aan het organiseren met elkaar, ze zijn ronde tafels aan het
organiseren om over bepaalde onderwerpen te praten, daar hoeven wij niks aan te doen’
(Respondent 3, 8 januari 2015). Er is ook een team ontstaan, permanent future lab, dat zich
richt op innovaties op gebied van IT en technologie. Zij hebben een waardennetwerk
gevormd en S2M heeft hen daar een ruimte voor geboden (Respondent 3, 8 januari 2015).
Een andere respondent doet iets soortgelijks. Ook hij probeert werkers met elkaar te
verbinden. In Den Haag, Eindhoven en enkele andere plaatsen is hij het initiatief gestart om
culturele en maatschappelijke instellingen te gebruiken als werkplek of work communities,
wanneer deze niet gebruikt worden. Dit project in Den Haag heet Buzz Den Haag. Deze
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respondent heeft met diverse instellingen, zoals theaters en een buurthuis, overeenkomsten
gesloten zodat daar overdag gewerkt kan worden door zelfstandigen. Er worden gratis
lunches, workshops en bijeenkomsten georganiseerd zodat er ontmoetingen plaats kunnen
vinden en mensen hun expertise gaan delen en combineren. Om dit te kunnen realiseren
moet deze respondent ook zelf samenwerkingsverbanden aangaan. Hij heeft zijn project
geïnitieerd bij de betreffende wethouder, door haar via Linkedin te benaderen. ‘Voorgesteld
of dat idee met theaters iets voor haar stad was, ik geloof dat ze toen die link maakte met
cultureel vastgoed. En toen hebben we een afspraak gemaakt en vanaf die afspraak is het
balletje gaan rollen, ambtenaar er bij en toen werd dit theater uitgezocht’ (Respondent 1, 9
december 2014). Nu wordt het zo groot dat hij meer moet gaan samenwerken: ‘[..] ik kan
straks niet bij vijf, zes, zeven plekken tegelijk reuring creëren en combinaties bedenken. Dus
ik probeer mensen zo gek te krijgen dat ze denken “oké, interessant concept. ik wil
meedoen” ‘ (Respondent 1, 9 december 2014).
Een respondent is bestuurslid bij Plein H. Samen met de bestuursleden, allemaal
zelfstandigen, wil hij er voor zorgen dat de belangen van zelfstandige humanistici behartigd
wordt. Hij ziet dat zelfstandige humanistici nog niet heel veel, maar wel steeds vaker gaan
samenwerken. Zo is er het initiatief ‘Goede gesprekken’, waarbij humanistici een luisterend
oor bieden, een gesprek faciliteren op een open humanistische grondslag. Dit doen zij op
festivals, evenementen en diverse podia, maar ook binnen organisaties en zorginstellingen.
Humanistici kunnen zich hierbij aansluiten of een keer meegaan om goede gesprekken te
voeren (Respondent 2, 19 december 2014).
Een ander samenwerkingsverband is de Proefplaats, eveneens opgezet door
zelfstandige humanistici. ‘Zij bieden ook allerlei workshops aan, heel toegankelijk voor
mensen in Utrecht eigenlijk. Op allerlei gebieden. Dus voor een tientje kunnen ze mee doen
en dan heb je een hele leuke avond met een onderwerp’ (Respondent 2, 19 december 2014).
Dit is opgezet door een van de respondenten, in samenwerking met een andere ZZP’er. Het
project is zo groot geworden, dat het nu de vorm van een organisatie heeft gekregen. Wie
iets toe te voegen heeft, kan hierbij aanhaken (Respondent 6, 19 februari 2015).
Alle respondenten werken met meerdere zelfstandigen samen, soms ook op
structurele basis met dezelfde personen. ‘Ik werk zeker veel met andere mensen samen. Ik
heb eigenlijk wel vaste opdrachtgevers waar ik mee samenwerk. Acteurs, trainers, coaches,
nou dat zijn er een stuk of tien, vijftien, waar ik zo door het jaar heen zeker mee werk’
53

(Respondent 5, 3 februari 2015). Eerder werkte hij samen met iemand van een organisatie.
Die persoon is later ook ZZP’er geworden en de samenwerking is blijven bestaan, maar nu
los van de organisatie. Hij geeft aan dat het belangrijk is om contacten te onderhouden, ook
al werk je niet altijd samen. Door contacten warm te houden en elkaar af en toe te spreken
komen er vaak nieuwe opdrachten uit. Dat is niet vanzelfsprekend. ‘Het is een zoektocht,
want er zijn ook heel veel mensen waar ik niet meer mee samenwerk of waar ik
samenwerking mee heb geprobeerd en dat dat mis is gegaan. Dus dat is vallen en opstaan.
Dit klinkt.. het is een leuk verhaal en het is ook een leuk verhaal, maar het gaat ook mis’
(Respondent 5, 3 februari 2015).
De respondenten werken ook samen met zelfstandigen uit andere disciplines, zoals
IT’ers en vormgevers. Die samenwerking is niet altijd heel groot of langdurig, omdat het kan
gaan om kleine dingen zoals het ontwerpen van een huisstijl of flyers. Toch is het daarbij wel
belangrijk dat er een verbinding is. ‘[..] ik wil wel graag met een ontwerper samenwerken die
mij aanvoelt en waar ik zelf ook een gevoel bij heb van “oh, die weet echt wat hij doet”. Die
is zelf zo enthousiast over zijn vak, die maakt echt mooie dingen omdat hij mooie dingen wil
maken, niet omdat hij er alleen maar geld mee wil verdienen’ (Respondent 6, 19 februari
2015).

3. Conclusie
De twee leidende vragen van dit deel, wat voor samenwerkingsvormen tussen ZZP’ers zijn er
te onderscheiden en wat is de betekenis van samenwerking voor ZZP’ers?, kunnen niet
direct vanuit de theoretische bevindingen beantwoord worden. Wel bleek dat
samenwerking in de 21ste eeuw een andere structuur heeft gekregen. De huidige
netwerkstructuur is gebaseerd op flexibiliteit, brede inzetbaarheid en kunnen omgaan met
onvoorspelbare situaties. Goede samenwerking betekent nu onder andere dat er sprake is
van wederkerigheid, transparantie, aandacht voor de ander, complexiteit en ruimte voor
initiatief. De netwerkstructuur van zelfstandige kenniswerkers kun je begrijpen als een
schimmelstructuur: een ongrijpbaar netwerk van waaruit ad hoc, tijdelijke en zichtbare
samenwerkingsverbanden als paddenstoelen kunnen ontstaan, indien de juiste combinaties
gemaakt worden.
Met de empirische data zijn de deelvragen beter te beantwoorden. Daaruit kwamen
een aantal concrete samenwerkingsvormen naar voren, zoals Buzz Den Haag en de
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Proefplaats. Samenwerking tussen ZZP’ers is volgens de respondenten van belang, omdat
het bijdraagt aan het verspreiden van interdisciplinaire kennis, hun eigen ontwikkeling, een
gevoel van verbondenheid en het genereren van nieuwe opdrachten. Er kleven echter een
aantal nadelen aan zelfstandig samenwerken, zoals onzekerheid, concurrentie en ongelijke
participatie door het ontbreken van een vaste voorgegeven structuur. Dat vraagt om een
investering. Daarnaast kan de veelheid aan verbindingen ook leiden tot een gevoel van
fragmentatie en eenzaamheid. In het volgende deel onderzoek ik hoe deze voor- en nadelen,
de drijfveren en drempels van samenwerking tussen ZZP’ers, de ervaring van
arbeidszingeving beïnvloeden.
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Deel 3: Zin in werk
‘Welke is dan de zin van arbeid? Waarom schakelt de mens zich gaarne in de verplichte
banden in, die op een bepaald ogenblik zijn weerzin wekken? Waarom aanvaardt de mens
banden, waarvan hij tevoren weet dat zij soms zullen knellen?’ (Kwant, 1964, p. 103).

