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Samenvatting 

In tijden van crisis worden individuen in niet-standaard werkvormen – zoals zelf-

standigen zonder personeel (zzp’ers) – vaak als eerste geraakt. De coronacrisis heeft 

echter mogelijk niet alleen invloed op de huidige positie van zzp’ers. Naar verwach-

ting kan deze ook invloed hebben op de mate waarin zzp’ers zich kunnen voorbe-

reiden op een onzekere toekomst, zoals hun oude dag. Welke zzp’ers hebben met 

name negatieve implicaties van de coronacrisis ervaren voor hun (pensioen-) sparen? 

En in hoeverre hangt het ervaren van deze negatieve implicaties samen met de mate 

waarin zzp’ers hun financiële pensioenvoorbereiding als toereikend beschouwen?  

 Om deze vragen te onderzoeken hebben we data geanalyseerd die begin 2021 in 

Nederland zijn verzameld onder 1.722 zzp’ers (leeftijd 40-66 jaar) via twee online 

panels. De resultaten laten zien dat de mate waarin zzp’ers door de coronacrisis 

aanpassingen hebben gedaan in hun spaargedrag sterk verschilt. Zzp’ers in sectoren 

die relatief zwaar door de lockdown zijn getroffen, hebben gemiddeld meer negatieve 

implicaties ondervonden voor hun spaargedrag. Dit geldt eveneens voor lager opge-

leiden, zzp’ers zonder partner en onvrijwillig/noodgedwongen zzp’ers.  

 Hoe meer negatieve implicaties zzp’ers voor hun spaargedrag hebben ondervon-

den door de coronacrisis, hoe minder geneigd ze zijn te denken dat ze voldoende 

financieel voorbereid zijn om comfortabel met pensioen te gaan. Deze negatieve 

samenhang tussen de nadelige financiële implicaties van de coronacrisis en de 

gepercipieerde toereikendheid van pensioensparen zwakt af – maar blijft statistisch 

significant – wanneer rekening wordt gehouden met sociaal-demografische variabe-

len, kenmerken van het zzp-schap en economische factoren (denk aan inkomsten), 

psychologische factoren (zoals toekomstgerichtheid) en sociologische factoren (waar-

onder socialisatie met sparen). De resultaten wijzen op de grote mate van heteroge-

niteit binnen de zzp-groep en suggereren dat zzp’ers die stevig in hun spaargedrag 

zijn getroffen door de coronacrisis, voorzien dat dit ook op de langere termijn nog 

gevolgen zal hebben.
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Abstract 

In times of crisis, individuals in non-standard forms of work – such as self-employed 

individuals without personnel – are the first ones to be hit. However, the COVID-19 

crisis may not only affect the current position of self-employed workers but may 

also affect the extent to which they can prepare for an uncertain future, such as for 

old age. Which self-employed individuals were most likely to experience negative 

implications of the COVID-19 crisis for their (retirement) saving behaviors? And to what 

extent does the experience of these negative implications relate to their perceived 

retirement savings adequacy?  

 To study these questions, data collected in the Netherlands at the start of 2021 via 

two online panels among 1.722 self-employed individuals without personnel (age 

40-66) were analyzed. Findings show that self-employed individuals differ consi-

derably in the extent to which they have adapted their saving behaviors due to the 

COVID-19 crisis. Self-employed individuals working in sectors affected by the lockdown 

on average experienced more negative implications for their saving behaviors. This 

also applies to lower educated individuals, self-employed workers without a partner 

and involuntary self-employed individuals. 

 The more negative implications the self-employed experienced for their saving 

behaviors due to the COVID-19 crisis, the lower their perceived retirement savings 

adequacy is. This negative relationship between experienced adverse implications of 

the COVID-19 crisis for saving behaviors and perceived retirement savings adequacy is 

reduced – but remains statistically significant – when controlling for social-demo-

graphic variables, characteristics of solo self-employment, and economic factors (e.g., 

income), psychological factors (e.g., future time perspective), and sociological factors 

(e.g., saving socialization). The findings point to the large degree of heterogeneity 

within the solo self-employed group and suggest that solo self-employed workers 

who have been severely affected by the crisis in their saving behaviors, foresee that 

this will still have consequences in the long run. 
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1. Inleiding

De coronacrisis is niet alleen een gezondheidscrisis, maar heeft ook grote invloed 

op de arbeidsmarkt, zowel in Nederland als in andere landen (De Vries, 2021; OECD, 

2020). In tijden van crisis worden individuen in niet-standaard werkvormen – zoals 

zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en werknemers met een tijdelijke aanstelling 

– vaak als eerste geraakt (Bachmann, Bechara, Kramer, & Rzepka, 2015; OECD, 2020). 

Ook tijdens de coronacrisis lijkt dit het geval te zijn (OECD, 2020). Zo laat onderzoek 

zien dat zelfstandigen gemiddeld genomen een grotere teruggang in werkuren rap-

porteren aan de start van de crisis dan werknemers in loondienst (Von Gaudecker, 

Holler, Janys, Siflinger, & Zimpelmann, 2020) en vaker een verslechtering van inkom-

sten en werkzekerheid hebben ervaren (De Beer & Conen, 2021b). 

 De crisis heeft mogelijk niet alleen invloed op de huidige positie van zzp’ers. Naar 

verwachting kan deze ook invloed hebben op de mate waarin zzp’ers zich kunnen 

voorbereiden op een onzekere toekomst. In Nederland hebben zzp’ers in vergelijking 

met werknemers in loondienst veel eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid in de 

manier waarop ze zichzelf beschermen tegen ‘sociale risico’s’ (Dekker, 2010a, 2010b). 

Dit geldt ook op het gebied van voorbereiding op de oude dag (Mastrogiacomo, 2016; 

Van der Lecq & Oerlemans, 2009). Het is daarom relevant om te onderzoeken welke 

zzp’ers door de coronacrisis aanpassingen hebben moeten doen in hun strategie om 

sociale risico’s af te dekken en hoe dit samenhangt met hun meer algemene beeld 

over de mate waarin hun financiële voorbereiding op de oude dag toereikend is. 

Specifiek staan de volgende twee onderzoeksvragen centraal:

1. Welke zzp’ers hebben met name negatieve implicaties van de coronacrisis ervaren 

voor hun (pensioen-) sparen? 

2. In hoeverre hangt het ervaren van deze negatieve implicaties van de coronacrisis 

samen met de mate waarin zzp’ers – in meer algemene zin – hun financiële 

pensioenvoorbereiding als toereikend beschouwen?

 

1.1 Pensioencontext van zzp’ers 

Zowel op het gebied van pensionering als op het gebied van pensioenvoorbereiding 

verschilt de situatie van zzp’ers in Nederland aanzienlijk van die van werknemers. 

Voor veel werknemers in loondienst geldt een verplichte pensioenleeftijd, die is 

vastgelegd in arbeidscontracten of cao’s (Oude Mulders, Henkens, & Van Dalen, 2018). 

Zzp’ers hebben daar niet mee te maken. Wel krijgen zij, net als werknemers, een 

AOW-uitkering bij het bereiken van hun AOW-leeftijd. 
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 Ook op het gebied van pensioenvoorbereiding wijkt de positie van zzp’ers af van 

die van werknemers. De meeste werknemers in loondienst bouwen automatisch (en 

verplicht) aanvullend pensioen op via de werkgever. Zzp’ers dragen zelf meer verant-

woordelijkheid om zich financieel voor te bereiden op hun oude dag en aanvullende 

pensioenvoorzieningen te treffen (voor een uitgebreid overzicht van de verschillen in 

pensioen- en sociale zekerheidscontext tussen zzp’ers en werknemers, zie: Conen, 

Schippers, & Schulze Buschoff, 2016).

 Ten aanzien van pensionering laat zowel internationaal wetenschappelijk onder-

zoek (Hochguertel, 2015; Radl, 2013) als onderzoek uitgevoerd in Nederland (Visser, 

Gesthuizen, Kraaykamp, & Wolbers, 2016) zien dat zelfstandigen gemiddeld genomen 

op latere leeftijd met pensioen gaan dan werknemers in loondienst. De recent gepu-

bliceerde AOW-monitor toont eveneens dat de gemiddelde pensioenleeftijd voor zelf-

standigen hoger is dan voor werknemers (Montizaan, Goedhart, & Bijlsma, 2021). Ook 

gedeeltelijke pensionering komt bij zelfstandigen relatief vaak voor. Naarmate men-

sen een groter deel van hun loopbaan als zelfstandige hebben gewerkt, is de kans 

groter dat ze – terwijl ze een pensioeninkomen ontvangen – (gedeeltelijk) blijven 

doorwerken (Dingemans & Möhring, 2019). Onder mensen die betaald doorwerken op 

hoge leeftijd is het aandeel zelfstandigen dus relatief groot (Damman & Van Solinge, 

2019). Wanneer aan zzp’ers die jonger zijn dan de AOW-leeftijd wordt gevraagd tot 

welke leeftijd ze willen doorgaan met werken, dan blijkt ook dat zzp’ers gemiddeld 

genomen langer willen doorwerken dan werknemers in loondienst (Damman, Zwier, 

& Van den Heuvel, 2020).  

 Wensen en gedrag op het gebied van de timing van pensionering, blijken dus 

aanzienlijk te verschillen tussen zzp’ers en werknemers. Dit zou kunnen komen door-

dat zelfstandigen erg gecommiteerd zijn aan hun bedrijf en veelal flexibel werken 

(Damman et al., 2020). Een andere mogelijke verklaring voor dit verschil is, dat voor 

zzp’ers de financiële noodzaak om door te werken groter is dan onder werknemers 

(Visser et al., 2016).

 In eerder Netspar onderzoek concludeert Mastrogiacomo (2016) op basis van 

diverse studies dat zelfstandigen in ambities ten aanzien van het pensioeninkomen 

maar weinig verschillen van werknemers, maar dat ze onvoldoende voorzieningen 

treffen om die ambities te realiseren. Economisch onderzoek op basis van admi-

nistratieve databestanden van het CBS laat zien dat zzp-huishoudens vaker (43%) 

geen toereikend pensioen opbouwen (d.w.z. een vervangingsratio van 70%) dan 

werknemer-huishoudens (31%). Daarbij is de spreiding in de pensioenopbouw onder 

zzp-huishoudens groter dan onder werknemer-huishoudens. Zzp-huishoudens zijn 

ook vaker dan werknemer-huishoudens aangewezen op vrije besparingen (die niet 
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het langlevenrisico dekken) en vermogen uit de eigen woning (Zwinkels, Knoef, Been, 

Caminada, & Goudswaard, 2017; Zwinkels, Knoef, Caminada, Goudswaard, & Been, 

2017). Recent onderzoek op basis van de Europese SHARE-data laat zien dat personen 

die een groot deel van hun loopbaan als zelfstandige hebben gewerkt, een lager 

huishoudinkomen en individueel pensioeninkomen hebben wanneer ze ouder dan 

zestig jaar zijn (Beusch, 2020). Gemiddeld genomen lijken zzp’ers dus minder goed 

financieel voorbereid hun oude dag tegemoet te gaan dan werknemers.

