
Online succesvol beroep

Wat verdienen zzp’ers met hun website? 

In welke branches behalen zzp’ers de meeste omzet met hun website?

Wat doen succesvolle zzp’ers aan promotie?
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In Nederland zijn meer zzp’ers online dan waar ook ter wereld. Velen daarvan beschouwen zichzelf als online 

succesvol. De best presterende 10% verdient gemiddeld zo’n € 30.000 per jaar via zijn of haar website. Direct of 

indirect.

Dit onderzoek is uitgevoerd door GfK in opdracht van SIDN onder 1.282 zzp'ers en kleine zelfstandigen.    

•  Ze zijn 5 tot 10 jaar geleden gestart met hun onderneming.  

•  Ze richten zich op grote orders.  

•  De site is hun visitekaartje, daarom investeren ze in een professioneel design.  

•  Ze updaten hun sites wekelijks.  

•  Qua promotie ligt hun focus op bovenaan komen in zoekresultaten (seo) .

“Doe het meteen goed. Zoek hulp bij het proces van het maken 

  van de website, van tekst tot vormgeving tot technische zaken.  

  Doe het samen met iemand, dat neemt veel zorgen weg.”  

  Succesvolle zzp’er in zakelijke dienstverlening, zes jaar ervaring

Ondernemersonderzoek
1 oktober 2020

Succesvolle zzp’er verdient gemiddeld € 30.000 per jaar via website 

Omzet met website per branche
Financiële sector € 10.193

Anders €  8.104

ict €  7.563

Landbouw, natuur en milieu €  6.222

Non-profit, overheid en onderwijs €  5.600

Techniek, productie en bouw €  5.567

Personeel, organisatie en strategie €  4.958

Retail, handel en verkoop €  4.613

Zakelijke dienstverlening €  3.642

Marketing en communicatie €  3.402

Zorg en welzijn €  3.303

Cultuur, sport en recreatie €  3.284
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Aantal opdrachten    4                 6

Gemiddelde waarde per opdracht €  1.435   €    5.063

Omzet (per jaar) € 5.740  €  30.375

Gemiddelde kosten website (per jaar) €     216  €      399

Gemiddelde kosten promotie (per jaar) €    400  €      847

  

Resultaat €  5.124  €  29.129

Aantal uren ondernemer (per jaar)    55              66

Opbrengst per gewerkt uur €      93  €       441

Wie zijn de succesvolle zzp’ers?

www.zzp-nederland.nl

€ 30K    

zzp