In het vorige deel hebben we gezien hoe samenwerking in de 21ste eeuw wordt
georganiseerd, hoe zelfstandigen samenwerken en welke voor- en nadelen zij hier aan
ondervinden. Nu volgt een verdieping van deelvraag drie (wat is de betekenis van
samenwerking voor ZZP’ers?) en onderzoek ik deelvraag vier: wat betekent arbeidszingeving
voor ZZP’ers? In The pleasures and sorrows of work verkent Alain de Botton het domein van
werk. Hij onderzoekt wanneer werk betekenisvol is. Zijn antwoord is dat als het ons verrukt
of genot oplevert, of als het lijden op andere gebieden daardoor minder wordt, dan is het
werk een betekenisvolle bijdrage aan ons leven. We kunnen werk als zinvol ervaren, omdat
mensen gericht zijn op betekenisgeven en niet alleen op het materiële (2008, p. 79). Ik denk
echter dat werk ook zingevend kan zijn wanneer de activiteit zelf geen genot oplevert, maar
wel bijdraagt aan (het streven naar) een hoger doel of hogere waarde. Allereerst bespreek ik
de betekenis van arbeidszingeving in werk en samenwerking vanuit een theoretisch
perspectief. Daarna verbind ik arbeidszingeving met het werk van ZZP’ers aan de hand van
empirische data en onderzoek ik hoe samenwerking tussen zelfstandigen hun ervaring van
arbeidszingeving positief, dan wel negatief beïnvloedt.

1. Theoretische bevindingen
1.1 Arbeidszingeving
‘[..] een van die woorden, wier betekenis duidelijk is zolang men er niet naar vraagt’ (Kwant,
1968, p. 96). Zo omschrijft Kwant zingeving. We weten ongeveer wat we bedoelen met zin,
zingeving, zinvol en zinloos of hebben er een idee bij. De kern van zingeving is dat iets ons
aanspreekt en ons leven vervult. Volgens Kwant is ieder mens een vraag naar zin; we zoeken
naar vervulling. Dat betekent dat de mens ook in zijn werk zingeving zoekt; naar dat wat tot
vervulling leidt (Kwant, 1968, p. 8).
Zoals in de inleiding van dit onderzoek aangegeven ga ik uit van de definitie van
zingeving van Hans Alma. Zij definieert zingeving als ‘[..] een persoonlijke verhouding tot de
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wereld waarin het eigen leven geplaatst wordt in een breder kader van samenhangende
betekenissen waarbij doelgerichtheid, waardevolheid, verbondenheid en transcendentie
worden beleefd, samen met competentie en erkenning, zodat ook gevoelens van
gemotiveerd zijn en welbevinden worden ervaren’ (2010, p. 23). Sommige ervaringsaspecten
vinden we terug in oudere definities, zoals die van Roy Baumeister. Zingeving is volgens
Baumeister een menselijke behoefte en kent vier dimensies: purpose, value, efficacy en selfworth (Baumeister, 1991, p. 29). Ik vertaal de termen vrij als doelgerichtheid, waarde,
daadkracht en eigenwaarde. Doelgerichtheid betekent volgens Baumeister dat activiteiten
leiden tot een betekenisvol resultaat (p. 33). Waarde gaat om het voelen dat je handeling
moreel juist en waardevol is (p. 36). Ten derde is daadkracht het voelen dat je in staat bent
om een doel (deels) te realiseren (p. 41). De laatste dimensie is eigenwaarde: ervaren dat je
iets toevoegt, dat je van waarde bent (p. 44). Ik vergelijk deze dimensies met
doelgerichtheid, waardevolheid, competentie en erkenning van Alma. De theorie van
Baumeister is vooral gericht op het individu. Alma’s definitie bevat meer relationele
aspecten, zoals samenhang en verbondenheid. Het leven, maar ook werk, is niet alleen iets
van het individu; het is gesitueerd in een sociale context.
Niet kunnen werken wordt gezien als een maatschappelijk trauma. Het krijgt een
negatieve waardering van werklozen en arbeidsongeschikten. Zij willen meestal snel weer
aan het werk (Hamaker, 1998, p. 165). Mensen willen de energie waarover ze beschikken
inzetten om iets te doen in een sociaal verband. Het lijkt er op dat mensen zin ontlenen aan
het verrichten van werk, omdat de mens een wezen is met energie en kracht. Ongeacht hoe
zingevend het voor de mens kan zijn om bezig te zijn, het verrichten van arbeid kan nooit
een volledig zingevende activiteit zijn, omdat het wordt afgedwongen binnen een kader wat
de mens niet zelf heeft ontworpen. Arbeid is onderworpen aan een ‘moeten’; het is
afgedwongen, omdat de mens gemeenschappelijke behoeften en noden heeft ontwikkeld.
Om de huidige manier van leven in stand te houden, moeten verplichte taken volbracht
worden (Kwant, 1968, p. 99). F. Tellegen (1947) omschrijft arbeid enerzijds als zelfverlies en
anderzijds als menselijke zelfwording: men heeft de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen,
maar moet binnen het gestelde kader ook iets van zichzelf prijsgeven (Kwant, 1968, p. 100).
Wanneer de ervaring van ‘moeten werken’ en de afgedwongen, verplichte arbeid afneemt,
neemt het gevoel van arbeid als zinvolle levensvervulling toe (Kwant, 1968, p. 113). Volgens
De Botton domineert de mentaliteit dat werk ons gelukkig zou moeten maken. Werk moet
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niet gezien worden als de noodzaak om te kunnen leven, maar als een toevoeging aan het
leven (De Botton, 2008, p. 106). De nadruk komt te liggen op worden wie je bent en doen
wat je kunt, wil en belangrijk vindt (De Botton, 2008, p. 116).
Met de stelling van Hamaker over het verdwijnen van arbeid zoals we dit kennen in
ons achterhoofd, moeten we ons afvragen hoe we werk in de nieuwe structuur als zinvol
kunnen ervaren. De mens is een betekenisgevend wezen en indien men ergens geen
betekenis aan kan geven wordt hij in zijn menszijn beperkt (Kwant, 1968, p. 152). De
definitie van Alma neem ik als uitgangspunt voor mijn definitie van arbeidszingeving.
Arbeidszingeving is de ervaring van zingeving die resulteert uit de verhouding van de eigen
arbeidshandeling tot de leefomgeving als een geheel van samenhangende betekenissen
(zingevingselementen). Deze zingevingservaring omvat ervaringen van doelgerichtheid,
waardevolheid, verbondenheid en transcendentie worden beleefd, samen met competentie
en erkenning, zodat ook gevoelens van gemotiveerd zijn en welbevinden worden ervaren.
De ervaringsaspecten maken dat de persoonlijke verhouding tot het werk als
zingevend ervaren kan worden. Het eerste aspect, doelgerichtheid, gaat enerzijds om het
hebben van concrete doelen die binnen afzienbare termijn bereikbaar zijn, zoals het
afronden van een project (Alma, 2010, p. 20). Dankzij werk kunnen we ons richten op
haalbare, concrete doelen, wat een gevoel van meesterschap en beheersing verschaft (De
Botton, 2008, p. 326). Anderzijds gaat het om het hebben van doelen om na te streven die
een richting en oriëntatie geven in het leven, maar niet volledig gerealiseerd kunnen
worden. Dit kan zich uiten in het gevoel van ‘innerlijke noodzaak’ of een bestemming (Alma,
2010, p. 20), zoals het streven naar meer mensgerichte organisatievormen of duurzame
productieketens. Samenhang zorgt er voor dat we de wereld om ons heen kunnen begrijpen
en deze als hanteerbaar of bestuurlijk ervaren. Het ervaren van samenhang tussen je werk
en dat van anderen heeft invloed op je verhouding tot jezelf, je eigen identiteit en de zin van
je leven (Alma, 2010, p. 20). Waardevolheid heeft te maken met de extrinsieke of intrinsieke
waarde van werk. Werk heeft extrinsieke waarde als het een middel tot een bepaald doel is.
Werk kan bijvoorbeeld een middel zijn om veel geld te verdienen. De intrinsieke waarde wil
zeggen dat iets waardevol op zich is, zonder dat het een ander doel dient. De reden waarom
je bepaald werk doet kun je vanuit de intrinsieke waarde misschien niet precies onder
woorden brengen, want ‘het voelt gewoon goed’ (De Botton, 2008, p. 258; Kwant, 1968, p.
152). Het gaat volgens Alma over de waarde van ons handelen of iets in de wereld, maar ook
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om eigenwaarde. Het is belangrijk om iets als waardevol te ervaren, omdat dat het leven de
moeite waard maakt (Alma, 2010, p. 20). Het aspect van verbondenheid lijkt op samenhang,
maar gaat meer over persoonlijke, gevoelsmatige en intensere relaties, emotionele
betrokkenheid en het gevoel ergens deel van uit te maken. Het zien van de ander als ander,
maar ook zelf gezien worden als ander, is nodig voor zingeving (Alma, 2010, p. 21).
Transcendentie betekent het overstijgen van het alledaagse en het bekende door het
onbekende te onderzoeken (Alma, 2010, p. 21). Volgens De Botton maakt het creëren van
dingen die jezelf overstijgen het werk zingevend, omdat het meer is dan jijzelf en daardoor
een daadwerkelijke toevoeging aan jouw of iemand anders zijn leven (De Botton, 2008, p.
182). Met competentie bedoelt Alma dat je het gevoel hebt dat je er toe doet. Het is het
besef dat je in staat bent om adequaat te handelen in een situatie en dat je daar controle
over hebt (Alma, 2010, p. 21). Motivatie is niet zozeer een voorwaarde voor
arbeidszingeving, maar meer het gevolg van het ervaren van voorgaande aspecten. Het
maakt dat je gedreven bent om iets te doen (Alma, 2010, p. 21). Een begrip dat hier aan
raakt is bevlogenheid. Het staat voor een houding die gekenmerkt wordt door voldoening,
vitaliteit, energie, toewijding, betrokkenheid, grote mentale veerkracht en
doorzettingsvermogen, ergens in op gaan, trots en enthousiasme (Schaufeli, 2004, p. 89; 9192). Welbevinden kan worden ervaren als er aan bovengenoemde aspecten wordt voldaan.
Net als motivatie is welbevinden meer een resultaat van de andere elementen. Het duidt op
een gevoel van bevrediging (Alma, 2010, p. 21).
De concrete invulling, intensiteit, gewicht en omvang van deze aspecten van
arbeidszingeving verschillen per individu (Alma, 2010, p. 23). Hoe meer aspecten of
behoeften vervuld worden, hoe sterker de ervaring van arbeidszingeving. Wanneer iemand
vindt dat hij een bijdrage levert aan de mensheid kan per persoon verschillen. Zo kan een
webdesigner zijn werk als uiterst zinvol ervaren, terwijl een organisatieadviseur dat niet als
zingevend zou ervaren. Het werk moet aansluiten bij het individu of zelfs voor en door het
individu ontworpen worden. Iedere werker heeft behoefte aan enige ruimte en vrijheid om
zeggenschap over de eigen situatie te kunnen uitoefenen (Kwant, 1968, p. 201).