 Het zou echter zo kunnen zijn dat zzp’ers zich op niet-conventionele manieren 

voorbereiden op hun pensioen. Het is daarom ook belangrijk om te onderzoeken hoe 

zzp’ers zelf aankijken tegen hun financiële situatie later in het leven. Het antwoord 

op die vraag aan hen onderschrijft het beeld dat een aanzienlijk deel van de zzp’ers 

de oude dag niet goed voorbereid tegemoet gaat. Ongeveer 30 procent van de 

Nederlandse zzp’ers (alle leeftijden) denkt niet genoeg te sparen om een comfortabel 

leven te leiden na pensionering (Conen et al., 2016). Ook geven deze cijfers aan dat 

er grote variatie bestaat binnen de groep zzp’ers in hoe goed ze financieel zijn voor-

bereid op hun oude dag. Wanneer er wordt nagedacht over de pensioensituatie van 

zzp’ers in Nederland, is het daarom niet alleen relevant om de vergelijking te maken 

met werknemers in loondienst, maar ook oog te hebben voor de heterogeniteit 

binnen de zzp-groep (Conen & Schulze Buschoff, 2019; Hershey, Van Dalen, Conen, & 

Henkens, 2017). 

 Traditioneel werden zelfstandigen, als onafhankelijke ondernemers, gezien als 

insiders op de arbeidsmarkt. Met de groei van de zzp-groep en de toenemende 

diversiteit binnen de groep is er echter steeds meer aandacht voor zzp’ers die zich 

in een meer precaire situatie bevinden (Conen & Schippers, 2019). Zoals Conen en 

Schippers (2017) beschrijven: ‘De groep wordt in toenemende mate geassocieerd met 

wat ook wel wordt aangeduid als ‘onvrijwillig’, ‘afhankelijk’ en zelfs ‘kwetsbaar’ 

zelfstandig ondernemerschap’ (p. 251). 

 In de huidige studie staat diversiteit binnen de zzp-groep centraal. We onder-

zoeken specifiek welke zzp’ers relatief hard zijn geraakt door de coronacrisis in 

termen van hun (pensioen-) sparen. Hiervoor is een brede benadering gekozen; 

we bestuderen niet alleen in hoeverre zzp’ers aangeven dat het bedrag dat zij opzij 

zetten voor pensioen/oude dag is veranderd door de coronacrisis, maar besteden ook 

aandacht aan de hoeveelheid opgebouwd spaargeld en bedragen die opzij worden 

gezet voor arbeidsongeschiktheid en overige zaken. Hierover is nog maar weinig 

bekend in de wetenschappelijke literatuur. Ook is er nog weinig inzicht in hoe de 

mate waarin zzp’ers zijn geraakt door de coronacrisis relateert aan hun beeldvorming 

over hun financiële situatie later in het leven. De focus ligt in deze studie daarbij op 
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subjectieve uitkomstmaten. Het gaat om de ervaren implicaties van de coronacrisis 

voor het spaargedrag (zie hoofdstuk 2) en de percepties ten aanzien van de mate 

waarin pensioensparen toereikend is (zie hoofdstuk 3). Dit geeft inzicht in hoe ver-

schillende groepen zzp’ers zelf tegen hun financiële positie aankijken. 

1.2 Data en methoden

In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van de Views about Retirement in the 

Nederlands-data (VARIN) (Damman & Kraaykamp, 2022). Deze data zijn tussen 25 

januari en 8 februari 2021 verzameld onder werknemers en zzp’ers van 40 jaar en 

ouder1 via twee online panels in Nederland: het I&O Research Panel en de NIPObase 

van Kantar. In het huidige onderzoek worden alleen de data geanalyseerd die zijn 

verzameld onder zzp’ers. Er werd gebruikgemaakt van twee panels, om een vol-

doende grote groep zzp’ers te kunnen bereiken voor het onderzoek. Een belangrijk 

kenmerk van zowel het I&O Research Panel als de NIPObase is dat er niet wordt 

gewerkt met zelfaanmelding. De panelleden zijn op initiatief van I&O/Kantar specifiek 

voor de panels geworven. Dit maakt issues rond zelfselectie minder pregnant. 

 In beide online panels is aan alle zzp’ers van 40 jaar en ouder gevraagd om 

deel te nemen aan het onderzoek. In de eerste vraag van de VARIN-survey werd ter 

controle nogmaals gevraagd naar de belangrijkste bezigheid van de deelnemers. 

Deze studie focust zich alleen op mensen die jonger zijn dan de AOW-leeftijd en die 

hebben aangegeven dat de situatie ‘zelfstandige zonder personeel (zzp’er)/freelancer’ 

het meest op hen van toepassing is op het moment van dataverzameling. In het I&O 

Research Panel zijn 1.169 zzp’ers van 40 jaar tot de AOW-leeftijd benaderd om deel te 

nemen aan het onderzoek (en 32 panelleden voor wie de werkstatus – zzp'er of werk-

nemer – onbekend was). Er hebben 651 zzp’ers de vragenlijst voltooid (respons: 54%). 

In de NIPObase van Kantar zijn 1.669 zzp’ers van 40 jaar tot de AOW-leeftijd gevraagd 

om deel te nemen; in totaal hebben 1.110 zzp’ers de vragenlijst ingevuld (respons: 

67%). In totaal hebben dus 1.761 zzp’ers van 40 jaar tot de AOW-leeftijd deelgenomen 

aan het onderzoek. 

1 In het onderzoek kwam niet alleen het thema pensioenvoorbereiding aan bod, maar zijn ook 
vragen gesteld over andere aspecten van het pensioneringsproces, zoals ideeën over stoppen 
met werken en de betekenis van pensionering. Aangezien dit type vragen lastig te beantwoor-
den is voor zzp’ers die nog zeer ver verwijderd zijn van de AOW-leeftijd, ligt de focus van het 
huidige onderzoek op zzp’ers van 40 jaar en ouder. Eerder onderzoek laat zien dat oudere 
werkenden in vergelijking met jongere werkenden meer bezig zijn met pensioenvoorbereiding, 
maar dat voorspellers van de mate waarin pensioensparen als toereikend wordt gezien, weinig 
verschillen tussen leeftijdsgroepen (Hershey, Henkens, & Van Dalen, 2010).    



netspar design paper 204 10

 Deelnemers met een missende waarde op de centrale afhankelijke variabelen van 

dit onderzoek (implicaties van de coronacrisis voor spaargedrag; mate waarin pen-

sioensparen als toereikend wordt gezien) worden niet meegenomen in de analyses 

(n = 18). Deelnemers met missende waarden op centrale categoriale onafhankelijke 

variabelen worden eveneens niet meegenomen in de analysesteekproef (n = 21). De 

missende waarden op de continue onafhankelijke variabelen (maximaal 1.15%) zijn 

geïmputeerd aan de hand van enkelvoudige regressie-imputatie. Dit maakt dat de 

analyses uiteindelijk zijn gebaseerd op een steekproef van 1.722 zzp’ers in Nederland. 

In bijlage A (Tabel A1) zijn de beschrijvende statistieken weergegeven en staat ook 

de operationalisering van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen beschreven. 

De data worden geanalyseerd aan de hand van univariate beschrijvingen, bivariate 

analyses en multivariate regressieanalyses.

 De gemiddelde leeftijd in de analysesteekproef is 55 jaar (leeftijdsrange 40-66 

jaar). Ongeveer de helft van de zzp’ers in de onderzoeksgroep is vrouw. Zo’n 8 procent 

heeft een lager opleidingsniveau, terwijl 28 procent een masteropleiding als hoogst 

gevolgde opleiding rapporteert. De deelnemende zzp’ers zijn werkzaam in diverse 

sectoren: 9 procent van hen werkt in de industrie/bouw, 9 procent werkt in de 

sectoren handel/horeca/vervoer, 27 procent in de zakelijke dienstverlening, 22 procent 

in de sectoren overheid/onderwijs/zorg, 14 procent in de overige dienstverlening 

(bijvoorbeeld cultuur, sport en recreatie) en 19 procent valt onder overige bedrijven. 

Gemiddeld genomen waren de deelnemers op het moment van dataverzameling 15 

jaar werkzaam als zzp’er. Ongeveer 8 procent combineert het zzp-schap (hoofdactivi-

teit) met een baan als werknemer (nevenactiviteit). 

 Vanuit het perspectief van pensioenvoorzieningen, is het relevant om een onder-

scheid te maken tussen drie typen zzp’ers (Van der Lecq & Oerlemans, 2015). Om de 

drie groepen te onderscheiden is aan de deelnemers gevraagd welke van de drie 

volgende omschrijvingen het best bij hun situatie past: 

1. Het was voor mij vanzelfsprekend om als zzp’er te gaan werken. Mijn beroep wordt 

bijna nooit in loondienst uitgeoefend

2. Ik heb bewust gekozen voor het zzp-schap. Mijn beroep kan zowel in loondienst 

als zelfstandig worden uitgeoefend

3. Ik ben noodgedwongen als zzp’er gaan werken. 

 

Van de deelnemers aan het onderzoek gaf 60 procent aan bewust voor het zzp-schap 

te hebben gekozen. Naar deze groep wordt verwezen met de term ‘vrijwillig zzp’er’. 

Ongeveer 20 procent gaf aan dat het vanzelfsprekend was om als zzp’er te gaan 

werken. Dit worden de ‘intrinsiek zzp’ers’ genoemd. Ook ongeveer 20 procent is 
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‘onvrijwillig zzp’er’. Deze personen hebben aangegeven noodgedwongen als zzp’er te 

werken.

 Een belangrijk voordeel van dataverzameling via online panels is dat een grote 

groep zzp’ers kan worden bereikt. Een belangrijk nadeel is dat de steekproef wellicht 

minder representatief is voor zzp’ers van 40 jaar tot de AOW-leeftijd in Nederland. 

Wanneer de beschrijvende kenmerken worden vergeleken met cijfers van het CBS dan 

blijkt bijvoorbeeld dat lageropgeleiden in de onderzoeksgroep ondervertegenwoor-

digd zijn. Vrouwen zijn juist oververtegenwoordigd, wat eveneens geldt voor oudere 

zzp’ers (die al dichter bij de AOW-leeftijd zijn). Deze compositie van de onderzoeks-

groep moet – met name bij de interpretatie van de beschrijvende resultaten – in acht 

worden genomen. De resultaten kunnen niet worden gegeneraliseerd naar de totale 

populatie zzp’ers van 40 jaar tot de AOW-leeftijd in Nederland. 

 

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 gaan we in op de consequenties die de coronacrisis heeft gehad voor 

het spaargedrag van zzp’ers. We geven op basis van de VARIN-data antwoord op de 

vraag bij welke zzp’ers het spaargedrag negatief is beïnvloed door de coronacrisis. In 

hoofdstuk 3 maken we vervolgens de koppeling met de mate waarin financiële pensi-

oenvoorbereiding als toereikend wordt gezien. Behalve naar de rol van de coronacrisis 

gaat de aandacht uit naar een breed scala van factoren die mogelijk kunnen samen-

hangen met de percepties die zzp’ers in bredere zin hebben ten aanzien van hun 

pensioenvoorbereiding. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de verschillende 

analyses geïntegreerd en trekken we een algemene conclusie om de hoofdvragen te 

beantwoorden. Ook bediscussiëren we de onderzoeksbevindingen in het licht van de 

literatuur en beleidsvraagstukken. 
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2. Ervaren implicaties van de coronacrisis voor spaargedrag

 

De coronacrisis en de lockdown die als maatregel door de overheid is ingezet om 

de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben grote gevolgen gehad voor de 

arbeidsmarkt (De Vries, 2021; OECD, 2020). Wanneer er wordt gekeken naar de implica-

ties van de coronacrisis dan zijn er grote verschillen tussen individuen te verwachten. 

