
Kappers Nagelstylisten Visagisten Schoonheids- 
specialisten

Wellness Pedicures

De uiterlijke verzorgingsbranche

Voor werknemers:

  Vaste banen en zekerheid
  Pensioen
  Zeggenschap over werktijden
  Scholing
  Btw tarief 

Voor ZZP’ers:

   Behoud belastingvoordelen zoals  
startersaftrek, zelfstandigenaftrek etc.

   Niet verplicht betalen voor  
arbeidsongeschiktheidsverzekering

  Pensioenvoorzieningen te duur
  Btw tarief

Voor leerlingen: 

  Behoud BBL-opleiding
  Stagevergoeding
  Jeugdloonontwikkeling voor leerlingen
  Vast werk en zekerheid

Wie zijn we

Dé vakorganisatie voor iedereen werkzaam  
in de uiterlijke verzorgingsbranche.  

Wat doen we en voor wie

FNV MOOI is adviseur, belangenbehartiger,  
advocaat, lobbyist en onderhandelaar voor 
werknemers, ZZP’ers en leerlingen in de  
uiterlijke verzorgingsbranche.

Wat willen we en waarvoor staan we

• Stabiel, gezond en eerlijk werk voor de   
 werkenden in de uiterlijke verzorging.
• Gedegen en professionele opleidingen,  
 stageplekken en examens voor leerlingen.
• Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling  
 en groei binnen de branche.
• Beschermen van de rechten en voorzieningen  
 van de werkenden in de uiterlijke verzorging.
• Duidelijke wet en regelgeving.
• Professionalisering van de branche.

38% kapper

34% schoonheidsspecialist

34% pedicure

12% nagelstylist

10% visagist

4% wellness

92% ZZP’er  
8% ZZP’er en  
in loondienst.

96% is actief bezig om op de hoogte te 
blijven van de laatste ontwikkelingen 
in de branche door bijvoorbeeld het 
bezoeken van beurzen en shows,  
volgen van scholing en cursussen,  
en naar productvoorlichtingen te gaan.

72% verwacht in de toekomst nog 
als zelfstandige in de  

uiterlijke verzorging te werken.

De belangrijkste reden waarom men als ZZP’er werkt:

  57% wil eigen baas zijn en zelf bepalen hoe,  waar en hoeveel men werkt.  
  22% kan als ZZP’er privé en werk beter combineren.   
  9% kan als ZZP’er zelf bepalen hoe hij/zij zich kan ontwikkelen.  

  7% had/heeft geen alternatief.  
  4% anders.   
  2% financiële redenen.

Wie / Belangrijke thema’s

Over FNV MOOI!

Brancheonderzoek ZZP februari 2017 ( belangrijkste resultaten )
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92% 96%

72%

Aangesloten bij de FNV

Inkomen en voorzieningen

Tevreden met inkomen als ZZP’er?

Voor of tegen en waarom

Buffer of  
spaargeld aanwezig?

Zeer tevreden 5% Tevreden 46% Niet tevreden/niet 
ontevreden 37%

Ontevreden 10% Zeer ontevreden 2%

Voor of tegen verplicht  
verzekeren bij ziekte?

Voor 19%

Tegen 46%

Weet niet 35%

Voornaamste reden waarom nog geen  
voorzieningen getroffen voor kortdurende  
ziekte en/of arbeidsongeschiktheid:

Te duur (84%)

Nog niet geregeld, maar wel van plan (10%)

Anders (9%)

Voor of tegen verplicht  
pensioenopbouw?

Voor 28%

Tegen 39%

Weet niet 33%

Voornaamste reden waarom nog geen  
voorzieningen getroffen voor pensioen:

Te duur (56%)

Nog niet geregeld, maar wel van plan (19%)

Geen vertrouwen in pensioenfondsen (13%)

Uren per week

21% werkt tot 20u per week 
46% werkt 20u tot 35u per week  

32% werkt voltijds.

Gemiddelde leeftijd is 43 jaar.

97% 3%
46%

20 tot 35 uur

32% voltijd

21% < 20 uur

JA 56% NEE 44%
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58% werkt al  
10 jaar of langer 
in de uiterlijke 
verzorging.

Regeling zelfstandigenaftrek

52% ontvangt zelfstandigenaftrek
24% ontvangt geen zelfstandigenaftrek
24% weet het niet

50% die zelfstandigenaftrek ontvangt, 
zegt (zeer) grote financiële gevolgen te ondervinden 
als de zelfstandigenaftrek verdwijnt.

52% wel

24% 
niet

24% 
weet niet

45% denkt dat hun inkomen zal stijgen de komende jaren, 45% denkt dat hun inkomen gelijk zal
blijven en 10% denkt dat hun inkomen zal dalen.

Als door overheidsbesluiten het 
inkomen van de ZZP’ers sterk zou 
verminderen zal:

48% moeten stoppen als zelfstandige
47% hogere tarieven rekenen
29% meer uren per week werken

48% 47%

29%

Aangesloten bij de FNV

www.fnvmooi.nl