1.2 Zin in zelfstandig samenwerken
Arbeid heeft ook een socialiserende functie. Het doet volgens Kwant een appel op de
medemenselijkheid van mensen. Arbeid kunnen we niet isoleren en beschouwen als een
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individuele activiteit, omdat het plaatsvindt in een gemeenschappelijke context (Kwant,
1968, p. 118). In het werk van ZZP’ers gaat het om het maken van verbindingen;
intermenselijke verbindingen binnen en buiten een netwerk. Dit is een voorwaarde voor
ZZP’ers om te kunnen werken. Daarnaast creëren deze contacten volgens Hamaker een
mogelijkheid voor zingeving (Hamaker, 1998, p. 117). In de bestudeerde literatuur kwamen
een aantal van de ervaringsaspecten duidelijk naar voren.
Arbeidszingeving is voor Kwant iets wat in samenwerking ontstaat. Arbeidszingeving
is volgens hem ‘[..] in het door gemeenschappelijke inspanning zoeken naar een betere
bestaanswijze [..]’ (Kwant, 1968, p. 151). De moderne ondernemer, zo stelt Kwant, gebruikt
niet alleen zijn persoonlijke kwaliteiten, maar maakt ook gebruik van gemeenschappelijke
ontwikkelingen binnen een team om een doel te bereiken (Kwant, 1986, p. 199). Ieders
vaardigheden worden benut om de samenwerking te laten slagen. In een groep kan men
krachten bundelen om iets te bereiken en invloed uit te oefenen (Kwant, 1968, p. 229).
ZZP’ers kunnen samenwerking als zingevend ervaren indien er sprake is van
samenhang. Dit kan betekenen dat het werk gesitueerd is binnen een samenhangend
historisch een cultureel bepaald betekeniskader, wat bepalend is voor de manier waarop
samenwerking vorm krijgt (Kwant, 1968, p. 122; 124).
Volgens Sennett zit de waardevolheid van samenwerking in het directe contact. Dit is
echter niet vanzelfsprekend voor zelfstandigen (Sennett, 2012, p. 211-212). Werken met
gelijkgestemden vanuit eenzelfde werkstructuur raakt aan het gevoel van onderlinge
verbondenheid. Het is belangrijk dat er samenwerkingsverbanden gevormd worden, omdat
het een basisverlangen is van de mens om samen te werken (Shirky, 2008, p. 54). Van den
Hoff ondervindt plezier bij kenniswerkers in de manier waarop zij met elkaar samenwerken,
dus met mensen die dezelfde eigentijdse manier van werken delen (2014, p. 124).
Een mens komt volgens Kwant tot ontwikkeling in het samen-bestaan en in het
samen-werken met anderen, door werken te zien als bestaan-voor-de-ander. In de
samenwerking kan transcendentie ervaren worden, want als individu zal hij niet slagen om
tot zelfverwerkelijking te komen (Kwant, 1968, p. 153). Dit kan leiden tot concurrentie.
Concurrentie is destructief voor samenwerking indien het ontbreekt aan wederzijdse
afhankelijkheid en waardering (Sennett, 2012, 66; 86). In dat geval wordt er afbreuk gedaan
aan het gevoel van gelijkwaardigheid en erkenning.
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2. Empirische bevindingen
2.1 ZZP en arbeidszingeving
Voor ZZP’ers betekent doelgerichtheid dat ze een opdracht kunnen afronden of concreet
resultaat zien in de omgeving waar ze werken (Respondent 2, 19 december 2014;
Respondent 5, 3 februari 2015). Het leveren van een bijdrage aan de wereld, als concreet
resultaat of als streven, door het inzetten van eigen kwaliteiten wordt als zinvol ervaren
(Respondent 3, 8 januari 2015; Respondent 5, 3 februari 2015). Een respondent verwoordt
dit als volgt: ‘Volgens mij leveren we goed werk als we zeg maar, naar tevredenheid, naar
eigen tevredenheid zinvolle stappen maken in de richting van ons doel [..]. Maar je hebt een
bepaald doel voor ogen, je wilt ergens naartoe, daarom doe je dat werk’ (Respondent 6, 19
februari 2015). Het kan aan doelgerichtheid ontbreken, wanneer een zelfstandige niet
duidelijk weet wat hij wil en kan, of wanneer het hem aan middelen, faciliteiten of
vaardigheden ontbreekt om een doel na te streven (Respondent 3, 8 januari 2015;
Respondent 4, 26 januari 2015).
In relatie tot zelfstandig samenwerken betekent samenhang dat je het gevoel hebt
dat je werk in een logisch verband staat met voorgaande of toekomstige praktijken en dat je
de door jou verrichtte arbeid in een breder kader ziet. Het is het gevoel dat je werk bijdraagt
aan een groter geheel. Een van de respondenten heeft aangegeven dat ze het belangrijk
vindt om haar uiteenlopende talenten en specialisaties in haar werk tot uiting te laten
komen, omdat zij daardoor als mens tot haar recht komt (Respondent 6, 19 februari 2015).
Het creëren van samenhang is niet eenvoudig. ZZP’ers zullen een opdracht waar zij zich niet
helemaal in kunnen vinden soms moeten aannemen, om geld te verdienen. Dit speelt zeker
mee voor beginnende ZZP’ers. Het is zoeken welke kant je op wil als zelfstandige, of en hoe
je al je interesses een plek kunt geven in je werk (Respondent 2, 19 december 2014;
Respondent 6, 19 februari 2015).
Alle geïnterviewde ZZP’ers geven aan dat zij met hun werk iets willen toevoegen of
bijdragen aan de wereld om hen heen. Dat draagt bij aan de waardevolheid van hun werk
(Respondent 1, 9 december 2014; Respondent 2, 19 december 2014; Respondent 4, 26
januari 2015; Respondent 5, 3 februari 2015; Respondent 6, 19 februari 2015). Een van hen
zegt hierover: ‘Nou mijn axio is wel dat wat ik doe voor die organisaties van waarde is. Daar
ben ik van overtuigd. [..] ik ben er heilig van overtuigd, en dat is ook een beetje
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eigenwijsheid, ik ben er heilig van overtuigd dat wat ik doe van waarde is voor de stad’
(Respondent 1, 9 december 2014). Hier herken ik de normatieve professional in. De
intrinsieke waarde van werk kan ervaren worden door energie die je er van krijgt, een prettig
en voldaan gevoel. Een respondent geeft aan dat hij het werk in de kunst- en cultuursector
als zeer waardevol ervaart, omdat het vakmanschap dat daar uitgeoefend wordt,
verwondering bij hem teweeg brengt. Die verwondering draagt bij aan zijn ervaring van
arbeidszingeving (Respondent 1, 9 december 2014). Specifiek voor ZZP’ers is dat zij
grotendeels de keuze hebben om werk te verrichten wat voor hen waardevol is (Respondent
4, 26 januari 2015). Bij dit aspect van waardevolheid spelen dezelfde belemmerende
factoren een rol als bij voorgaande aspecten: de zelfstandige moet over de (zelf)kennis,
middelen en faciliteiten beschikken om dit te realiseren.
Een zelfstandige werker kan verbondenheid ervaren door zich onderdeel te voelen
van een geheel en het gevoel te hebben dat de ander hem waardeert. Relaties met anderen
vinden de respondenten erg belangrijk, door de ervaring dat je er bij hoort. Dit kan soms
problematisch zijn, omdat het contact, de verbinding met andere ZZP’ers niet
vanzelfsprekend of voorgegeven is. Zelfstandigen moeten daar in investeren (Respondent 1,
9 december 2014; Respondent 2, 19 december 2014; Respondent 4, 26 januari 2015;
Respondent 5, 3 februari 2015; Respondent 6, 19 februari 2015).
De ervaring van transcendentie kan voor ZZP’ers tot stand komen door innovatie en
creativiteit in het werk, maar ook door het overstijgen van eigen vaardigheden en patronen
of zelfontplooiing (Respondent 1, 9 december 2014). Voor de respondenten is
transcendentie mogelijk omdat ze als ZZP’er voor een deel vrij zijn om te bepalen waarin zij
zich willen ontwikkelen en steeds voor nieuwe uitdagingen komen te staan (Respondent 1, 9
december 2014; Respondent 2, 19 december 2014; Respondent 4, 26 januari 2015;
Respondent 5, 3 februari 2015; Respondent 6, 19 februari 2015). Zelfstandigen moeten er
voor waken dat zij zich blijven ontwikkelen en voldoende uitdaging en afwisseling in hun
werk ervaren.
De respondenten zeggen competentie te ervaren wanneer zij het gevoel hebben over
voldoende vaardigheden en kennis te beschikken om hun werk uit te voeren (Respondent 2,
19 december 2014). Dit betekent niet dat je alles moet kunnen, maar wel de mogelijkheid
hebt om je te ontwikkelen. Daarnaast is ruimte om initiatief te nemen belangrijk. Met
betrekking tot zelfstandigen betekent dit dat ’[..] die mensen die zich daar uit [uit
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organisaties] ontworsteld hebben, zien wij heel sterk, dat die ineens gewoon andere dingen
gaan laten zien, omdat ze de vrijheid hebben want ze hebben natuurlijk aan niets of aan
niemand meer verantwoording af te leggen, behalve aan zichzelf (Respondent 3, 8 januari
2015). Het is dus waarschijnlijk dat ZZP’ers competentie ervaren, maar het kan zijn dat zij
tekortschieten en bepaalde opdrachten niet kunnen doen of dat een concurrent de opdracht
krijgt (Respondent 4, 26 januari 2015; Respondent 5, 3 februari 2015; Respondent 6, 19
februari 2015).
De ervaring van erkenning hangt sterk samen met verbondenheid en competentie.
Wanneer je als persoon erkend wordt voor het werk dat je verricht, door partners,
opdrachtgevers en jezelf, draagt dit bij aan arbeidszingeving. Het bereiken van doelen mag
volgens enkele respondenten vaker gevierd en erkend worden door ZZP’ers; dit gebeurt nog
te weinig (Respondent 1, 9 december 2014; Respondent 5, 3 februari 2015). Erkenning
wordt in het werk van ZZP’ers ervaren wanneer zij positieve reacties, recensies en feedback
krijgen op hun werk en daardoor aanbevolen worden bij anderen (Respondent 6, 19 februari
2015). Dit kan andersom werken: wanneer je geen goede kwaliteit levert of niet voldoet aan
verwachtingen, kunnen negatieve beoordelingen binnen het netwerk verspreid worden
(Respondent 6, 19 februari 2015). Daarnaast ontbreekt het zelfstandigen aan een officieel
functionerings- of beoordelingsgesprek, waarin werkers binnen organisaties erkenning
kunnen krijgen.
Voor de respondenten betekent motivatie of bevlogenheid dat het ervaren van
bovengenoemde aspecten de motor is van waaruit zij kunnen handelen. Wanneer de
aspecten in het werk ervaren worden, maar er in het persoonlijke domein problemen zijn,
kan dit echter een negatieve invloed hebben op de motivatie (Respondent 2, 19 december
2014). Zelfstandige kenniswerkers zetten zichzelf in en moeten zorgen dat zij goed in hun vel
zitten. Het is daarom van belang dat zelfstandigen op meerdere gebieden, dus ook qua
gezondheid en emotioneel welzijn, goed voor zichzelf zorgen (Respondent 6, 19 februari
2015).
Wanneer ZZP’ers de aspecten ervaren, neemt ook het gevoel van welbevinden toe en
draagt dit bij aan arbeidszingeving. Ook hierbij geldt dat de mentale, fysieke en emotionele
toestand van de ZZP’er in andere domeinen van invloed is. ZZP’ers kunnen voor een groot
deel hun eigen werk flexibel organiseren en structureren waardoor de mogelijkheid tot en
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mate van arbeidszingeving toeneemt, maar kunnen daar in belemmerd worden door gebrek
aan verbondenheid, structuur en zekerheid.