In bepaalde beroepen was het bijvoorbeeld beperkt mogelijk om het werk uit te 

oefenen, zoals binnen diverse creatieve beroepen en in de horeca (De Beer & Conen, 

2021a). In andere beroepen, zoals in de zorg, was er juist extra veel werk te doen. 

Om werkgevers en zelfstandigen tijdens de crisis te ondersteunen, zijn er vanuit de 

overheid diverse regelingen ingesteld. Voor zelfstandigen is bijvoorbeeld de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ontwikkeld (Rijksoverheid, 

2021). Naar alle waarschijnlijkheid hebben de regelingen geholpen om de zwaarste 

financiële klappen door de crisis op te vangen. Toch kan verwacht worden dat 

bepaalde groepen zzp’ers – wanneer wordt gekeken naar het spaargedrag – een 

grotere kans hebben om negatieve implicaties van de coronacrisis te hebben ervaren 

dan andere. In de volgende paragraaf beschrijven we factoren die mogelijk een rol 

kunnen spelen bij het spaargedrag van zzp’ers. Daarna gaan we in op de empirische 

bevindingen.  

2.1  Achtergrond

Om te onderzoeken welke zzp’ers er mogelijk relatief hard zijn getroffen door de 

crisis, bestuderen we twee typen factoren die naar verwachting een rol spelen. 

 Ten eerste gaat de aandacht uit naar factoren die kunnen wijzen op een relatief 

kwetsbare positie als zzp’er. De verwachting is dat de coronacrisis al bestaande onge-

lijkheden op de arbeidsmarkt nog verder heeft uitvergroot (OECD, 2020). Zo speelt het 

opleidingsniveau van de zzp’er mogelijk een rol. Eerder onderzoek aan de start van 

de coronacrisis in Nederland heeft laten zien dat lageropgeleiden een grotere reductie 

in werkuren ervoeren dan hogeropgeleiden (Von Gaudecker et al., 2020). Daarnaast 

kijken we naar de rol van de huishoudenssituatie. Zzp’ers met een werkende partner 

hebben naar alle waarschijnlijkheid een solidere financiële positie om eventuele 

negatieve implicaties van de coronacrisis op te vangen dan zzp’ers zonder partner en 

zzp’ers van wie de partner niet werkt. Eerder onderzoek – uitgevoerd voor de coron-

acrisis – laat bijvoorbeeld zien dat zzp’ers zonder werkende partner, een slechtere 

financiële situatie van het huishouden en het bedrijf rapporteren (Conen & Schippers, 

2017). Verder kan verwacht worden dat de mate van vrijwilligheid van het zzp-schap 

een rol speelt. Onderzoek heeft laten zien dat zzp’ers die vanuit ‘push-motieven’, 
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ofwel noodgedwongen zijn gestart, gemiddeld genomen een minder succesvolle 

onderneming hebben dan zzp’ers die vanuit ‘pull-motieven’ zijn gestart. Ook maken 

zij gemiddeld genomen vaker onderdeel uit van financieel kwetsbare huishoudens, 

die moeite hebben om rond te komen (Conen & Schippers, 2017). De relatief kwetsbare 

positie van onvrijwillig zzp’ers is wellicht in de coronacrisis ook zichtbaar in hun 

spaargedrag.

 Ten tweede spelen mogelijk factoren een rol die specifiek samenhangen met de 

maatregelen die tijdens de coronacrisis door de overheid zijn ingevoerd. Door de 

lockdown zijn bepaalde sectoren sterker getroffen dan andere sectoren. Cijfers van 

het CBS laten bijvoorbeeld zien dat zelfstandigen met een dienstverlenend beroep 

(bijvoorbeeld kappers), een creatief beroep (zoals kunstenaars) of een beroep in de 

sector transport en logistiek (denk aan taxichauffeurs) relatief vaak aanspraak heb-

ben gemaakt op de Tozo-regeling in de periode van april tot en met juni 2020 (De 

Vries, 2021). Daarnaast werden bepaalde beroepen door de overheid als ‘cruciaal’ 

bestempeld. De mensen die werkzaam waren in die beroepen konden nog wel naar 

hun werk toe en konden aanspraak maken op noodopvang voor de kinderen. Eerder 

onderzoek laat zien dat mensen die werkzaam zijn in een cruciaal beroep minder 

vaak dan de andere beroepen uren hebben verminderd aan de start van de coron-

acrisis en juist vaker werkuren hebben zien toenemen (Von Gaudecker et al., 2020). 

Naar verwachting zijn de negatieve implicaties van de coronacrisis voor het spaarge-

drag voor mensen in cruciale beroepen daarom relatief klein. 

2.2 Univariate resultaten

Om te onderzoeken in hoeverre zzp’ers negatieve financiële consequenties hebben 

ondervonden van de coronacrisis, hebben we hun de volgende vraag voorgelegd: ‘In 

welke mate zijn de volgende zaken door de coronacrisis veranderd voor u (afgenomen 

of juist toegenomen)?’ De deelnemers aan het onderzoek konden de afname of juist 

toename aangeven voor diverse zaken die te maken hebben met hun inkomen en 

spaargedrag. Over het algemeen laten de resultaten zien dat de coronacrisis voor 

vele zzp’ers negatieve financiële implicaties heeft gehad. Ongeveer 42 procent van de 

deelnemende zzp’ers rapporteert dat het aantal werkuren (sterk) is afgenomen; 46 

procent rapporteert dat hun inkomsten uit werk per maand (sterk) zijn afgenomen. 

Het aandeel zzp’ers dat aangeeft dat het huishoudinkomen (sterk) is afgenomen is 

iets lager: namelijk 35 procent. 

 Een afname in werkuren en inkomsten betekent natuurlijk niet vanzelfsprekend, 

dat ook het spaargedrag negatief wordt beïnvloed. Figuur 1 geeft de antwoorden 

weer die de respondenten hebben ingevuld over de invloed van de coronacrisis op 
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hun spaargedrag. Van de respondenten geeft 28 procent aan dat hun hoeveelheid 

opgebouwd spaargeld (sterk) is afgenomen door de coronacrisis. Deze personen 

hebben waarschijnlijk door de negatieve implicaties van de crisis voor hun financiële 

situatie hun spaargeld moeten aanspreken om aan hun betalingsverplichtingen te 

kunnen voldoen. Opvallend is dat een aanzienlijk deel van de zzp’ers – ongeveer één 

op de vijf – het spaarsaldo juist (sterk) heeft zien stijgen door de coronacrisis. Wellicht 

weerspiegelt dit dat sommige zzp’ers het werk juist hebben zien toenemen tijdens de 

coronacrisis.

 Het bedrag dat zzp’ers per maand opzijzetten voor hun oude dag is voor een aan-

zienlijk deel van de zzp’ers eveneens geslonken door de coronacrisis (zie ook Figuur 

1). Ongeveer 25 procent van de deelnemende zzp’ers noemt dat het bedrag dat zij per 

maand opzij zetten voor pensioen/oude dag (sterk) is afgenomen door de corona-

crisis. Ook het bedrag dat zij maandelijks voor arbeidsongeschiktheid reserveren, is 

voor 22 procent van de bestudeerde zzp’ers (sterk) afgenomen. Het maandbedrag dat 

opzij wordt gezet voor overige zaken nam (sterk) af voor 30 procent van de zzp’ers die 

deelnamen aan het onderzoek.   

2.3 Bivariate resultaten

De beschrijvende resultaten in de vorige paragraaf lieten zien dat de coronacrisis 

voor vele zzp’ers negatieve financiële implicaties heeft gehad. Maar, niet alle zzp’ers 

zijn in dezelfde mate getroffen door de crisis. Naar verwachting zullen zzp’ers die 

zich in een meer kwetsbare positie bevinden (bijvoorbeeld lageropgeleiden, zzp’ers 

zonder partner en mensen die noodgedwongen zzp’er zijn geworden) relatief grotere 

negatieve consequenties hebben ervaren van de coronacrisis voor hun spaargedrag. 

Figuur 1 Gepercipieerde implicaties van de coronacrisis voor spaargedrag
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En waarschijnlijk zijn deze negatieve consequenties relatief groot onder zzp’ers in 

sectoren die sterk zijn beïnvloed door de lockdown en onder zzp’ers die geen cruciaal 

beroep hebben. In Tabel 1 worden de vijf hierboven genoemde factoren gerelateerd 

aan de ervaren negatieve implicaties van de coronacrisis voor spaargedrag. 

 Allereerst kijken we naar de rol van opleidingsniveau. In de kolom ‘hoeveelheid 

opgebouwd spaargeld’ staat welk percentage van de respondenten per opleidings-

categorie aangeeft dat de hoeveelheid opgebouwd spaargeld (sterk) is afgenomen 

door de coronacrisis. Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen de opleidingsgroe-

pen. Onder lageropgeleiden rapporteert 34 procent van de respondenten dat de 

hoeveelheid opgebouwd spaargeld (sterk) is verminderd door de coronacrisis; onder 

respondenten met een masteropleiding is dit 19 procent. Ook geeft 37 procent van de 

lageropgeleiden aan dat het bedrag dat zij per maand opzijzetten voor de oude dag 

(sterk) is afgenomen; onder respondenten met een masteropleiding is dit 19 procent. 

Het patroon is vergelijkbaar voor de andere vormen van sparen: onder lageropgeleide 

zzp’ers is het aandeel mensen dat negatieve implicaties van de coronacrisis heeft 

ervaren voor het spaargedrag duidelijk groter dan onder hogeropgeleiden.

 Het hebben van een partner en de werkstatus van die partner blijken eveneens 

een rol te spelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf groepen: geen partner, 

partner doet geen betaald werk, partner heeft een vaste aanstelling in loondienst, 

partner werkt als zzp’er en de partner heeft een andere werksituatie. Zzp’ers zonder 

partner blijken zich in de meest kwetsbare positie te bevinden. In deze groep is het 

aandeel dat negatieve implicaties van de coronacrisis heeft ervaren voor de verschil-

lende vormen van spaargedrag het hoogst. Zo geeft 36 procent aan dat de hoeveel-

heid opgebouwd spaargeld (sterk) is afgenomen door de coronacrisis en is voor 34 

procent het maandbedrag dat opzij wordt gezet voor pensioen (sterk) afgenomen. 

Zzp’ers van wie de partner een vaste aanstelling in loondienst heeft, blijken zich 

in de minst kwetsbare positie te bevinden. Toch is het goed om te benoemen dat 

ook van de zzp’ers met een partner met een vaste baan in loondienst nog steeds 23 

procent aangeeft dat de hoeveelheid opgebouwd spaargeld (sterk) is afgenomen; 20 

procent stelt minder te sparen voor de oude dag door de coronacrisis.  

