Zzp’er met snel internet behaalt hogere omzet

Directe correlatie tussen internetsnelheid en omzet bij zzp'er
UTRECHT – Zzp'ers met een snellere internetverbinding (100+ mbps) maken
gemiddeld meer omzet dan zzp'ers met een lagere downloadsnelheid. Dat blijkt
uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1.179 zzp’ers in opdracht van Ziggo.
Er blijkt een directe correlatie te zijn tussen de internetsnelheid in megabits per seconde (mbps) en de omzet van zzp’ers. Bij een hogere internetsnelheid wordt gemiddeld een hogere omzet behaald:
Megabits per seconde (mbps)

Gemiddelde omzet

< 5 mbps

€ 61.117

6 tot 10 mbps

€ 67.153

11 tot 25 mbps

€ 72.583

26 tot 50 mbps

€ 79.901

51 tot 100 mbps

€ 80.523

> 100 mbps

€ 88.629

Snelle internetverbinding essentieel
Bijna 9 van de 10 zzp'ers (88%) vindt dat een snelle internetverbinding essentieel is
als ondernemer. Gemiddeld maken zzp'ers gebruik van een internetverbinding met
een downloadsnelheid van 47 mbps. De WiFi-verbinding wordt het meest gebruikt,
bijvoorbeeld via de verbinding thuis of op een externe werkplek.
Over het onderzoek
De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 1.179 zzp’ers in Nederland, uitgevoerd door ZZP Barometer in opdracht van Ziggo. De resultaten zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic.
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Noot voor uw redactie
Neem voor meer informatie contact op met de redactie van de ZZP Barometer. Dat
kan tijdens kantooruren via (+31)88 35 35 120 of per e-mail: redactie@zzpbarometer.nl.
Over het initiatief
Over het onderzoek
ZZP Barometer is de zzp-informatiebron van Nederland met eigen, structureel en onafhankelijk onderzoek over de belangrijkste zzp-onderwerpen. Het onderzoek bestaat uit vaste monitorvragen en variërende themavragen. De resultaten zijn tot stand
gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van
1.179 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent. Via
de website kunt u zich aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief met daarin het
laatste zzp-nieuws: www.zzpbarometer.nl.
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