
  

  

Gemeente Amsterdam 

Gemeenteraad 

Gemeenteblad  

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 

……….. 
 

R

 

1 

Jaar 2015 

Afdeling 1 

Nummer <gemblnr> 

Publicatiedatum  

Agendapunt <agpnr> 

Datum initiatiefvoorstel <datum indiening> 

 

 Onderwerp 

Initiatiefvoorstel ter instemming van het raadslid mevrouw Ruigrok (VVD), getiteld: 
‘Van ZZP’er naar ZMP’er’  
 
Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien het initiatiefvoorstel van het raadslid mevrouw Ruigrok (VVD), getiteld: ‘Van 
ZZP’er naar ZMP’er’; 
 
besluit: 

 
I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 

 
II. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: 

1. De mogelijkheden van een ZMP-loket binnen de bestaande kaders van het 
Ondernemersplein te onderzoeken; 

2. Via City Deals in het kader van Agenda Stad inzetten op het wegnemen van 
zoveel mogelijk drempels die ZZP’ers ervaren om personeel aan te nemen;  

 
III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 

 

Wettelijke grondslag 

Gemeentewet art. 147a, lid 1 
 

Initiatiefvoorstel 

Inleiding 
Zowel vanuit de landelijke als de lokale overheid worden veel initiatieven genomen om 
starters en startups te stimuleren en faciliteren. Wat de VVD-fractie betreft komt daarnaast 
in Amsterdam ook aandacht voor zogenaamde ‘doorstarters’. Deze ZZP’ers die op het 
punt staan om personeel aan te nemen en daardoor ZMP’er te worden, bieden wat de 
VVD betreft grote kansen voor economische groei van Amsterdam. Door hen worden 
banen gecreëerd, komen er nieuw opdrachten voor andere zelfstandigen en worden 
bedrijfsruimtes gekocht danwel gehuurd. Er worden echter veel drempels beleefd voor het 
aannemen van personeel. Soms zijn deze drempels mentaal in de vorm van angst: angst 
om er nooit meer vanaf te komen, angst voor langdurig ziekteverzuim of angst of het 
ZMP’erschap daadwerkelijk wordt waargemaakt. Daarnaast bestaan er drempels in de 
vorm van belemmerende wet –en regelgeving, gebrek aan geschikte (werk)ruimte of  
gebrek aan kennis over de mogelijkheden om personeel aan te nemen. Sommige van 
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deze drempels kunnen niet door een overheid worden weggenomen en  andere slechts 
door de rijksoverheid maar wat de VVD betreft gaat Amsterdam werk maken om 
potentiele ZMP’ers -waar mogelijk- de ruimte te geven om te floreren en zodoende de 
MKB’ers en werkgevers van de toekomst te worden.  
 
Van ZZP’er naar ZMP’er 
In Amsterdam zijn momenteel ongeveer 50.000 zzp’ers, zelfstandigen zonder personeel, 
actief. Uit cijfers van O&S blijkt dat zij 12,8% van de Amsterdamse beroepsbevolking 
vormen. Het betreft hoogopgeleide mensen die werkzaam zijn in zakelijke dienstverlening, 
creatieve industrie en ICT, tot mensen met middelbare, lagere of zelfs geen opleiding die 
veelal in de horeca, retail of de bouw hun zaak beginnen. Het aantal zzp’ers stijgt en wat 
de VVD betreft is dit een positieve ontwikkeling. Niet alleen zijn zzp’ers een belangrijke 
bron van arbeidsproductiviteit en innovatie maar ze zijn ook de MKB’ers en dus 
werkgevers van de toekomst. Kortom het is belangrijk om zzp’ers zoveel mogelijk te 
faciliteren om zmp’ers, zelfstandigen met personeel te worden.  
 
Uit onderzoek van Panteia1 blijkt dat 18% van de zzp’ers op termijn een bedrijf met 
personeel wil leiden. Onder hen hebben ICT-ondernemers en overige zakelijke 
dienstverleners de grootste groeiambitie: respectievelijk 32% en 25% van hen ziet het 
zzp’er zijn als een opstap naar een bedrijf met personeel. Toch worden deze ambities 
getemperd danwel belemmerd door een aantal factoren. ZZP’ers noemen onder andere 
een beperkte afzetmarkt, tekort aan gekwalificeerd personeel, ontslagbescherming van 
werknemers, beperkte toegang tot kapitaal, administratieve lasten en wet –en regelgeving 
als belemmering om te groeien. Al deze belemmeringen leidden er toe dat in slechts een 
fractie2 van de ZZP’ers die de ambitie hebben om personeel in dienst te nemen dit 
uiteindelijk daadwerkelijk doen.  
 