 Zzp’ers verschillen ook aanzienlijk in reden waarom ze als zzp’ers zijn gaan 

werken. Het aandeel respondenten dat negatieve consequenties ervaart voor het 

spaargedrag door de coronacrisis is het hoogst onder respondenten die noodgedwon-

gen als zzp’er zijn gaan werken (de groep ‘onvrijwillig’). Zo’n 35 procent geeft aan 

dat de hoeveelheid spaargeld is afgenomen door de coronacrisis en 33 procent heeft 

minder geld opzijgezet voor het pensioen. Onder degenen die bewust hebben geko-

zen voor het zzp-schap (de groep ‘vrijwillig’) is het aandeel dat negatieve implicaties 
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rapporteert van de coronacrisis voor het spaargedrag het laagst. Zo’n 24 procent 

noemt dat de hoeveelheid spaargeld is afgenomen door de coronacrisis en 22 procent 

heeft minder geld opzijgezet voor de oude dag. De intrinsiek zzp’ers – degenen voor 

wie het vanzelfsprekend was om als zzp’er te gaan werken – vormen de midden-

groep. Voor de andere vormen van sparen is het patroon vergelijkbaar.

Tabel 1 Gepercipieerde negatieve implicaties van de coronacrisis, naar 

achtergrondkenmerkena

Hoeveelheid 
opgebouwd 
spaargeld

Bedrag dat per 
maand opzij 
wordt gezet 

voor pensioen/
oude dag

Bedrag dat per 
maand opzij 

wordt gezet voor 
arbeids-

ongeschiktheid

Bedrag dat 
per maand 
opzij wordt 
gezet voor 

overige zaken
% afgeno-
men door 

coronacrisis

% afgenomen 
door 

coronacrisis

% afgenomen 
door  

coronacrisis

% afgenomen 
door 

coronacrisis
Opleidingsniveau 
Lageropgeleid 34 37 34 36
Middelbaar opgeleid 34 33 30 37
Hogeropgeleid - bachelor 30 24 22 30
Hogeropgeleid - master 19 19 15 24
Werkstatus partner
Geen partner 36 34 29 39
Partner geen betaald werk 29 25 24 30
Partner werknemer vaste aanstelling 23 20 17 24
Partner zzp’er 29 27 24 31
Partner werkt - overig 31 28 24 32
Vrijwilligheid zzp-schap 
Intrinsiek 32 26 24 33
Vrijwillig 24 22 19 27
Onvrijwillig 35 33 29 36
Sector 
Industrie/bouw 19 21 17 23
Handel/horeca/vervoer 42 34 32 38
Zakelijke dienstverlening 22 19 15 23
Overheid/onderwijs/zorg 26 25 21 30
Overige dienstverlening 37 33 29 38
Overige bedrijven 29 28 27 33
Cruciaal beroep
Nee/weet niet 29 26 23 32
Ja 25 21 18 23
Totaal 28 25 22 30

Noot a: De bivariate samenhang – getoetst middels Chi-kwadraattoetsen – is statistisch 
significant voor alle combinaties van achtergrondkenmerken en vormen van sparen, behalve voor 
cruciaal beroep/hoeveelheid opgebouwd spaargeld. 
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 De sector waarin zzp’ers werken, blijkt sterk samen te hangen met het ervaren 

van negatieve financiële implicaties van de coronacrisis. De resultaten laten zien dat 

met name zzp’ers die werkzaam zijn in de sectoren handel/horeca/vervoer en overige 

dienstverlening (waaronder cultuur, sport en recreatie) negatieve implicaties van de 

coronacrisis rapporteren voor hun spaargedrag. Ongeveer 42 procent van de zzp’ers in 

de sector handel/horeca/vervoer rapporteert dat de hoeveelheid opgebouwd spaar-

geld (sterk) is afgenomen door de coronacrisis. In de sector overige dienstverlening is 

dit 37 procent. Bij zzp’ers uit de sectoren industrie/bouw en zakelijke dienstverlening 

is het aandeel dat de hoeveelheid spaargeld heeft zien afnemen juist relatief laag, 

respectievelijk 19 en 22 procent. De resultaten voor de andere drie metingen van 

spaargedrag wijzen in dezelfde richting.

 Ten slotte laten de resultaten zien dat het werken binnen een ‘cruciale’ beroeps-

groep van belang is. Om dit te bepalen werd aan de respondenten gevraagd of 

ze volgens de criteria van de Nederlandse overheid werkzaam zijn in een cruciale 

beroepsgroep (‘ja’, ‘nee’, ‘weet niet’). Van degenen die niet werkzaam zijn in een 

cruciaal beroep geeft 29 procent aan dat de hoeveelheid opgebouwd spaargeld 

(sterk) is afgenomen door de coronacrisis; onder degenen met een cruciaal beroep 

is dit 25 procent. Ook is onder zzp’ers die geen cruciaal beroep hebben het aandeel 

mensen dat door de coronacrisis minder voor het pensioen gespaard heeft (26%) iets 

hoger dan onder degenen met een cruciaal beroep (21%). Hier geldt eveneens dat 

de verschillende indicatoren van spaargedrag vergelijkbare resultaten laten zien. De 

verschillen tussen de groepen zijn hier echter in verhouding tot de eerder beschreven 

kenmerken relatief klein. 

2.4 Multivariate resultaten

Uit de beschrijvende resultaten voor de verschillende indicatoren voor spaarge-

drag blijkt dat enkele groepen zzp’ers een verhoogd risico hebben om negatieve 

implicaties van de coronacrisis te hebben ondervonden voor hun spaargedrag. Een 

belangrijke vraag is of er nog steeds groepsverschillen worden geobserveerd als 

we rekening houden met de genoemde andere factoren en met mogelijk relevante 

sociaal-demografische kenmerken (zoals leeftijd, geslacht en gezondheidssituatie) en 

kenmerken van het zzp-schap die nog niet aan bod zijn gekomen (zoals werkuren, 

aantal jaren zzp’er en het combineren van het zzp-schap met een baan in loon-

dienst). Om dit te onderzoeken is een frequentiemaat geconstrueerd die het aantal 

vormen van sparen registreert waarvoor een afname wordt gerapporteerd door de 
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coronacrisis.2  Iets meer dan 60 procent van de zzp’ers rapporteert geen afname op de 

vier bestudeerde vormen van sparen. Ongeveer 15 procent rapporteert een afname op 

alle vier de bestudeerde vormen van sparen. 

 Om te kunnen controleren voor de invloed van andere variabelen is een multivari-

ate regressieanalyse uitgevoerd, waarbij de frequentie van het aantal spaargedragin-

gen waarvoor men een afname rapporteert de afhankelijke variabele is. De resultaten 

van de multivariate regressieanalyse (zie Bijlage B, Tabel B1) zijn sterk in lijn met de 

eerder gerapporteerde bivariate resultaten. Ook wanneer rekening wordt gehouden 

met diverse sociaal-demografische kenmerken en kenmerken van het zzp-schap laten 

de resultaten zien dat hogeropgeleiden, zzp’ers van wie de partner een vaste baan in 

loondienst heeft en zzp’ers die vrijwillig voor het zzp-schap hebben gekozen, relatief 

minder vaak negatieve implicaties van de coronacrisis voor hun spaargedrag hebben 

ervaren. Dit geldt eveneens voor zzp’er die werkzaam zijn in de zakelijke dienst-

verlening en voor degenen van wie het beroep tijdens de coronacrisis als cruciaal is 

bestempeld. 

 Naast deze factoren blijkt eveneens het hebben van gezondheidsbeperkingen 

samen te hangen met meer ervaren negatieve implicaties van de coronacrisis voor 

spaargedrag. Zzp’ers die in hun dagelijkse activiteiten worden beperkt door een ziekte 

of handicap, rapporteren gemiddeld genomen een afname van een groter aantal 

onderzochte vormen van sparen. Ook werkuren voorafgaand aan de coronacrisis 

spelen een rol: degenen die meer uren werkten rapporteren gemiddeld genomen 

meer negatieve implicaties voor hun spaargedrag. Leeftijd, geslacht, duur van het 

zzp-schap en het combineren van zzp-schap met een baan in loondienst, blijken 

niet significant samen te hangen met ervaren negatieve implicaties van de corona-

crisis voor spaargedrag. Gezamenlijk verklaren de bestudeerde factoren ongeveer 9 

procent van de variantie in de ervaren negatieve implicaties van de coronacrisis voor 

spaargedrag.

 

2 De frequentiemaat voor spaargedrag (M = 1.05, SD = 1.52, range 0-4) geeft weer op hoeveel van 
de volgende vier vormen van sparen een afname (sterk afgenomen/afgenomen) is geobser-
veerd door de coronacrisis: ‘hoeveelheid opgebouwd spaargeld’, ‘bedrag dat per maand opzij 
wordt gezet voor pensioen/oude dag’, ‘bedrag dat per maand opzij wordt gezet voor arbeids-
ongeschiktheid’, ‘bedrag dat per maand opzij wordt gezet voor overige zaken’. 



pensioenvoorbereiding van zzp’ers tijdens de coronacrisis 19

3. Mate waarin pensioensparen als toereikend wordt gezien

 

In het voorgaande hoofdstuk hebben we beschreven dat een aanzienlijk deel van de 

zzp’ers aanpassingen heeft moeten doen in hun spaargedrag door de coronacrisis. 

De vraag die daaruit voortkomt is of zzp’ers die zwaar zijn getroffen door de crisis ook 

een negatiever beeld hebben van de mate waarin ze financieel zijn voorbereid op 

hun oude dag. Voordat we op basis van de data op deze vraag ingaan, schetsen we 

een beeld van de theoretische achtergrond en literatuur op het gebied van perceived 

retirement savings adequacy, ofwel de mate waarin individuen denken dat ze genoeg 

sparen om later comfortabel met pensioen te gaan (Hershey et al., 2010).

 

3.1 Achtergrond

Onderzoekers uit verschillende disciplines bestuderen voorbereiding op pensionering. 

In de literatuur wordt echter erkend dat het belangrijk is om over de disciplinaire 

grenzen heen te kijken, om een diepgaand begrip te krijgen van pensioenvoorbe-

reiding (Hershey, Jacobs-Lawson, & Austin, 2013). In een invloedrijk reviewartikel 

over pensioenvoorbereiding (Adams & Rau, 2011) wordt het interdisciplinaire investor 

behavior-model (Hershey, 2004; Hershey, Jacobs-Lawson, McArdle, & Hamagami, 

2007) beschreven als een van de centrale theoretische modellen voor het verklaren 

van subjectieve aspecten van pensioenvoorbereiding. Dit model, dat zijn oorsprong 

vindt in de psychologie, gaat ervan uit dat verschillende typen factoren van belang 

zijn voor het verklaren van de mate waarin pensioenvoorbereiding als toereikend 

wordt gezien. Naast task components (kenmerken van de planningscontext) worden 

drie groepen factoren onderscheiden die naar verwachting van belang zijn bij 

pensioenvoorbereiding: 1) psychological influences, 2) cultural ethos en 3) financial 

resources and economic forces (Hershey, 2004; Hershey, Jacobs-Lawson, et al., 2007).3 

 In het oorspronkelijke investor behavior-model werd de meeste aandacht besteed 

aan psychologische factoren. Persoonlijkheidskenmerken (zoals toekomstgericht-

heid), motivationele factoren (zoals de mate van duidelijkheid van pensioendoelen) 

en cognitieve factoren (zoals gepercipieerde financiële kennis) werden verwacht van 

belang te zijn voor het verklaren van verschillen tussen individuen in de mate waarin 

ze financieel voorbereid denken te zijn op hun pensionering (Hershey, Henkens, & 

Van Dalen, 2007; Hershey, Jacobs-Lawson, et al., 2007). In meer recente toepassingen 

is het model verfijnd, door ook de sociologische en economische aspecten van het 

3 Voor een overzicht van de (gedrags-)economische verklaringen van pensioensparen door zelf-
standigen, zie Linde (2019).
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model verder uit te werken (França & Hershey, 2018; Hershey et al., 2010; Van Dalen, 

Henkens, & Hershey, 2010). Vanuit sociologisch perspectief kan bijvoorbeeld worden 

verwacht dat het vertrouwen dat mensen hebben in instituties die de zorg voor het 

pensioen in handen hebben, invloed heeft op hoe ze hun pensioenvoorbereiding 

zien. Ook de mate van socialisatie met pensioenvoorbereiding speelt mogelijk een rol, 

bijvoorbeeld door als kind al te leren dat sparen belangrijk is of door ouders die een 

goed rolmodel waren in termen van pensioenvoorbereiding (Van Dalen et al., 2010). 