2.2 Zin in zelfstandig samenwerken
De geïnterviewde ZZP’ers werken samen of hebben samengewerkt en geven in eerste
instantie aan dat samenwerking hun zingeving in het werk positief beïnvloedt (Respondent
1, 9 december 2014; Respondent 2, 19 december 2014; Respondent 3, 8 januari 2015;
Respondent 4, 26 januari, 2015; Respondent 5, 3 februari 2015; Respondent 6, 19 februari
2015). Dit betekent niet dat arbeidszingeving uitsluitend in zelfstandige samenwerking tot
stand kan komen. In de vorige paragraaf heb ik laten zien dat ook zonder dat er sprake is van
samenwerking, zelfstandigen de ervaringsaspecten kunnen ervaren in hun werk. De vraag
die nu wordt gesteld is hoe samenwerking de ervaringsaspecten van arbeidszingeving
beïnvloedt en wat maakt dat samenwerking hun ervaring van arbeidszingeving positief dan
wel negatief beïnvloedt. Om dit te onderzoeken behandel ik de ervaringsaspecten van
arbeidszingeving in relatie tot samenwerking tussen ZZP’ers.
Het eerste aspect is doelgerichtheid. Door samen te werken met andere
zelfstandigen vanuit een horizontale structuur ontstaat er dialoog over het doel. Er moeten
afspraken gemaakt worden over wie waar verantwoordelijk voor is, zodat iedereen weet
waar hij mee bezig is en elkaar feedback geeft op hoe haalbaar of realistisch dit is
(Respondent 2, 19 december 2014). De brede inzetbaarheid van ZZP’ers maakt het mogelijk
dat je samen aan hogere doelen kunt werken die je alleen niet kunt realiseren. Als blijkt dat
er competenties in het team ontbreken, zijn zelfstandigen vaak flexibel genoeg om ad hoc
deel te nemen aan de samenwerking. Samenwerken met zelfstandigen die beschikken over
andere specialisaties maakt dat je samen verder komt (Respondent 6, 19 februari 2015). Het
kan echter zo zijn dat zelfstandigen andere ideeën hebben over wat het doel is en hoe dat
bereikt kan worden, waardoor duidelijke richting ontbreekt. Ieder heeft zijn eigen werkstijl
en er is geen vaste structuur. Dit kan wrijving opleveren en zelfs leiden tot mislukking
(Respondent 1, 9 december 2014; Respondent 2, 19 december 2014).
Samenhang door een gedeeld betekeniskader van waaruit samengewerkt kan
worden ontbreekt bij zelfstandigen, omdat de nieuwe manier(en) waarop zij samenwerken
nog vorm moet(en) krijgen. Dat is een zoektocht (Respondent 3, 8 januari 2015; Respondent
5, 3 februari 2015). Daarnaast kan samenhang ontbreken wanneer de ‘klik’ tussen ZZP’ers
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ontbreekt (Respondent 4, 26 januari 2015; Respondent 5, 3 februari 2015; Respondent 6, 19
februari 2015). Wanneer dit wel het geval is draagt samenwerking bij aan de ervaring van
samenhang, omdat je elkaar kunt begrijpen en aanvoelt. Een aantal ervaren ZZP’ers hebben
een stabiel netwerk opgebouwd van zelfstandigen met wie zij structureel samenwerken. Dat
schept samenhang in werkrelaties (Respondent 4, 26 januari 2015; Respondent 5, 3 februari
2015; Respondent 6, 19 februari 2015). Bij beginnende zelfstandigen kan dit ontbreken. Dat
ZZP’ers naar elkaar toe trekken om samen te werken, bijvoorbeeld bij S2M, is volgens een
respondent geen toeval, want ‘soort zoekt soort’ vanuit de behoefte aan samenhang en
wederzijds begrip (Respondent 1, 9 december 2014). Je kunt immers proberen om te werken
met iemand die op dezelfde lijn zit.
Eerder zagen we dat het werk voor ZZP’ers waardevol kan zijn. Dit geldt ook voor
samenwerking. De extrinsieke waarde van samenwerking kan materieel zijn, in de vorm van
geld of een product, maar ook immaterieel in de vorm van erkenning, status of sociaal
kapitaal. Als ZZP’er alleen kun je maar een beperkte hoeveelheid werk verzetten.
Samenwerking met andere zelfstandigen is daarom belangrijk en soms zelfs noodzakelijk om
doelen te bereiken (Respondent 1, 9 december 2014; Respondent 6, 19 februari 2015), maar
het is vooral waardevol: ‘ik denk dat er een heleboel ZZP'ers zijn die die samenwerking dus
missen omdat ze zichzelf geven aan een opdrachtgever. En dat is super waardevol en daar
kan je heel veel voldoening uithalen, maar je loopt altijd tegen de beperking aan dat je maar
acht uur in een dag hebt en alles zelf moet doen. Van opdracht uitvoeren door aan wat er bij
komt kijken om je bedrijf te runnen. En dan kan je natuurlijk andere ZZP'ers ontmoeten en
natuurlijk wel met andere mensen samenwerken’ (Respondent 6, 19 februari 2015).
Samenwerking heeft ook een intrinsieke waarde, omdat iets waarde krijgt in relatie tot
anderen en draagt daarmee bij aan zingeving (Respondent 1, 9 december 2014). Het werk
dat ZZP’ers alleen verrichten kan ook waarde hebben in relatie tot anderen die daar niet aan
mee hebben gewerkt. Dit heeft te maken met sociaal kapitaal en asynchrone
wederkerigheid. Zelfstandigen leren zich anders tot elkaar te verhouden, vanuit het delen
van overvloed (Respondent 3, 8 januari 2015; Respondent 5, 19 februari 2015). Dit is vooral
het geval bij zelfstandigen, omdat zij hebben geleerd veel te doen met minimale middelen
(Respondent 4, 26 januari 2015). De waarde van de samenwerking zit in de andere persoon.
Dat betekent werken met mensen die ‘[..] inspireren, doordat ze bepaalde karakters hebben,
doordat ze ideeën hebben, doordat ze vanuit een bepaalde levenshouding hun werk doen.
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Doordat ze veel energie bij zich hebben, doordat ik ze bijzonder vind. Nou ja, dat ze
bepaalde talenten hebben die ik niet heb. Of dat ze bepaalde waarden heel belangrijk
vinden in hun leven en daar uiting aan geven’ (Respondent 6, 19 februari 2015). Zelfs als de
samenwerking mislukt kan het waardevol zijn, want van fouten kun je leren. Het kan echter
wel een verlies van waarde zijn, als door een mislukte samenwerking bepaalde contacten
verloren gaan (Respondent 5, 3 februari 2015) of de samenwerking op een andere manier
meer kost dan oplevert.
Verbondenheid wordt ervaren in samenwerking met andere zelfstandigen, omdat zij
werken vanuit dezelfde dynamiek. Het geeft je een bepaalde identiteit waarmee je naar
buiten kunt treden, zonder dat je helemaal aan elkaar vast zit of ‘van een organisatie bent’
(Respondent 4, 26 januari 2015). Je hoort ergens bij; bij een zelfstandig collectief of een
zelforganiserend team van gelijkgestemden. Dit is anders wanneer je samenwerkt in of met
een organisatie, omdat zelfstandigen vanuit een gelijkwaardige, horizontale structuur met
elkaar samenwerken. Samenwerking met ZZP’ers geeft het gevoel dat je ergens bij hoort en
een bijdrage levert, zonder dat je daarmee je eigenheid verliest. Volgens een respondent is
samenwerking een bestaansvoorwaarde voor ZZP’ers. ‘Zonder samenwerking kun je niet
bestaan. [..] die sense of belonging is iets waar mensen, ja daar ontleen je je zingeving aan,
dat maakt dat jij als mens in het leven iets betekent’ (Respondent 3, 8 januari 2015).
Verbondenheid is volgens sommige respondenten een gemis wanneer je alleen werkt,
omdat je dan geïsoleerd in je eigen wereld blijft. Samenwerken met andere zelfstandigen
geeft toegang tot de sociale wereld van je netwerk. Verbondenheid ontstaat gemakkelijk
tussen zelfstandigen, omdat je hetzelfde referentiekader deelt waardoor je elkaar kunt
begrijpen (Respondent 1, 9 december 2014; Respondent 4, 26 januari 2015; Respondent 6,
19 februari 2015). Zij werken immers vanuit een gedeelde flexibiliteit en snelheid
(Respondent 1; 9 december 2014; Respondent 2, 19 december 2014; Respondent 3, 8
januari 2015). Het samenwerken met andere zelfstandigen vanuit dezelfde werkstructuur
kan ook leiden tot een gevoel van concurrentie en fragmentatie. Dezelfde
gemeenschappelijkheden die verbondenheid mogelijk maken kunnen zorgen voor
concurrentie, omdat je op dezelfde manier werkt en dezelfde soort opdrachten doet
(Respondent 1, 9 december 2014). Daarnaast zijn er veel potentiële samenwerkingspartners
en door de flexibiliteit van de verbanden werken ZZP’ers vaak met verschillende groepen
tegelijk (Respondent 1, 9 december 2014). Deze verdeeldheid kan het gevoel verbondenheid
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verstoren.
Transcendentie, het kunnen overstijgen van het bekende en vertrouwde, kan ervaren
worden door uit je comfortzone te komen en uitdagingen aan te gaan. Samenwerking op
zichzelf kan al een uitdaging en leerproces zijn, omdat je nooit precies weet wat je van
anderen kunt verwachten (Respondent 2, 19 december 2014). Ontwikkeling en zelfrealisatie
kan plaatsvinden met behulp van de ander. De ander vormt de spiegel om jezelf te kunnen
overstijgen en te kunnen ontplooien. Zelfstandige samenwerking draagt bij aan
transcendentie, omdat zelfstandigen hierdoor nieuwe dingen leren en zichzelf overstijgen.
Vooral bij complexe opdrachten of stroef verlopende samenwerking (Respondent 5, 3
februari 2015). De ander geeft je feedback, voedt je met nieuwe kennis of inspiratie,
waardoor je nieuwe dingen kunt leren en het vertrouwde kunt overstijgen (Respondent 1, 9
december 2014). Dit is het geval in samenwerking tussen ZZP’ers, omdat er geen vaste
vormen voor zijn. Dit geeft ruimte aan creativiteit en het vermogen om te innoveren
(Respondent 3, 8 januari 2015). Zelfstandige samenwerking kan transcendentie
belemmeren, omdat er in samenwerking meerdere belangen en werkstijlen meespelen die
vrijheid en creativiteit beperken. Dat maakt het soms lastig om iets nieuws te proberen
(Respondent 1, 9 december 2014; Respondent 2, 19 december 2014).
De competenties van ZZP’ers zullen in samenwerking op de proef worden gesteld,
wanneer zij te maken krijgen met (ethische) vraagstukken of onverwachte obstakels. Dit kan
betrekking hebben op de ZZP’er zelf, maar ook op het team of de opdrachtgever. Om hier
mee om te gaan moeten bepaalde kennis of vaardigheden benut of ontwikkeld worden. Het
geeft een van de respondenten een ‘kick’ wanneer hij samen met anderen een heel
complexe opdracht volbrengt. ‘Kortom, het was een heel complex, ingewikkeld, spannend,
kostbaar project. Waar ook veel van afhing in de zin van nou, als dit lukt dan gaan we
eventueel verder samenwerken. Dus daar zit veel druk op. En als dat dan lukt, dan ben ik wel
ongelooflijk blij. Dan ben ik echt trots ook [..]’ (Respondent 5, 3 februari 2015). Hij vertelt dat
mensen met wie de samenwerking stroef verloopt, hem iets kunnen leren. Het werken met
complexiteit en uitdaging draagt bij aan arbeidszingeving, omdat je competenties op de
proef worden gesteld en je je kunt ontwikkelen. Dit hangt samen met de ervaring van
transcendentie. Andere respondenten geven aan dat de mogelijkheid om jezelf te
ontwikkelen en initiatief te nemen vooral wordt vergroot in de samenwerking met ZZP’ers,
omdat er door het ontbreken van structuur veel mogelijkheden zijn en er vaak sprake is van
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onzekerheid en onvoorspelbaarheid (Respondent 3, 8 januari 2015; Respondent 5, 3 februari
2015). Het kunnen nemen van initiatief wordt echter beperkt in samenwerking met
zelfstandigen, omdat je het werk op elkaar moet afstemmen. Samenwerking kan leiden tot
mislukking en teleurstelling, omdat de kennis, vaardigheden of persoonlijkheden van de
ZZP’ers niet goed samengaan, sociale of dialogische vermogens tekortschieten, er bepaalde
kennis ontbreekt (Respondent 5, 3 februari 2015) of omdat enkele groepsleden meer
waardering lijken te krijgen voor hun bijdrage. Dit doet afbreuk aan de ervaring van
competentie.
Om bij te kunnen dragen aan zingeving, moet er in zelfstandige samenwerking sprake
zijn van erkenning. Samenwerking biedt hier de mogelijkheid voor door het geven van
feedback en het ontstaan van wederkerigheid (Respondent 2, 19 december 2014;
Respondent 3, 8 januari 2015; Respondent 5, 3 februari 2015). Wanneer je met andere
zelfstandigen samenwerkt, werk je samen vanuit een gelijkwaardigheid, je bevindt je in een
gelijke arbeidssituatie. Daarin kan erkenning ontstaan voor de situatie van de ander. Dit
raakt aan het gevoel van verbondenheid. Je werkt op gelijk niveau samen en hoeft daarom
niet bang te zijn je positie of je status te verliezen (Respondent 1, 9 december 2014).
Daarnaast is samenwerking tussen zelfstandigen een blijk van erkenning, omdat je de ander
nodig hebt en elkaar kiest om het samen te doen (Respondent 1, 9 december 2014;
Respondent 4, 26 januari 2015). Er kan echter ook sprake zijn van concurrentie en
competitie door de gelijke uitgangspositie (Respondent 1, 9 december 2014).
Motivatie neemt toe wanneer bovenstaande aspecten in samenwerking worden
ervaren. Die motivatie komt deels voort uit innerlijke drijfveren, maar neemt volgens enkele
respondenten toe wanneer je samenwerkt met inspirerende ZZP’ers. ‘Ik denk dat als je
gelijkwaardig samenwerkt en je snapt elkaar waar je mee bezig bent, dat je veel meer het
gevoel hebt én dat je er bij hoort én dat je doel realistisch is, dat je die twee, en het gevoel
dat je het goede doet en er iets mee kunt, dat je dat allemaal vergroot als je samenwerkt’
(Respondent 2, 19 december 2014). Een ander zegt hierover dat ‘[..] gezamenlijke drijfveren
vinden en doelen en methoden en manieren om met klanten om te gaan. En dat geeft me
ook heel veel energie, die uitwisseling met andere mensen. Dus het is niet dat ik het alleen
uit mezelf put of uit mijn klanten of dat soort dingen. Het is ook wel echt een heel
gezamenlijk proces waarin, ja, er ook wel echt een wisselwerking is in energie halen uit mijn
omgeving en energie halen uit de dingen die in mezelf gebeuren’ (Respondent 6, 19 februari
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2015). De energie die in samenwerking met andere ZZP’ers ontstaat draagt bij aan de
motivatie, omdat je in samenwerking van buitenaf gevoed en geprikkeld wordt. De motivatie
kan echter afnemen door een negatieve sfeer in de groep, ongemotiveerde groepsleden, de
afwezigheid van energie en prikkels of het gebrek aan mogelijkheden om zelf initiatief te
nemen.
Welbevinden wordt bevordert in zelfstandige samenwerking wanneer bovenstaande
aspecten worden ervaren. Je moet als team het gevoel hebben dat je aan een zinvol doel
werkt, waarin iedereen zijn competenties kan inzetten, daar erkenning en waardering voor
krijgt en dat de samenwerking als waardevol wordt ervaren. Belangrijk zijn duidelijke
afspraken om dit tot stand te laten komen (Respondent 2, 19 december 2014; Respondent 4,
26 januari 2015; Respondent 5, 3 februari 2015). Zoals eerder genoemd zijn andere
levensdomeinen ook van invloed op iemands welbevinden. Enkele respondenten zeggen het
soms lastig te vinden rust te nemen en voor zichzelf te zorgen, omdat een continue
informatiestroom en veelheid aan mogelijkheden zich aandienen. In
samenwerkingsverbanden moet je daarom goed je grenzen kennen en bewaken en voor
jezelf en je energieniveau zorgen. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor (Respondent 1, 9
december 2014; Respondent 6, 19 februari 2015).