ZMP-loket 
In Amsterdam is in samenwerking met de Kamer van Koophandel een Ondernemersplein 
opgericht dat fungeert als een ontmoetingsplek voor ondernemers, overheid, onderwijs en 
andere intermediairs. Het plein heeft als doel ondernemers verder te brengen met hun 
bedrijf. In de praktijk blijkt dat er vaak een gat op het gebied van kennis zit bij de stap van 
eenmanszaak naar onderneming met personeel of de stap van startup naar scale-up. De 
VVD is van mening dat een ZMP-loket binnen het bestaande kader van het 
Ondernemersplein een positieve rol kan spelen in het opvullen van dit gat door het 
doorverwijzen naar reeds bestaande organisaties en mogelijkheden. Voorbeelden hiervan 
zijn onder andere: 
 

• Informeren over regelingen zoals loonkostensubsidie  
Als een werkgever een arbeidsgehandicapte met een bijstandsuitkering in dienst 
neemt die niet volledig productief kan zijn voor een normaal loon, dan kan de 
werkgever van de gemeente een loonkostensubsidie ontvangen, waarmee het 
niet-productieve deel wordt gecompenseerd. De werkgever betaalt de werknemer 
dus alleen voor het werk wat hij wel kan doen want de gemeente compenseert de 
werkgever voor de verminderde productiviteit van de werknemer. 
Loonkostensubsidie kan ook tijdelijk worden ingezet als een werkgever een 
bijstandsgerechtigde in dienst neemt die nog enige scholing of begeleiding nodig 

                                                   
1 Arbeidsmarktpositie van zzp'ers, Panteia, Zoetermeer 2015  
2 2% van de ondernemers die aan de meting van het zzp-panel in 2013 hebben deelgenomen, heeft bij de meting van 2014 
personeel in dienst. Dat is iets meer dan vorig jaar het geval was (1%). 
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heeft van de werkgever.  
• Ruimte voor ondernemers 

Startende ondernemers hebben vaak behoefte aan goedkope bedrijfsruimte op 
plekken waar veel mag. Recent is in de Jan Evertsenstraat de eerste 
Amsterdamse freezone3 gestart waar ondernemers in overleg met bewoners 
kunnen ondernemen zonder last te hebben van knellende regelgeving. Er zijn 
momenteel nog plannen voor twee andere freezones binnen Amsterdam waarvan 
een in de Amsterdamse haven. Maatregelen met een positief effect in de 
pilotgebieden worden vervolgens in de rest van Amsterdam ingevoerd. Ook 
zouden ondernemers via het ZMP-loket gewezen kunnen worden op leegstaande 
bedrijfsruimte. 

• Doorverwijzen naar zogenaamde launching customer in itiatieven  
Veel bedrijven hebben het door middel van een goede ‘launching customer’ –een 
eerste klant- voor elkaar gekregen om zodanig te groeien dat ze personeel 
konden aannemen. Het actief doorverwijzen van ondernemers naar initiatieven 
zoals de Launching Customer Day van de Amsterdam Economic Board, de 
Marktplaats voor ZZP’ers van Gemeente Amsterdam en de Start Up Residence 
levert een positieve bijdrage aan deze groei. 

• De weg naar geld 
Veel beginnende ondernemers hebben behoefte aan financiering maar krijgen bij 
reguliere banken vaak nul op rekest. Het ZMP-loket kan hen doorverwijzen naar 
nieuwe mogelijkheden zoals De Kredietunie, een “not for profit” coöperatie van 
MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter 
beschikking stellen en MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas. 
Geldverstrekkende leden fungeren tevens als coach voor ervaren of beginnende 
collega-ondernemers, de kredietnemers. Ook kan het ZMP-loket ondernemers 
wijzen op andere financieringsmogelijkheden zoals het opzetten van een 
crowdfundacties of het benaderen van private investeerders. 

• Samenwerkingsverbanden, ondernemersnetwerken en ups caling  
Ondernemers –hoewel zelfstandig- staan er niet alleen voor. Het ZMP loket kan 
hen helpen om aansluiting te vinden bij samenwerkingsverbanden rond een 
bepaald thema zoals duurzaamheid collectieve regelingen op het vlak van 
pensioenen en verzekeringen. Tevens zijn er diverse ondernemersnetwerken 
gericht op netwerken, upscaling en het coachen van startende ondernemers.  