Vanuit economisch perspectief wordt daarnaast aandacht besteed aan de rol van 

het (huishoudens)inkomen of de kwaliteit van het pensioen dat door de eventuele 

werkgever wordt geboden (Hershey et al., 2010). 

 Veel van het onderzoek naar subjectieve aspecten van pensioenvoorbereiding richt 

zich op werkenden in loondienst. Recentelijk is echter ook onderzoek gedaan onder 

zzp’ers in Duitsland en Nederland (Conen & Schulze Buschoff, 2019; Hershey et al., 

2017). In dat onderzoek is een factor onderzocht die specifiek onder zzp’ers een rol 

kan spelen bij de pensioenvoorbereiding, namelijk: de mate van vrijwilligheid van 

het zzp-schap. Ook is in die studie de rol van sociaal-demografische en psychologi-

sche kenmerken onderzocht. Het onderzoek laat zien dat mensen die noodgedwon-

gen als zzp’er zijn gaan werken gemiddeld genomen een minder rooskleurig beeld 

hebben van hun toekomstige pensioeninkomen dan zzp’ers die bewust voor het zzp-

schap hebben gekozen. Daarnaast bleek de mate waarin pensioensparen als toerei-

kend wordt gezien positief samen te hangen met het inkomen van de zzp’ers en met 

diverse psychologische factoren. Zzp’ers die meer toekomstgericht zijn, die duidelijke 

pensioendoelen hebben en die meer financiële kennis hebben, zien hun financiële 

pensioenvoorbereiding gemiddeld genomen vaker als toereikend dan degenen die 

minder van deze psychologische kenmerken bezitten (Hershey et al., 2017). 

 In de huidige studie staat de vraag centraal of de negatieve implicaties van de 

coronacrisis voor het spaargedrag van zzp’ers ook samenhangen met hoe zij hun toe-

komstige financiële situatie tijdens hun oude dag voor zich zien. Vanuit het investor 

behavior-model kan worden verwacht dat deze factor – die binnen de categorie 

financial resources and economic forces valt – een rol speelt bij de subjectieve aspec-

ten van pensioenvoorbereiding. Over het algemeen laten eerdere onderzoeksresul-

taten zien dat mensen die meer financiële hulpbronnen hebben, meer geneigd zijn 

om te sparen en hun pensioensparen als toereikend te zien (zie literatuuroverzicht 

van Hershey et al., 2013). Een teruggang in financiële hulpbronnen en daarmee ver-

minderde mogelijkheden om te sparen, kan zodoende samenhangen met een minder 

rooskleurig beeld van de financiële situatie tijdens de oude dag. De verwachting is 

daarom dat hoe meer negatieve implicaties zzp’ers ervaren voor hun spaargedrag 
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door de coronacrisis, hoe minder ze denken dat hun pensioensparen toereikend zal 

zijn om een comfortabel leven te kunnen leiden na pensionering.

 Om deze samenhang tussen de negatieve financiële consequenties van de corona-

crisis en gepercipieerde toereikendheid van pensioensparen te onderzoeken wordt in 

dit hoofdstuk de relatie niet alleen bivariaat bestudeerd, maar eveneens in een mul-

tivariate analyse. In die multivariate analyse houden we rekening met sociaal-demo-

grafische kenmerken (leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, gezondheidsbeperkingen, 

werkstatus partner) en kenmerken van het zzp-schap (werkuren, aantal jaren zzp’er, 

combibaan, vrijwilligheid zzp-schap, sector, cruciaal beroep). Met name over de rol 

van de kenmerken van het zzp-schap is nog relatief weinig bekend in de literatuur. 

Verder controleren we, in lijn met het investor behavior-model (Hershey, 2004) en de 

verfijningen daarvan (Hershey et al., 2010; Van Dalen et al., 2010), voor economische 

factoren (inkomsten, aanvullend pensioen uit loondienst, pensioensparen afgelopen 

half jaar), psychologische factoren (toekomstgerichtheid, duidelijkheid pensioen-

doelen, gepercipieerde financiële kennis) en sociologische factoren (socialisatie met 

sparen, ouders als rolmodellen, vertrouwen in pensioeninstituties). Een belangrijke 

vraag is of de verwachte relatie tussen de negatieve financiële consequenties van de 

coronacrisis voor het spaargedrag en gepercipieerde toereikendheid van pensioen-

sparen in stand blijft wanneer met al deze factoren rekening wordt gehouden. 

3.2 Univariate resultaten

Om te meten in hoeverre pensioensparen als toereikend wordt gezien, kregen de 

deelnemers aan het onderzoek drie vragen voorgelegd, vergelijkbaar met de vragen 

die in eerdere studies zijn gesteld (Hershey et al., 2010; Van Dalen et al., 2010). 

Allereerst kregen de respondenten de vraag in hoeverre ze het eens zijn met de stel-

lingen ‘Ik spaar genoeg voor een goed pensioen’ en ‘Ik verwacht een goed pensioen 

te krijgen’; zie de antwoorden in Figuur 2. De beschrijvende resultaten laten zien dat 

er binnen de groep bestudeerde zzp’ers veel variatie is in de mate waarin ze hun 

financiële pensioenvoorbereiding als toereikend beschouwen. Zo geeft 35 procent van 

de deelnemende zzp’ers aan niet genoeg te sparen voor een goed pensioen. Ongeveer 

28 procent van de deelnemers geeft aan het ‘niet eens/niet oneens’ te zijn met de 

stelling. De overige 37 procent stelt juist genoeg te sparen voor een goed pensioen. De 

antwoorden op de andere stelling geven een vergelijkbaar patroon weer.

 Naast de twee genoemde stellingen is aan de onderzoeksdeelnemers ook gevraagd 

om antwoord te geven op de vraag: ‘Stel dat u volledig zou stoppen met werken 

bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Denkt u dat u dan voldoende zal hebben 

opgebouwd aan pensioen en overige inkomensbronnen om een comfortabel leven 
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te leiden?’. Figuur 3 toont de antwoorden. Van de deelnemers geeft 27 procent aan 

zeker/waarschijnlijk niet voldoende te hebben opgebouwd aan pensioen en overige 

inkomensbronnen om een comfortabel leven te leiden wanneer ze zouden stoppen 

met werken bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Circa een op de vijf deelnemers 

geeft als antwoord ‘misschien’. Meer dan de helft van de bestudeerde zzp’ers (54%) 

ziet de pensioenvoorbereiding als toereikend om een comfortabel leven te kunnen 

leiden wanneer zij bij het bereiken van de AOW-leeftijd met pensioen zouden gaan. 

 De drie vragen om te meten of het pensioensparen als al dan niet toereikend 

wordt gezien, correleren aanzienlijk (r-waarden tussen .60 en .70) en blijken een 

betrouwbare schaal te vormen (Cronbachs alpha = .84). Om de gepercipieerde 

toereikendheid van pensioensparen te meten wordt daarom een samengestelde 

Figuur 2 Mate waarin pensioensparen als toereikend wordt gezien – vragen 1 en 2

35

34

28

31

37

35

I K  S PA A R G E NOE G  V OOR E E N G OE D  PE NS I OE N

I K  V E RWA CH T  E E N G OE D  PE NS I OE N T E  KRI J G E N

PERCENTAGE

(helemaal) mee oneens niet eens/ niet oneens (helemaal) mee eens

Figuur 3 Mate waarin pensioensparen als toereikend wordt gezien – vraag 3

zeker/ waarschijnlijk 
niet
27%

misschien
19%

zeker/ waarschijnlijk 
wel
54%

S T E L  D A T  U  V O L L E D I G  Z O U  S T OP P E N  M E T  W E RK E N B I J  H E T  B E R E I KE N  V A N  
D E  A O W - L E E F T I J D .  D E NK T  U  D A T  U  D A N  V O L D O E ND E  Z A L  H E B BE N  

O P G E B O U W D  A A N  P E N S I OE N  E N  O V E R I G E  I NK O M E N S B R O NN E N  O M  E E N 
C O M F O R T A B E L L E V E N  T E  L E I D E N ?



pensioenvoorbereiding van zzp’ers tijdens de coronacrisis 23

maat geconstrueerd door de gemiddelde score te nemen op de drie vragen. Deze 

geconstrueerde variabele gebruiken we als afhankelijke variabele in de analyses in de 

volgende paragrafen. 

3.3 Bivariate resultaten

In deze paragraaf staat de vraag centraal hoe de ervaren negatieve consequenties 

van de coronacrisis voor het spaargedrag samenhangen met de gepercipieerde 

toereikendheid van pensioensparen. Zien zzp’ers die zwaarder zijn getroffen door 

de coronacrisis hun toekomstige financiële situatie tijdens de oude dag ook min-

der rooskleurig in? In lijn met de eerder geformuleerde verwachting wordt er een 

negatieve samenhang geobserveerd: hoe meer negatieve implicaties zzp’ers hebben 

ervaren voor hun spaargedrag, hoe minder ze geneigd zijn om hun pensioensparen 

als toereikend te beschouwen (r = -.30, p<0.001). 

 Figuur 4 illustreert deze negatieve samenhang. De gemiddelde score op de meting 

van gepercipieerde toereikendheid van pensioensparen voor zzp’ers die niet in hun 

spaargedrag zijn getroffen door de coronacrisis (M = 3.30) is aanzienlijk hoger dan 

onder degenen die hun spaargedrag erg hebben moeten aanpassen (M = 2.45). 

Figuur 4 Mate waarin pensioensparen als toereikend wordt gezien, naar ervaren 

negatieve implicaties van de coronacrisis voor het spaargedrag
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Zzp’ers die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis lijken gemiddeld genomen dus 

minder positief over de mate waarin hun pensioensparen toereikend zal zijn voor 

een comfortabele oude dag. In de volgende paragraaf gaan we in op de vraag of deze 

samenhang ook standhoudt als we rekening houden met een breed scala aan andere 

mogelijk relevante factoren. 

3.4 Multivariate resultaten

In Bijlage C (Tabel C1) staan de resultaten van de multivariate regressieanalyses om 

gepercipieerde toereikendheid van pensioensparen te verklaren. De statistische 

modellen zijn opgebouwd in drie stappen. In het eerste model is als verklarende 

variabele alleen de variabele opgenomen die de negatieve implicaties van de coron-

acrisis voor spaargedrag meet. In het tweede model zijn de sociaal-demografische 

achtergrondkenmerken en kenmerken van het zzp-schap toegevoegd. In het derde 

model wordt daarnaast ook gecontroleerd voor economische, psychologische en 

sociologische factoren. Gezamenlijk verklaren de bestudeerde variabelen ongeveer 

42 procent van de variantie in de mate waarin pensioensparen als toereikend wordt 

gezien.

