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De data in deze infographic is gebaseerd op de uitkomsten van de sociaal basisstelsel & AOV Opiniemonitor van HeadFirst Group, uitgevoerd in mei 2021. De Opiniemonitor is een 
enquête met gerichte stellingen over de AOV en het sociaal basisstelsel, waar in totaal 1731 zelfstandig professionals op hebben gereageerd. 90% van de respondenten is ouder dan 40 
jaar en hee� minimaal een hbo-opleiding afgerond. Meer dan de hel� van de respondenten is al langer dan 10 jaar werkzaam als zelfstandig professional en ongeveer 60% is 
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Ik ben voorstander van een basisstelsel voor alle werkenden bij:
Meerdere antwoordmogelijkheden

Een basisstelsel voor alle werkenden gee� mij het gevoel meer zekerheid te 
hebben bij het verlies van inkomen
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Ik wil het financiële risico niet zelf dragen

Ik kan het financiële risico niet zelf dragen

Ik kan niet terugvallen op het inkomen van mijn partner
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Ik kan het financiële risico zelf dragen

De kosten wegen niet op tegen de baten

Ik acht het risico op arbeidsongeschiktheid laag
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Heb je momenteel zelf, bijvoorbeeld via een private 
partij, een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid 
afgesloten of maak je gebruik van een broodfonds?

Het is een goed idee dat zp’ers zich verplicht moeten verzekeren tegen 
arbeidsongeschiktheid
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Ik ben goed op de hoogte van de plannen van de overheid met betrekking 
tot het verplicht laten verzekeren van zp'ers tegen arbeidsongeschiktheid
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