 
VVD Amsterdam wil dat de mogelijkheden van een dergelijk loket worden verkend.  
 
City Deals 
De meeste wet –en regelgeving op het gebied van arbeid is landelijk. Toch heeft 
Amsterdam de mogelijkheid om hier sturing aan te geven en invloed op uit te oefenen. De 
Agenda Stad gaat uit van de veronderstelling dat steden bepalend zijn voor het 
groeivermogen van Nederland. Door middel van deze agenda wil de overheid politieke en 
maatschappelijke aandacht genereren voor de economische, bestuurlijk, ruimtelijke en 
sociale opgaven die van belang zijn voor de toekomst van Nederlandse steden. Tevens 
wil men met behulp van Agenda Stad door middel van concrete maatregelen de 
bestuurlijke slagkracht vergroten, belemmeringen wegnemen voor maatschappelijke 
initiatieven en meer ruimte bieden aan innovatie. 

                                                   
3 Deze freezones zijn uitwerkingen van de voorstellen van Marja Ruigrok genaamd ‘Vrij ondernemen in freezone horeca’ en 
‘Meer ruimte voor vrij ondernemen in winkelstraten’ en van Marja Ruigrok, Guus Bakker en Tiers Bakker genaamd 
‘Freezone: haven van de toekomst en innovatieve, regelluwe proeftuin’ 
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Onderdeel van de Agenda Stad zijn de zogenaamde ‘City Deals’. City Deals zijn 
toonaangevende initiatieven die zich onderscheiden door een aansprekende ambitie ten 
aanzien van een of meerdere grote maatschappelijke opgaven. Samenwerking tussen 
steden en stedelijke regio’s moet ervoor zorgen dat er innovatieve oplossingen komen die 
gericht zijn op doorbraken die internationaal aansprekend en uitventbaar zijn. Hierbij is 
publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden, kennispartners en 
maatschappelijke initiatieven het uitgangspunt. 
 
Binnen Agenda Stad zijn 11 thema’s geïdentificeerd waarbinnen de City Deals worden 
gesloten. De thema’s ‘Next Economy’ en ‘Sociale Arrangementen’ bieden Amsterdam de 
mogelijkheid een deal met het Rijk te sluiten om een experiment te starten waarbij twee 
belangrijke drempels voor potentiele ZMP’ers worden weggenomen. 
 

• Voor ZMP’ers toegankelijk maken van verzuimverzeker ingen.  In Nederland 
hebben werkgevers een verantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun 
medewerkers. Wanneer een werknemer ziek is, moet de werkgever de eerste 
twee jaar tijdens de ziekte doorbetalen. En daarna zo nodig 10 jaar de uitkering 
voor arbeidsongeschiktheid. Dit geldt ook voor mensen met een tijdelijk contract  
Voor kleine ondernemers weegt deze doorbetaling doorgaans zwaar op de 
begroting en kan zelfs faillissement tot gevolg hebben. Zowel vanuit de landelijke 
VVD4 als het Kabinet zijn voorstellen gedaan om de doorbetaling van loon bij 
ziekte voor ondernemers te beperken tot maximaal 1 jaar. De werkgever kan zich 
ook verzekeren voor de kosten van loondoorbetaling; deze verzekering is echter 
vaak een –te- kostbare aangelegenheid voor kleine zelfstandigen. Daarom wil de 
VVD dat met behulp van de city deal in overleg met verzekeraars en het 
bedrijfsleven wordt gekeken hoe deze verzekering toegankelijk kan worden 
gemaakt voor kleine ondernemers.  

• Toegankelijk maken van Europese aanbestedingen voor  combinaties van 
zelfstandigen en kleine bedrijven met groeipotentie el. Nog steeds hebben 
ZZP’ers en kleine bedrijven vanwege hun schaal moeite om een voet tussen de 
deur te krijgen bij aanbestedingen uitgeschreven door de Europese Unie. Daarom 
pleiten wij ervoor dat Europese aanbestedingen worden opgeknipt en dat het ook 
mogelijk is voor zelfstandigen en kleine bedrijven om gezamenlijk op te trekken bij 
een aanbesteding. 

 
 

 Stukken 

Meegestuurd  
Ter inzage gelegd n.v.t. 

 

Het lid van de gemeenteraad van Amsterdam 

  

M.H. Ruigrok  
  

 

                                                   
4 http://www.anoushkaschut.nl/nieuws/inbreng-algemeen-overleg-arbeidsongeschiktheid/ 