 Model 1 laat zien dat hoe meer negatieve implicaties zzp’ers hebben ondervonden 

door de coronacrisis voor hun spaargedrag, hoe lager de gepercipieerde toereikend-

heid van pensioensparen is (b = -0.20, p <0.001). Dit is in lijn met de beschrijvende 

resultaten uit de vorige paragraaf. De sterkte van de samenhang neemt stapsgewijs 

af wanneer de overige variabelen worden toegevoegd aan het model (zie Model 2 

en Model 3). Toch blijft de samenhang statistisch significant (b = -0.09, p <0.001)4. 

Deze resultaten suggereren dat zzp’ers die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis 

verwachten dat dit ook op de langere termijn nog consequenties heeft.

 De resultaten van het volledige model (Model 3) laten zien dat de economische, 

psychologische en sociologische factoren – zoals verwacht op basis van het investor 

behavior-model – een duidelijke samenhang vertonen met de mate waarin zzp’ers 

hun pensioensparen als toereikend zien. Zzp’ers met hogere inkomsten per maand, 

degenen die vanuit (een eerdere baan in) loondienst aanvullend pensioen hebben 

4 In aanvullende analyses is bekeken of dezelfde conclusie kan worden getrokken wanneer de 
indicatoren van negatieve implicaties van de coronacrisis voor het spaargedrag apart worden 
bestudeerd. Om dit te toetsen zijn er vier aanvullende modellen geschat (in opbouw vergelijk-
baar met Model 3 in Tabel C1), waarin de dummy-indicatoren worden meegenomen voor 1) 
afname hoeveelheid opgebouwd spaargeld en 2) afname van bedrag dat per maand opzijgezet 
wordt voor pensioen, 3) arbeidsongeschiktheid en 4) overige zaken. De conclusie op basis van 
deze analyses is eveneens dat zzp’ers die zwaarder door de coronacrisis zijn getroffen, hun 
pensioensparen gemiddeld genomen als minder toereikend beschouwen.
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opgebouwd en zzp’ers die tijdens de coronacrisis een deel van hun inkomsten opzij 

hebben gezet voor hun pensioen, ervaren hun pensioen gemiddeld genomen als 

meer toereikend. Dit geldt eveneens voor zzp’ers die meer toekomstgericht zijn, die 

duidelijke pensioendoelen voor ogen hebben en voor zzp’ers die meer financiële 

kennis hebben. Ook socialisatie met sparen blijkt een significante samenhang te 

hebben: zzp’ers die als kind al leerden dat sparen voor later belangrijk is, zien hun 

pensioen gemiddeld genomen als meer toereikend. Verder speelt vertrouwen in pen-

sioeninstituties een rol. Zzp’ers die meer vertrouwen hebben in pensioeninstituties 

scoren gemiddeld genomen hoger op de mate waarin pensioensparen als toereikend 

wordt gezien.

 De resultaten ten aanzien van de mate van vrijwilligheid van het zzp-schap zijn 

ook relevant om te beschrijven. Model 2 laat zien dat zowel intrinsiek zzp’ers als 

mensen die onvrijwillig zzp’er zijn geworden, gemiddeld genomen lager scoren op 

de gepercipieerde toereikendheid van pensioensparen dan degenen die heel bewust 

voor het zzp-schap hebben gekozen. Wanneer er gecontroleerd wordt voor de econo-

mische, psychologische en sociologische factoren is het verschil tussen de intrinsiek 

zzp’ers en de vrijwillig zzp’ers echter niet meer statistisch significant. Dit suggereert 

dat de verschillen in gepercipieerde toereikendheid van pensioensparen tussen 

intrinsiek en vrijwillig zzp’ers kunnen worden verklaard door de overige variabelen in 

het model. De groepen van intrinsiek en vrijwillig zzp’ers verschillen van elkaar in ter-

men van psychologische, sociologische en economische kenmerken, wat zich vertaalt 

in verschillen in gepercipieerde toereikendheid van pensioensparen tussen de groe-

pen. Het verschil tussen de onvrijwillig zzp’ers en de vrijwillig zzp’ers in hun geperci-

pieerde pensioenvoorbereiding kan echter slechts gedeeltelijk worden verklaard door 

de drie bestudeerde typen factoren. Een belangrijke vraag voor toekomstig onderzoek 

is hoe deze resterende verschillen tussen groepen zzp’ers verklaard kunnen worden. 
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4. Conclusie en discussie 

Pensioenvoorbereiding is een complexe bezigheid die is omgeven door onzeker-

heid op vele vlakken (Hershey et al., 2013). Gezien de lange tijdspanne die met 

pensioenvoorbereiding gepaard gaat, is het voor individuen lastig om te anticiperen 

op wat er gaat komen, bijvoorbeeld met welke gebeurtenissen zij binnen hun eigen 

levensloop te maken gaan krijgen. Ook is het lastig om te voorzien welke contextuele 

ontwikkelingen zich gaan voordoen. Veranderingen in pensioenbeleid, economische 

schokken en ook – zoals afgelopen tijd is gebleken – het uitbreken van een pandemie 

brengt onzekerheden met zich mee. In Nederland bouwen de meeste werknemers in 

loondienst automatisch aanvullend pensioen op via hun werkgever. Zzp’ers dragen 

deze verantwoordelijkheid veelal zelf. Het is daarom waarschijnlijk dat contextuele 

schokken zoals de coronacrisis niet alleen invloed hebben op de huidige positie van 

zzp’ers, maar ook op hun mogelijkheden om zich voor te bereiden op een onzekere 

toekomst. In de huidige studie is onderzocht in hoeverre zzp’ers – in de leeftijd van 

40 jaar tot de AOW-leeftijd – in hun spaargedrag zijn beïnvloed door de coronacrisis 

en hoe dit samenhangt met de mate waarin ze financieel voorbereid denken te zijn 

op hun oude dag. Tabel 2 toont een samenvatting van de centrale onderzoeksbevin-

dingen per onderzoeksvraag.

Tabel 2 Samenvatting van de centrale onderzoeksbevindingen per onderzoeksvraag

Onderzoeksvraag Centrale onderzoeksbevindingen

1. Welke zzp’ers 
hebben met name 
negatieve implicaties 
van de coronacrisis 
ervaren voor hun 
(pensioen-)sparen?

• Een op de vier deelnemende zzp’ers noemt dat het bedrag dat per 
maand opzij wordt gezet voor pensioen/oude dag (sterk) is afgenomen 
door de coronacrisis. 

• Zo’n 15 procent rapporteert een afname op alle vier de bestudeerde 
vormen van spaargedrag (hoeveelheid opgebouwd spaargeld en bedrag 
dat per maand opzij wordt gezet voor respectievelijk pensioen/oude 
dag, arbeidsongeschiktheid en overige zaken).

• Zzp’ers met de volgende kenmerken hebben relatief meer negatieve 
implicaties van de coronacrisis ervaren voor hun (pensioen-)sparen: 
– lageropgeleid
– geen partner
– noodgedwongen als zzp’er gaan werken
– sectoren: ‘handel/horeca/vervoer’ en ‘overige dienstverlening’
– geen cruciaal beroep

2. In hoeverre hangt 
het ervaren van deze 
negatieve implicaties 
van de coronacrisis 
samen met de mate 
waarin zzp’ers hun 
financiële pensioen-
voorbereiding als toe-
reikend beschouwen?

• Hoe meer negatieve implicaties zzp’ers voor hun spaargedrag hebben 
ondervonden door de coronacrisis, hoe minder geneigd ze zijn om te 
denken dat ze voldoende financieel voorbereid zijn om comfortabel 
met pensioen te gaan.

• Deze samenhang zwakt af (maar blijft statistisch significant) wanneer 
rekening wordt gehouden met sociaal-demografische kenmerken, 
kenmerken van het zzp-schap en economische factoren (bijvoorbeeld 
inkomsten), psychologische factoren (waaronder toekomstgerichtheid) 
en sociologische factoren (zoals socialisatie met sparen). 
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 De huidige studie laat zien dat de mate waarin zzp’ers aanpassingen hebben 

gedaan in hun spaargedrag door de coronacrisis sterk verschilt binnen de zzp-groep. 

Rond de 15 procent van de bestudeerde zzp’ers geeft aan dat hun hoeveelheid opge-

bouwd spaargeld en de bedragen die zij per maand opzijzetten voor respectievelijk 

pensioen, arbeidsongeschiktheid en overige zaken allemaal zijn afgenomen door de 

coronacrisis. De meerderheid van de bestudeerde zzp’ers – iets meer dan 60 pro-

cent – rapporteert geen afname op deze vier bestudeerde vormen van spaargedrag. 

Lageropgeleiden, zzp’ers zonder partner en onvrijwillig zzp’ers hebben gemiddeld 

genomen meer negatieve implicaties ondervonden van de coronacrisis voor hun 

spaargedrag. Dit geldt ook voor zzp’ers die werken in sectoren waarvoor de lockdown 

relatief grote consequenties had en voor degenen die niet werkzaam zijn in een 

cruciaal beroep. Niet alleen het vergelijken van de implicaties van de crisis tussen 

werknemers en zzp’ers (zie bijvoorbeeld, De Beer & Conen, 2021b; Von Gaudecker et 

al., 2020), maar ook het vergelijken van de implicaties van de crisis binnen de zeer 

heterogene zzp-groep, blijkt van belang te zijn om beter zicht te krijgen op de gevol-

gen van de coronacrisis. 

 De resultaten suggereren daarnaast dat zzp’ers die stevig in hun spaargedrag 

zijn getroffen door de coronacrisis voorzien dat dit ook op de langere termijn nog 

gevolgen heeft. Hoe meer negatieve implicaties zzp’ers door de coronacrisis heb-

ben ervaren voor hun spaargedrag, hoe minder ze hun pensioenvoorbereiding als 

toereikend beschouwen om later comfortabel met pensioen te gaan. Vanuit het 

investor behavior-model (Hershey, 2004; Hershey, Jacobs-Lawson, et al., 2007) werd 

verwacht dat financiële factoren, naast psychologische en sociologische factoren, van 

belang zijn bij pensioenvoorbereiding. De resultaten ondersteunen deze verwachting 

en suggereren dat zzp’ers beter financieel voorbereid denken te zijn op de oude dag 

naarmate ze a) meer financiële hulpbronnen hebben, b) meer psychologische aanleg 

hebben om vooruit te kijken en c) meer te maken hebben met een sociale context 

die sparen ondersteunt. In aanvulling op de factoren die worden genoemd in het 

investor behavior-model laat deze studie zien dat ook kenmerken van het zzp-schap 

(bijvoorbeeld de mate van vrijwilligheid) en contextuele trends (zoals de coronacrisis) 

relevant zijn om in acht te nemen. Belangrijke vragen voor toekomstig onderzoek: in 

hoeverre vormen de percepties van pensioenvoorbereiding een realistische afspiege-

ling van de werkelijke voorbereiding? En: komen antecedenten van objectieve en 

subjectieve indicatoren van pensioenvoorbereiding overeen?

 Bij de interpretatie van de bevindingen moeten enkele beperkingen van het 

onderzoek in acht worden genomen. Allereerst zijn de data cross-sectioneel van aard. 