2.3 Geen zin in samenwerking
De respondenten hebben aangegeven dat samenwerking bijdraagt aan de ervaringsaspecten
en daarmee aan arbeidszingeving. Dit betekent niet dat arbeidszingeving alleen mogelijk is in
samenwerking tussen ZZP’ers. Arbeidszingeving is iets persoonlijks en dus kunnen de
voorwaarden daarvoor uiteenlopen. Er zijn bijvoorbeeld factoren buiten de werksituatie die
arbeidszingeving in het werk en samenwerking beïnvloeden. ‘Voor sommige mensen zijn
losse verbanden net zo goed voor de persoonlijke zingeving en voor iemand anders is het
heel belangrijk om diepgaande verbanden te hebben voor ze het gevoel hebben dat ze er bij
horen en thuis zijn, dat zingevingsgevoel kan komen. Dus dat is denk ik heel persoonlijk. En
ook in hoeverre de rest van je leven daar in voorziet. [..] werk biedt natuurlijk ook op een
aantal gebieden zingeving die overlap heeft met bijvoorbeeld je gezinssituatie. En als je
weinig gezinssituatie hebt en je haalt alles uit je werk, dan moet je daar ook wel hele
diepgaande banden hebben, voordat je dat kunt ervaren’ (Respondent 2, 19 december
2014). In hoeverre samenwerking positief bijdraagt aan het aspect van verbondenheid in de
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werksituatie, is afhankelijk van de behoeften en verwachtingen die iemand heeft van de
samenwerking. Samenwerking kan tot teleurstelling leiden, doordat er niet aan bepaalde
verwachtingen worden voldaan. Er moet vanuit transparantie gezocht worden naar wat voor
iedereen prettig werkt (Respondent 3, 8 januari 2015). Dit is te vergelijken met een
liefdesrelatie. ‘Als je dus een iemand hebt die zin geeft vanuit een wat losser verband en wel
gezellig, maar “that’s it”. En de ander heeft zoiets van “ik kom hier mensen tegen die
wezenlijk iets voor mij betekenen en dat moet iets meer zijn dan dat” en je komt elkaar
tegen in het begin en ja, zo'n relatie vergelijk ik eigenlijk altijd met mensen met
liefdesrelaties. Je merkt vaak in het begin dat mensen andere verwachtingen hebben. En dan
breken er harten zeg maar’ (Respondent 2, 19 december 2014).

