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❖ Salaris omhoog, vrije dagen aanvragen ook krijgen. Minder administratie.
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Veel zzp’ers en flexwerkers geven daarentegen aan dat de zekerheid van werk, het vangnet bij ziekte en de arbeidsongeschiktheidsverzekering allemaal

verslechterd zijn. Mensen ruilen dus zeggenschap en keuzevrijheid in voor zekerheid en aanvullende arbeidsvoorwaarden.
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%

Ik werk in het primair proces 87%

Ik werk in een staf/ondersteunde functie 7%

Ik werk in het management 6%

%

Dagopvang (0-4 jaar) 64%

Peuterspeelzalen (2-4) 16%

Buitenschoolse opvang ( 19%

Gastouderopvang (0-12 jaar) 0%
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Gemiddeld aantal uren werkzaam Per 

week

Vaste contracturen 32

Flexuren 20

%

Drenthe 2%

Flevoland 3%

Friesland 3%

Gelderland 10%

Groningen 4%

Limburg 3%

Noord-Brabant 10%

Noord-Holland 26%

Overijssel 4%

Utrecht 12%

Zeeland 2%

Zuid-Holland 25%
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