Dit betekent dat er geen uitspraken gedaan kunnen worden over de causaliteit van 
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de bestudeerde relaties. Ten tweede is het onderzoek niet gebaseerd op een repre-

sentatieve steekproef. Om een grote groep zzp’ers te kunnen benaderen, zijn de data 

verzameld via twee online panels. De resultaten kunnen daarom wellicht niet worden 

gegeneraliseerd naar alle zzp’ers in de leeftijdsgroep van 40 jaar tot de AOW-leeftijd. 

Ook is het mogelijk dat juist zzp’ers die sterk zijn getroffen door de coronacrisis niet 

aan het onderzoek hebben deelgenomen. Ten derde kent de meting van de impli-

caties van de coronacrisis voor het spaargedrag van zzp’ers tekortkomingen. Hoeveel 

het spaargedrag precies is veranderd door de coronacrisis – de precieze gespaarde 

bedragen voor en tijdens de crisis – zijn niet bekend. De meting van de mate van 

toe- of afname door de coronacrisis is dus inherent subjectief van aard. Voor toekom-

stig onderzoek zou het interessant zijn om te bestuderen in hoeverre de subjectieve 

inschattingen overeenstemmen met veranderingen in het objectieve spaargedrag. 

Ook is de vraag relevant in hoeverre de onderzoeksresultaten gegeneraliseerd kunnen 

worden naar andere situaties waarin over een langere periode sprake is van een ver-

lies aan inkomsten. Ten vierde zijn jongere zzp’ers (leeftijd <40) niet meegenomen in 

dit onderzoek. De huidige groep jongere flexwerkers – bijvoorbeeld in de bezorging, 

horeca en zorg – verdient in toekomstig onderzoek wellicht meer aandacht. 

 De coronacrisis heeft bestaande kwetsbaarheden op de arbeidsmarkt blootgelegd. 

Zoals wordt gesteld door de OECD (2020): ‘Already disadvantaged groups of workers 

often suffer most from economic crises, as they are the first out when the shock hits 

and last in when the recovery starts.’ (p. 40). In een recente verkenning op het gebied 

van de toekomst van de arbeidsmarkt en pensioenen (Bangma et al., 2021) wordt de 

flexibilisering van de arbeidsmarkt – samen met technologische ontwikkelingen en 

een vergrijzende samenleving – gepresenteerd als een belangrijke contextuele ver-

andering die kansen biedt maar ook risico’s met zich meebrengt. Met de groei van de 

groep zzp’ers en mensen in andere flexibele vormen van werk, neemt het belang van 

eigen regie en zelfredzaamheid op pensioengebied toe. De auteurs stellen echter dat 

vele flexibel werkenden er niet in slagen om voldoende voor hun pensioen te sparen 

en bespreken mogelijke oplossingsrichtingen, zoals bijvoorbeeld het verruimen van 

pensioenopbouw naar alle mensen die betaald werk verrichten (Bangma et al., 2021). 

In de huidige studie komt eveneens het beeld naar voren dat bepaalde groepen 

zzp’ers een kwetsbare positie hebben en beperkt voorbereid hun oude dag tegemoet 

gaan. Met name zzp’ers die weinig financiële hulpbronnen tot hun beschikking heb-

ben, die minder psychologische aanleg hebben om vooruit te kijken, die vanuit hun 

sociale omgeving minder ondersteuning hebben om te sparen en die noodgedwon-

gen zzp’er zijn geworden, lijken zich in een relatief kwetsbare positie te bevinden. 
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Bijlagen 

Bijlage A: Beschrijvende statistieken 

Tabel A1 Beschrijvende statistieken en codering van de variabelen

Variabele Gem. SD Codering en 
psychometrische 
kenmerken

Vraagstelling

Gepercipieerde 
negatieve 
implicaties van 
coronacrisis voor 
spaargedrag

1.05 1.52 Frequentiemaat die 
loopt van score 0 
(geen negatieve 
implicaties) tot 
score 4 (veel 
negatieve 
implicaties). 

Items: In welke mate zijn de volgende zaken door de 
coronacrisis veranderd voor u (afgenomen of juist 
toegenomen)? “Hoeveelheid opgebouwd spaargeld”; 
“Bedrag dat per maand opzij wordt gezet voor 
pensioen/oude dag”; “Bedrag dat per maand opzij 
wordt gezet voor arbeidsongeschiktheid”; “Bedrag dat 
per maand opzij wordt gezet voor overige zaken” 
(1 = sterk afgenomen tot 5 = sterk toegenomen). De 
variabele geeft weer op hoeveel van deze vier items een 
afname (sterk afgenomen/ afgenomen) is geobserveerd.

Gepercipieerde 
toereikendheid 
pensioensparen

3.09 1.04 Drie-item schaal die 
loopt van 1 
(pensioensparen 
gepercipieerd als 
ontoereikend) tot 5 
(pensioensparen 
gepercipieerd als 
toereikend). 
Cronbachs alpha 
= .84.

Itemsa: “Stel dat u volledig zou stoppen met werken bij 
het bereiken van de AOW-leeftijd. Denkt u dat u dan 
voldoende zal hebben opgebouwd aan pensioen en 
overige inkomensbronnen om een comfortabel leven te 
leiden?” (1 = zeker niet tot 5 = zeker wel). “Ik spaar 
genoeg voor een goed pensioen” (1 = helemaal mee 
oneens tot 5 = helemaal mee eens). “Ik verwacht een 
goed pensioen te krijgen” (1 = helemaal mee oneens tot 
5 = helemaal mee eens). De variabele is geconstrueerd 
door de gemiddelde score te nemen op de drie items. 

Sociaal-demografische kenmerken
Leeftijd 55.35 7.01 Continue variabele 

die loopt van 
leeftijd 40 tot 
leeftijd 66.

De variabele is geconstrueerd door het verschil te 
nemen tussen de startdatum van de dataverzameling 
(25-01-2021) en het geboortejaar en de geboortemaand 
van de respondent.

Geslacht: vrouw 0.51 Dummyvariabele, 
codering 0 = man; 
1 = vrouw.

Achtergrondinformatie over het geslacht van de 
respondent is aangeleverd door I&O en Kantar.

Opleidingsniveau Categoriale 
variabele met vier 
categorieën.

Achtergrondinformatie over de hoogst gevolgde 
opleiding van de respondent is aangeleverd door I&O en 
Kantar. 

Lageropgeleid 0.08
Middelbaar 
opgeleid

0.16

Hogeropgeleid – 
bachelor

0.48

Hogeropgeleid – 
master 

0.28

Gezondheids-
beperkingen

0.23 Dummyvariabele, 
0 = geen gezond-
heidsbeperking; 
1 = wel gezond-
heidsbeperking.

Vraagb: Wordt u op de één of andere manier in uw 
dagelijkse activiteiten beperkt door een langdurige 
ziekte of door een handicap of door een lichamelijke of 
geestelijke aandoening? (1 = ja, in erge mate, 2 = ja, in 
zekere mate, 3 = nee). 
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Werkstatus 
partner

Categoriale 
variabele met vijf 
categorieën.

Vragenc: Heeft u een partner? (1 = ja, ik ben getrouwd, 
2 = ja, ik woon samen met een partner, 3 = ja, ik heb 
een partner, maar woon niet samen, 4 = nee, ik ben 
alleenstaand). Welke situatie is op uw partner van 
toepassing? U kunt meerdere antwoorden invullen. 
De opties die ‘partner werkend’ aangeven zijn: a) vaste 
aanstelling als werknemer, b) tijdelijke aanstelling als 
werknemer, c) zelfstandige zonder personeel, en d) 
ondernemer met personeel. 

Geen partner 0.19
Partner geen 
betaald werk

0.17

Partner 
werknemer vaste 
aanstelling

0.39

Partner zzp’er 0.17
Partner werkt - 
overig         

0.07

Kenmerken zzp-schap
Werkuren per 
week 
(<coronacrisis)

34.75 13.77 Continue variabele 
die loopt van 1 tot 
80 uur.

Vraag: Hoeveel uur werkte u voorafgaand aan de 
coronacrisis gemiddeld per week?

Aantal jaren 
zzp’er

14.92 10.00 Continue variabele 
die loopt van 0.23 
tot 48.90 jaar.

Vraag: Op welke leeftijd bent u als zzp’er/freelancer 
begonnen? De variabele is geconstrueerd door het 
verschil te nemen tussen de huidige leeftijd en de 
startleeftijd van het zzp-schap.

Combibaan 0.08 Dummyvariabele, 
0 = alleen zzp’er; 
1 = eveneens werk-
zaam in loondienst.

Vraag: Bent u naast uw werk als zzp’er/freelancer ook 
werkzaam als werknemer? (1= nee, 2=ja).

Vrijwilligheid 
zzp-schap

Categoriale 
variabele met drie 
categorieën.

Vraagd: Mensen kunnen om verschillende redenen als 
zzp’er/freelancer werken. Welke omschrijving past het 
best bij uw situatie? (1 = Het was voor mij 
vanzelfsprekend om als zzp’er te gaan werken. Mijn 
beroep wordt bijna nooit in loondienst uitgeoefend, 
2 = Ik heb bewust gekozen voor het zzp-schap. Mijn 
beroep kan zowel in loondienst als zelfstandig worden 
uitgeoefend, 3 = Ik ben noodgedwongen als zzp’er gaan 
werken).

     Intrinsiek 0.20
     Vrijwillig 0.60
     Onvrijwillig 0.21

Sector Categoriale varia-
be le met zes cate-
go rieën: industrie/
bouw (1/4), handel/
horeca/vervoer (5/7), 
zake lij ke dienst-
verlening (8/9), 
overheid/onder wijs/
zorg (10/12), overige 
dienst verlening (13), 
overige bedrijven 
(14).

Vraage: In welk van de onderstaande sectoren bent u 
werkzaam? (1 = landbouw, bosbouw en visserij, 
2 = industrie, 3 = energie en waterleidingbedrijven, 
4 = bouwnijverheid, 5 = vervoer en communicatie, 
6 = handel, 7 = horeca, 8 = financiële instellingen, 
9 = zakelijke dienstverlening, 10 = onderwijs, 
11 = gezondheids- en welzijnszorg, 12 = openbaar 
bestuur/overheid, 13 = overige dienstverlening (bijv. 
cultuur, sport en recreatie), 14 = overige bedrijven). 
De sectoren zijn gegroepeerd in zes categorieën. 

Industrie/bouw 0.09
Handel/horeca/
vervoer

0.09

Zakelijke 
dienstverlening

0.27

Overheid/
onderwijs/zorg

0.22

Overige 
dienstverlening

0.14

Overige bedrijven 0.19

Cruciaal beroep 0.19 Dummyvariabele, 
0 = nee/weet niet; 
1 = ja, werkzaam in 
een ‘cruciale’ 
beroepsgroep.

Vraag: De huidige coronacrisis heeft grote gevolgen. De 
volgende vragen gaan over mogelijke veranderingen die 
u op verschillende gebieden kan ervaren door de crisis. 
Bent u volgens de criteria van de Nederlandse overheid 
werkzaam in een ‘cruciale’ beroepsgroep? (1 = ja, 
2 = nee, 3 = weet niet). 
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Economische factoren
Netto-inkomsten 
uit werk per 
maand

Categoriale varia-
bele met vier 
categorieën.

