ZZP-MARKT
IN BEELD

Nederland telt op dit moment ruim 1,2 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Daarvan zijn er 160.000 actief in de
bouwsector. De rol en verantwoordelijkheid van zzp’ers neemt toe binnen het bouwproces. Vooral binnen de renovatiemarkt
drukken zzp’ers een stevige stempel op de keuze van merken, materialen en aankoopplaatsen. Ze zijn een niet te miskennen
doelgroep met specifieke kenmerken en wensen waarop ingespeeld moet worden. De monitor Zzp-markt in beeld geeft
inzicht in de kenmerken en het gedrag van deze doelgroep.

Voor fabrikanten en handelaren in de bouw- en installatiesector is inzicht in de kenmerken van zzp’ers en
klusbedrijven essentieel om deze doelgroep succesvol te benaderen. Voor de monitor Zzp-markt in beeld voert
BouwKennis eens in de twee jaar onderzoek uit. Zes marktpartijen staan in dit onderzoek centraal. Deze kunnen
worden opgesplitst in:

› Generalisten (klusbedrijven en timmerbedrijven)
› Specialisten (e-installateurs, e-installateurs, stukadoors en schilders)
De monitor Zzp-markt in beeld 2020 brengt het volledige landschap rondom zzp'ers- en klusbedrijven in kaart.
Hierbij ligt de focus op het gedrag dat ze vertonen bij uit te voeren klussen. Zo wordt in dit rapport onder
andere weergeven hoe men klussen verkrijgt, wie bepaalt welk materiaal wordt gebruikt en waar de materialen
worden ingekocht.
MET DIT RAPPORT WEET JE

› De bedrijfskenmerken, omzetontwikkeling en het segment
› De wijze waarop zzp’ers hun klussen verkrijgen
› De toegevoegde waarde van de ijzerwarenwinkel voor de zzp'er
› De bedreiging van online aanbieders voor de tradtionele handel
› De segmenten waarin zzp'ers actief zijn
› De rol van de particulier in de materiaalkeuze, merkkeuze en keuze van de aankoopplaats
› De eisen die zzp’ers aan leveranciers stellen
› Het aankoopgedrag en de keuzecriteria van zzp’ers
› Het oriëntatiegedrag en de informatiebehoefte
› De belangrijkste aankoopkanalen voor zzp’ers
› De spontane- en geholpen naambekendheid van handelaren
› Of er behoefte is aan meer kennisondersteuning middels advies, trainingen of andere vormen

ZZP-MARKT IN BEELD

Hoe kom ik aan mijn
opdrachten voor de
komende tijd?
Is er voor mij als
trouwe klant een leuk
spaarprogramma?

Kiest de klant de
materialen of kies
ik dat?

Bestel ik online
of rij ik naar de
groothandel?

Wie helpt mij om
mijn technische
kennis bij te
spijkeren?

Kies ik voor het
A merk of het
private label?
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