Conclusie
Het verrichten van werk kan ervaren worden als een zinvolle levensvervulling. Volgens mijn
theoretische bevindingen dient het werk echter aan een aantal voorwaarden te voldoen, wil
het als bron van zingeving ervaren worden. In het werk moeten de genoemde
ervaringsaspecten in enige mate worden beleefd, zodat ook gevoelens van gemotiveerd zijn
en welbevinden worden bevordert. Het werk van ZZP’ers biedt hier mogelijkheden voor,
maar ook belemmeringen, zo blijkt uit de empirische data. De concrete betekenis van
arbeidszingeving voor ZZP’ers is niet eenduidig, maar de besproken aspecten vormen een
richting om het te duiden. De respondenten ervaren bijvoorbeeld competentie, wanneer zij
een succesvol initiatief starten en daar volledige verantwoordelijkheid voor dragen.
Tegelijkertijd bestaat hierin het risico dat het initiatief mislukt en de zelfstandige ervaart dan
zijn competenties tekortschieten. Ook de betekenis van samenwerking voor ZZP’ers is
moeilijk vast te stellen. Samenwerking tussen ZZP’ers biedt mogelijkheden voor
arbeidszingeving. De zelfstandigen kunnen elkaar stimuleren in hun ontwikkelingen en
gemeenschappelijke doelen nastreven vanuit een gelijkwaardige positie. Samenwerking kan
voorzien in de behoefte aan verbondenheid en erkenning. Er werden voor al deze aspecten
echter een aantal factoren genoemd die arbeidszingeving negatief beïnvloeden, zoals
uiteenlopende doelen, het gebrek aan structuur, een gevoel van fragmentatie, concurrentie,
demotivatie en verschil in verwachtingen. Dit geeft samenwerking een negatieve betekenis.
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Conclusie