Vraagf: Hoeveel ontvangt u ongeveer, alles bij elkaar 
genomen, netto per maand voor het werk dat u doet? 
Als u wisselende inkomsten heeft, kunt u dan een 
inschatting maken van de gemiddelde nettomaand-
inkomsten van het afgelopen half jaar? (1 = minder dan 
1.000 euro, 2 = 1.000 – 1.500 euro, 3 = 1.500 – 2.000 
euro, 4 = 2.000 – 2.500 euro, 5 = 2.500 – 3.000 euro, 
6 = 3.000 – 3.500 euro, 7 = 3.500 – 4.000 euro, 
8 = Meer dan 4.000 euro, 9 = Dat weet ik echt niet).

< 1500 euro 0.37
1500-3000 euro 0.31
>3000 euro 0.22
Weet niet/missing 0.10

Aanvullend 
pensioen uit 
loondienst

0.62 Dummyvariabele, 
0 = nee; 1 = ja, 
heeft pensioenfonds 
via werk in loon-
dienst (nu of vroe-
ger) als voorziening 
voor de oude dag.

Vraagg: Welke voorzieningen heeft u voor uw oude dag 
(naast de AOW)? Een pensioenfonds via mijn werk in 
loondienst (nu of vroeger) (0 = nee, 1 = ja).

Pensioensparen 
afgelopen half 
jaar

0.48 Dummyvariabele, 
0 = niets; 1 = afge-
lo pen half jaar geld 
opzijgezet voor 
pensioen.

Vraagh: Kunt u inschatten welk deel van uw bruto-
inkomsten als zzp’er/freelancer u het afgelopen half jaar 
opzij heeft gezet voor uw pensioen? (1 = niets, 
2 = 1-4%, 3 = 5-9%, 4 = 10-14%, 5 = 15-19%, 6 = 
20-24%, 7 = 25% of meer). 

Psychologische factoren
Toekomst-
gerichtheid

3.36 0.72 Drie-item schaal die 
loopt van 1 (weinig 
toekomstgericht) tot 
5 (sterk toekomst-
gericht). Cronbachs 
alpha = .78.

Itemsh: “Ik vind het leuk om na te denken over hoe ik 
in de toekomst zal leven”. “Ik vind het belangrijk om 
vooruit te kijken in het leven”. “Goede vrienden zouden 
mij als toekomstgericht omschrijven” (1 = helemaal mee 
oneens tot 5 = helemaal mee eens). De variabele is 
geconstrueerd door de gemiddelde score te nemen op 
de drie items.

Duidelijkheid 
pensioendoelen

2.51 0.87 Drie-item schaal die 
loopt van 1 (geen 
duidelijke pen-
sioen doelen) tot 5 
(zeer duidelijke 
pensioendoelen). 
Cronbachs alpha 
= .71.

Itemsa: “Ik denk veel na over het leven na mijn 
pensionering”. “Ik stel specifieke doelen voor hoeveel 
er gespaard moet worden voor mijn pensioen”. “Ik heb 
een duidelijke visie over hoe het leven er uit zal zien na 
mijn pensionering” (1 = helemaal mee oneens tot 
5 = helemaal mee eens). De variabele is geconstrueerd 
door de gemiddelde score te nemen op de drie items.

Gepercipieerde 
financiële kennis

3.34 1.00 Eén-item schaal die 
loopt van 1 (weinig 
kennis over finan-
ciële zaken) tot 5 
(veel kennis over 
financiële zaken).

Itema: “Ik weet veel van financiële zaken” (1 = helemaal 
mee oneens tot 5 = helemaal mee eens). 
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Sociologische factoren
Socialisatie met 
sparen

3.64 1.09 Eén-item schaal die 
loopt van 1 (weinig 
socialisatie) tot 5 
(veel socialisatie).

Itema: “Sparen voor later was een belangrijke les die ik 
als kind leerde” (1 = helemaal mee oneens tot 
5 = helemaal mee eens).

Ouders als 
rolmodellen

3.25 1.15 Eén-item schaal die 
loopt van 1 (ouders 
geen goed pen-
sioen) tot 5 (ouders 
goed pensioen).

Itema: “Mijn ouders hebben/ hadden voor een goed 
pensioen gespaard” (1 = helemaal mee oneens tot 
5 = helemaal mee eens). 

Vertrouwen in 
pensioen-
instituties

2.75 1.01 Drie-item schaal die 
loopt van 1 (geen 
vertrouwen) tot 5 
(veel vertrouwen). 
Cronbach’s alpha 
= .86.

Itemsa: In Nederland is de zorg voor het pensioen in 
handen van verschillende instanties. In hoeverre 
vertrouwt u de onderstaande instanties in het 
garanderen van een goed pensioen? 
“Pensioenfondsen”. “De overheid”. “Banken en 
verzekeringsmaatschappijen” (1 = geen vertrouwen tot 5 
= veel vertrouwen). De variabele is geconstrueerd door 
de gemiddelde score te nemen op de drie items. 

a  Items zijn gebaseerd op de studies van Henkens, Hershey en Van Dalen (Hershey et al., 
2010; Van Dalen et al., 2010).

b  Gebaseerd op een vraag uit de ESS-Ronde 9 (European Social Survey, 2018). 
c  Gebaseerd op de vraagstelling uit de NPPS (Henkens, Van Solinge, Damman, & 

Dingemans, 2018).
d  Categorieën gebaseerd op driedeling genoemd door Van der Lecq and Oerlemans (2015).
e  Gebaseerd op de vraagstelling uit de STREAM (Ybema et al., 2014).
f  Gebaseerd op formulering in Waarde van Werk Monitor (Conen & De Beer, 2020).
g  Antwoordcategorieën gebaseerd op vraagstelling in ZEA (Cremers, 2018).
h  Vraagstelling is geïnspireerd door studies van Hershey (Koposko & Hershey, 2014; 

Stawski, Hershey, & Jacobs-Lawson, 2007); zie ook https://www.retirementplanninglab.
org.
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Bijlage B: Multivariate analyses – ervaren implicaties van de coronacrisis voor 

spaargedrag

 

Tabel B1 Lineair regressiemodel voor het verklaren van verschillen in ervaren negatieve 

implicaties van de coronacrisis voor spaargedrag

Model 1
Coefficiënt (b)      SE

Sociaal-demografische kenmerken
Leeftijd -0.00 (0.01)
Geslacht: vrouw  0.09 (0.08)
Opleidingsniveau (ref = lageropgeleid)
     Middelbaar opgeleid -0.03 (0.15)
     Hogeropgeleid - bachelor -0.43** (0.14)
     Hogeropgeleid - master -0.63*** (0.15)
Gezondheidsbeperkingen  0.25** (0.09)
Werkstatus partner (ref = geen partner)
     Partner geen betaald werk -0.29* (0.12)
     Partner werknemer vaste aanstelling -0.51*** (0.10)
     Partner zzp’er -0.24* (0.12)
     Partner werkt - overig -0.15 (0.16)
Kenmerken zzp-schap
Werkuren per week (<coronacrisis)  0.01*** (0.00)
Aantal jaren zzp’er  0.01 (0.00)
Combibaan  0.14 (0.13)
Vrijwilligheid zzp-schap (ref = vrijwillig)
     Intrinsiek  0.09 (0.10)
     Onvrijwillig  0.38*** (0.09)
Sector (ref = zakelijke dienstverlening)
     Industrie/bouw -0.24+ (0.14)
     Handel/horeca/vervoer  0.42** (0.14)
     Overheid/onderwijs/zorg  0.33** (0.11)
     Overige dienstverlening  0.49*** (0.12)
     Overige bedrijven  0.22* (0.11)
Cruciaal beroep -0.36*** (0.10)
Constante  1.04** (0.39)
R2  0.088
F  7.83
Aantal observaties  1722

Bron: VARIN 2021, eigen berekeningen.
Noot: Standaardfouten (SE) staan tussen haakjes. + p < .1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.
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Bijlage C: Multivariate analyses – mate waarin pensioensparen als toereikend wordt 

gezien

 

Tabel C1 Lineaire regressiemodellen voor het verklaren van verschillen in de mate 

waarin pensioensparen als toereikend wordt gezien (gepercipieerde toereikendheid 

pensioensparen)

Model 1 Model 2 Model 3
Coef. SE Coef. SE Coef. SE

Negatieve implicaties van coronacrisis 
voor spaargedrag

-0.20*** (0.02) -0.16*** (0.02) -0.09*** (0.01)

Sociaal-demografische kenmerken
Leeftijd  0.03*** (0.00)  0.02*** (0.00)
Geslacht: vrouw -0.13** (0.05)  0.05 (0.05)
Opleidingsniveau (ref = lageropgeleid)
     Middelbaar opgeleid -0.04 (0.10) -0.07 (0.08)
     Hogeropgeleid - bachelor  0.15 (0.09)  0.01 (0.08)
     Hogeropgeleid - master  0.12 (0.10) -0.05 (0.08)
Gezondheidsbeperkingen -0.30*** (0.06) -0.20*** (0.05)
Werkstatus partner (ref = geen partner)
     Partner geen betaald werk  0.19* (0.08)  0.09 (0.07)
     Partner werknemer vaste aanstelling  0.26*** (0.06)  0.17** (0.06)
     Partner zzp’er  0.27*** (0.07)  0.17** (0.06)
     Partner werkt - overig  0.18+ (0.10)  0.11 (0.09)
Kenmerken zzp-schap
Werkuren per week (<coronacrisis) -0.01** (0.00) -0.01*** (0.00)
Aantal jaren zzp’er -0.01*** (0.00) -0.00* (0.00)
Combibaan -0.12 (0.08) -0.10 (0.07)
Vrijwilligheid zzp-schap (ref = vrijwillig)
     Intrinsiek -0.16* (0.06) -0.01 (0.05)
     Onvrijwillig -0.36*** (0.06) -0.22*** (0.05)
Sector (ref = zakelijke dienstverlening)
     Industrie/bouw -0.13 (0.09)  0.10 (0.08)
     Handel/horeca/vervoer -0.22* (0.09)  0.07 (0.08)
     Overheid/onderwijs/zorg  0.05 (0.07)  0.15* (0.06)
     Overige dienstverlening -0.29*** (0.08)  0.04 (0.07)
     Overige bedrijven -0.20** (0.07)  0.02 (0.06)
Cruciaal beroep -0.03 (0.06) -0.03 (0.05)
Economische factoren
Netto-inkomsten uit werk per maand (ref = < 1.500 euro)
     1.500-3.000 euro  0.11* (0.05)
     >3.000 euro  0.34*** (0.06)
     Weet niet/missing  0.17* (0.07)
Aanvullend pensioen uit loondienst  0.20*** (0.05)
Pensioensparen afgelopen half jaar  0.34*** (0.04)
Psychologische factoren
Toekomstgerichtheid  0.14*** (0.03)
Duidelijkheid pensioendoelen  0.13*** (0.03)
Gepercipieerde financiële kennis  0.18*** (0.02)
Sociologische factoren
Socialisatie met sparen  0.12*** (0.02)
Ouders als rolmodellen  0.01 (0.02)
Vertrouwen in pensioeninstituties  0.16*** (0.02)
Constante  3.30*** (0.03)  2.11*** (0.25) -0.16 (0.25)
R2  0.088  0.200  0.424
F  166.37  19.27  37.64
Aantal observaties  1722  1722  1722

Bron: VARIN 2021, eigen berekeningen.
Noot: Standaardfouten (SE) staan tussen haakjes. + p < .1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.
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