Zelfstandig Professionals en nieuwe technologieën
Blockchain, kunstmatige intelligentie en big data. Revolutionaire technologieën die ons dagelijks leven
drastisch kunnen gaan veranderen en de verwachting is dat dit ook voor de flexibele markt opgaat.
ZP Facts onderzoekt, in samenwerking met kennisbemiddelaar HeadFirst, de betekenis van
nieuwe technologieën voor Zelfstandig Professionals. In deze infographic de meest opvallende resultaten.

Welke competenties
verwacht jij nodig
te hebben om mee
te kunnen komen
met de komst van
nieuwe technologieën?

Ben jij bekend met de volgende technologieën?
Kunstmatige
intelligentie

Heb of verwacht jij dat jij
bij een opdracht te maken
gaat hebben met de
toepassing van nieuwe
technologieën?
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Alleen van naam bekend

Beleg jij in cryptocurrencies
(bijv. Bitcoin of Litecoin)?
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Innovatief
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Nee
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Drones

Niet mee bekend
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56%

Artificial intelligence
Internet of Things

8,5%

Blockchain

7,5%

Machine/Deep Learning

100%

Inhoudelijk bekend

Nee, ik beleg niet in cryptocurrencies
Ja, vanwege interesse in de techniek
Ja, vanwege financiële redenen

79,8%

Ik verwacht dat de opkomende
technologieën een positief effect
hebben op de flexibele
arbeidsmarkt.
Eens

12,0%

40%
Neutraal

3,4%

37%
Oneens

8%

Ik zie de ontwikkeling van nieuwe
technologieën als een kans voor het...
formuleren van een nieuwe strategie.
15%

Ik verwacht dat in de komende
twee jaar opdrachten inhoudelijk
zullen veranderen door de komst
van nieuwe technologieën.
61%

ontwikkelen van nieuwe
producten/diensten.
64%

oprichten van een nieuw bedrijf.
7%

ik zie de ontwikkeling van nieuwe technologieën
niet als een kans voor mijn vakgebied.
14%

Verantwoording: onderzoek op basis van 267 ingevulde enquêtes door Zelfstandig Professionals.
Voor meer informatie download het volledige rapport op www.zpzaken.nl/facts.
.

Eens

23% 16%
Neutraal Oneens

Ik maak mij zorgen dat mijn
vakgebied binnen twee jaar niet
meer bestaat door de komst van
nieuwe technologieën.
3% 7%
Eens Neutraal

90%
Oneens