De centrale vraag die ik aan het begin van dit onderzoek stelde luidt:
In hoeverre heeft samenwerking tussen ZZP’ers invloed op hun ervaring van
arbeidszingeving?
Om deze vraag te beantwoorden formuleerde ik onderstaande deelvragen.


Waarom organiseren ZZP’ers zich zoals ze zich organiseren?



Wat voor samenwerkingsvormen tussen ZZP’ers zijn er al te onderscheiden?



Wat is de betekenis van samenwerking voor ZZP’ers?



Wat betekent arbeidszingeving voor ZZP’ers?

Het beantwoorden van de hoofdvraag vroeg om een empirisch onderzoek met
literatuurstudie. Uit de literatuurstudie bleek dat veranderingen in de samenleving invloed
hebben (gehad) op de manier waarop we werken. De zogenoemde netwerk- of
informatiesamenleving vraagt een flexibele, open houding van werkers. Een houding van
waaruit verantwoordelijkheid en initiatief wordt genomen voor eigen loopbaan. Dit heeft
bijgedragen aan de opkomst van de ZZP’er; de zelfstandige kenniswerker die zich beweegt
binnen zijn persoonlijke netwerk in een onzekere en onvoorspelbare context. De
maatschappelijke ontwikkelingen zijn bepalend voor de manier waarop ZZP’ers zich
organiseren. Daarnaast bleek dat de structuur van samenwerking is veranderd. Er zijn veel
meer mogelijkheden. Zelfstandigen moeten samenwerkingsverbanden zelf vormgeven, op
basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid, met ruimte voor creativiteit, spontaniteit en
eigen initiatief. Ik heb gesteld dat de manier waarop ZZP’ers zelfstandig samenwerken wordt
gekenmerkt door een schimmelstructuur. Onder de oppervlakte vormt zich een ongrijpbaar
netwerk van verbonden schimmeldraden en wanneer de juiste combinaties gemaakt
worden, stollen deze aan de oppervlakte in de vorm van een zichtbare paddenstoel: het
zelfstandige samenwerkingsverband.
Het empirische onderzoek was vooral gericht op de ervaring van zelfstandige
kenniswerkers met betrekking tot de invloed van samenwerking tussen ZZP’ers op hun
ervaring arbeidszingeving. De betekenis van samenwerking en arbeidszingeving voor ZZP’ers
heb ik onderzocht door diepte interviews af te nemen met ZZP’ers en te analyseren aan de
hand van de ervaringsaspecten van zingeving volgens Hans Alma. Hieruit concludeer ik dat
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samenwerking tussen ZZP’ers enerzijds een positieve invloed heeft op hun ervaring van
arbeidszingeving. Het genereert nieuwe opdrachten en doelen, biedt ZZP’ers uitdaging, de
mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen, van elkaar te leren, te genieten van de
aanwezigheid van de ander en het bevredigt de behoefte om ergens bij te horen. Daarmee
worden vooral de aspecten van verbondenheid, waardevolheid, erkenning en competentie
ervaren. Verbondenheid, omdat zij werken met gelijkgestemden, met werkers met dezelfde
structuur van werken en hetzelfde ritme. Deel uitmaken van een zelforganiserend team en
werken vanuit een horizontale structuur draagt hier aan bij. De waardevolheid van
samenwerking schuilt onder andere in wederkerigheid en de uitwisseling van sociaal
kapitaal. De respondenten gaven aan dat het vooral belangrijk is dat de relatie met de ander
goed is. Het is daarbij niet altijd van belang of degene met wie je samenwerkt ook ZZP’er is
of werkt voor een organisatie. De samenwerking met andere zelfstandigen draagt bij aan het
gevoel van erkenning, doordat zelfstandigen elkaar begrijpen als het gaat om de flexibele
structuur waarin zij werken. Zelfstandige samenwerking is een uitdaging, omdat de vorm
niet vast ligt en zelfstandigen niet precies weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Dat
draagt bij aan de ervaring van competentie, door het gevoel van adequaat te kunnen
handelen, kunnen leren van elkaar en het werken met complexiteit. Anderzijds kan
samenwerking tussen ZZP’ers hun ervaring van arbeidszingeving negatief beïnvloeden,
omdat het hun vrijheid beperkt en omdat het gebrek aan een voorgegeven structuur veel
onzekerheid en inspanning met zich meebrengt. Daarnaast kan het onderlinge concurrentie
versterken. Dit beïnvloedt de ervaring van samenhang en verbondenheid negatief. Ten slotte
kunnen de verschillende belangen en verwachtingen afbreuk doen aan de ervaring van
doelgerichtheid en competentie, omdat de zelfstandigen andere doelen nastreven, niet al
hun kwaliteiten kunnen benutten of hier in belemmerd worden.
Uit het voorgaande concludeer ik dat samenwerking tussen ZZP’ers inherent potentie
heeft tot het bevorderen van arbeidszingeving, maar dat er onderling consensus bereikt
moet worden over een balans tussen enerzijds vrijheid, flexibiliteit, uitdaging en
wederkerigheid, en anderzijds verbondenheid, structuur, veiligheid en competitie. Een
voorwaarde hiervoor is het voeren van een dialoog vanuit gelijkwaardigheid en waardering
voor de ander als ander.
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Discussie en aanbevelingen
Dit onderzoek naar de invloed van samenwerking tussen ZZP’ers op hun ervaring van
arbeidszingeving is een verkennend empirisch onderzoek. Het bevat een zeer beperkte
selectie empirische data, afkomstig uit diepte interviews met zelfstandigen. Het
verkennende karakter geeft aanleiding voor verder onderzoek. Hieronder doe ik enkele
inhoudelijke en structurele aanbevelingen voor verder onderzoek.
Opvallend is dat de term ZZP nauwelijks werd gebruikt door de respondenten. Het is
de vraag in hoeverre deze term nog houdbaar is voor zelfstandigen, omdat de meeste
respondenten zich er niet in kunnen vinden. Hier ben ik niet verder op ingegaan tijdens het
onderzoek, maar het lijkt er op dat deze term verouderd is en het concept ‘zelfstandige
zonder personeel’ aan betekenis heeft ingeboet. Dit kan nader onderzocht worden om
zelfstandigen beter te kunnen duiden.
De respondenten noemden tijdens de interviews enkele redenen waarom
arbeidszingeving in samenwerking met ZZP’ers belemmerd wordt die te maken hebben met
de losse structuur van de samenwerkingsverbanden en mogelijke concurrentie. Daarnaast
noemden zij externe factoren die vooral van invloed zijn op de ervaring van motivatie en
welbevinden, zoals een goede gezondheid en zingeving in andere levensdomeinen.
Motivatie en welbevinden nemen een andere plaats in dan bijvoorbeeld doelgerichtheid,
verbondenheid en competentie, omdat ze meer een gevolg van deze aspecten zijn. Ik wil
daarom aanbevelen om de rol van motivatie en welbevinden bij arbeidszingeving verder te
onderzoeken in relatie tot zingeving in andere levensdomeinen.
Door mijn respondentkeuze, vraagstelling en de concentratie op ZZP’ers, heb ik geen
duidelijke vergelijking tussen zelfstandigen en werkenden in loondienst kunnen maken. De
respondenten gaven niet heel concreet aan hoe hun werk en samenwerking verschilt van
samenwerking binnen een organisatie en ik heb daar niet expliciet naar gevraagd. Het
typerende van de invloed van zelfstandige samenwerking op arbeidszingeving, zou wellicht
scherper neergezet kunnen worden wanneer ik me meer op dit onderscheid had gericht.
Dit afstudeeronderzoek is van beperkte omvang en bevat een zeer beperkte
hoeveelheid empirische data. Toch kan dit als waardevolle basis dienen voor verder
onderzoek, ondanks de kleine en specifieke selectie van respondenten, omdat het concrete
en relevante voorbeelden bevat van de (samen)werkpraktijk van zelfstandige kenniswerkers.
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Om verdere conclusies te trekken en meer in detail te treden zou er een grootschaliger
onderzoek met meer respondenten gedaan moeten worden, wellicht met een kwantitatieve
component. Ook dienen er dan zelfstandigen deel te nemen die niet samenwerken met
andere ZZP’ers of dit ervaren als negatief, omdat alle respondenten in dit onderzoek zich erg
positief uitlieten over zelfstandige samenwerking. Ik heb samenwerking gespecificeerd naar
samenwerking tussen ZZP’ers als zelfstandige kenniswerkers, maar het is ook interessant om
te onderzoeken welke ‘soorten’ ZZP’ers op wat voor manier met elkaar samenwerken, dus
hoe interdisciplinaire samenwerkingsverbanden vorm krijgen en wat dat voor invloed heeft
op arbeidszingeving.
Het is relevant om verder onderzoek te doen naar de zelfstandig werkende
humanisticus, omdat het toenemende aantal leden van Plein H lijkt te wijzen op een
groeiend aantal zelfstandige humanistici. Dit verkennende onderzoek kan humanistici die
overwegen zelfstandig te gaan werken een oriëntatie bieden. De zelfstandig werkende
humanisticus krijgt immers ook te maken met genoemde ontwikkelingen en mogelijkheden.
Dit onderzoek kan hen wijzen op de positieve en negatieve invloed van samenwerking op
arbeidszingeving en hen handvatten bieden bij het aangaan van samenwerkingsverbanden.
De humanisticus werkt in diverse werkvelden, beschikt over een brede theoretische
achtergrond en kan daardoor als spin in het web van interdisciplinaire samenwerking
fungeren. Hoe zij interdisciplinaire samenwerkingsverbanden concreet vorm kunnen geven
zou nader onderzocht moeten worden.
Tenslotte wil ik aanbevelen om een volgend onderzoek door meerdere onderzoekers
uit verschillende disciplines te laten uitvoeren. Ik heb dit onderzoek, zij het onder
begeleiding, zelfstandig uitgevoerd met als gevolg dat mijn normatieve positie hier invloed
op heeft gehad. Dit kwam onder andere tot uiting in de focus van dit onderzoek en de
respondentkeuze. Ik kende twee van de respondenten al, wat mogelijk invloed heeft gehad
op hun antwoorden. Desalniettemin acht ik hun bijdrage waardevol, omdat zij concrete
voorbeelden uit hun werkpraktijk gaven en ik geen persoonlijk contact met hen onderhoud.
Daarnaast bracht ik mijn visie in op de zelfstandige als normatieve professional en
zelfstandig werken als schimmelstructuur. Met meerdere onderzoekers uit verschillende
disciplines kan deze bias ondervangen worden. Volgens mij is het belangrijk om daarbij ten
minste een humanisticus te betrekken, omdat humanistici een brede oriëntatie op de mens
hebben en beschikken over vaardigheden om in een team van onderzoekers te werken.
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Bijlage 1: Respondenten


Respondent 1 (2014). Interview over ZZP, samenwerking en arbeidszingeving.
Afgenomen op 9 december 2014. Utrecht



Respondent 2 (2014). Interview over ZZP, samenwerking en arbeidszingeving.
Afgenomen op 19 december 2014. Utrecht



Respondent 3 (2015). Interview over ZZP, samenwerking en arbeidszingeving.
Afgenomen op 8 januari 2015. Utrecht



Respondent 4 (2015). Interview over ZZP, samenwerking en arbeidszingeving.
Afgenomen op 26 januari 2015. Utrecht



Respondent 5 (2015). Interview over ZZP, samenwerking en arbeidszingeving.
Afgenomen op 3 februari 2015. Utrecht



Respondent 6 (2015). Interview over ZZP, samenwerking en arbeidszingeving.
Afgenomen op 19 februari 2015. Utrecht
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Bijlage 2: Vragenlijst
Onderwerpen
 ZZP
 Drijfveren en drempels
 Goed werk
 Samenwerking
 Arbeidszingeving
ZZP
Wat is een ZZP’er volgens jou?
Zijn er verschillende soorten te onderscheiden? Als wat voor ZZP’er zie jij jezelf?
Hoe werk/‘organiseer’ jij jezelf als ZZP’er?
Hoe ga je te werk?
Hoe verhoud je je tot andere actoren (ZZP’ers/organisaties) in het werkveld?
Drijfveren en drempels
Waarom ben je als ZZP’er gaan werken?
Wat zijn je drijfveren? En drempels?
Wat motiveert jou in je werk? Wat geeft jou energie?
Wat demotiveert jou?
Goed werk
Wat betekent goed werk voor jou?
Hoe geef je dit concreet vorm in de praktijk?
Wat zijn bevorderende
Samenwerking
Werk je nu samen met andere ZZP’ers? Wil je dat? Waarom wel/niet?
Hoe is dat tot stand gekomen en hoe doe je dat? Hoe ervaar je dat?
Wat zou je graag anders zien?
Wat is de waarde van samenwerking voor jou?
Waarom vind je het wel/niet belangrijk?
Zingeving
Wat betekent zingeving voor jou?
Hoe geef jij hier concreet vorm aan?
Wat zijn volgens jou zin belemmerende factoren?
Hoe ontleen jij zin aan je werk?
Wat betekent arbeidszingeving/zingeving in het werk voor jou?
Arbeidszingeving en samenwerking
Hoe hangen arbeidszingeving en samenwerking met elkaar samen volgens jou?
Hoe kan samenwerking arbeidszingeving versterken of belemmeren?

79

Bijlage 3: Codering
































Arbeidszingeving
Belang samenwerking
Belang zingeving
Bevorderen samenwerking
Definitie samenwerking
Definitie ZZP
Drempel samenwerking
Drijfveren samenwerking
Drijfveren ZZP
Eenzaamheid
Goed werk
Kenniswerker
Loondienst
Motivatie samenwerking
Motivatie ZZP
Ondernemer
Opkomst ZZP
S2M
Relevantie humanistiek
Samenwerking activiteit
Sociaal kapitaal
Society 3.0
Traditionele organisatie
Vakmanschap
Verbondenheid
Vrijheid
Wederkerigheid
Werk activiteit
Zelfstandig samenwerken
Zin in samenwerking
Zingeving

s
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