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Inleiding 

Met de werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid worden een aantal 

kenmerken van de arbeidssituatie in beeld gebracht die de werkbaarheid of de kwaliteit 

van een job bij zelfstandige ondernemers, in positieve of negatieve zin kunnen beïn-

vloeden. Het gaat om de werkdruk, de emotionele belasting, de afwisseling in het werk 

en de fysieke arbeidsomstandigheden. In 2007 werkte 17,2% van de zelfstandige on-

dernemers onder fysiek belastende arbeidsomstandigheden en in 2010 was dat 15,9%.  

In deze nota bekijken we de problematiek van de fysieke arbeidsomstandigheden in 

meer detail zodat we het probleem beter kunnen duiden en/of nuanceren. Eerst geven 

we aan hoe het concept precies gemeten wordt met de werkbaarheidsmonitor. Vervol-

gens kijken we naar de evolutie tussen 2007 en 2010 voor acht belastende arbeidsas-

pecten en maken daarbij een onderscheid naar leeftijd, geslacht, ondernemingsdimen-

sie en sector. Drie sectoren komen aan bod: de handel, de bouwsector en de vrije 

beroepen. 
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1. Fysieke arbeidsomstandigheden in de 
werkbaarheidsmonitor 

In het model van de werkbaarheidsmonitor vormt ‘(fysieke) arbeidsomstandigheden)’ 

een van de risico-indicatoren ten aanzien van werkbaar werk. De indicator is samen-

gesteld op basis van een selectie van items die in de European Survey on Working 

Conditions aan bod komen. De concrete vraagstelling is als volgt: 

“Hoe dikwijls heeft u tijdens de uitoefening van uw werk te maken met …?”: 

(1) Trillingen van werktuigen, machines? 

(2) Lawaaihinder? 

(3) Extreme temperaturen? 

(4) Gevaarlijke stoffen? 

(5) Gevaarlijke situaties, risico’s op ernstige ongevallen? 

(6) Lichamelijk zware taken? 

(7) Ongemakkelijke of inspannende werkhoudingen? 

(8) Repetitieve (steeds dezelfde) hand/armbewegingen? 

Voor elk van de items wordt de respondent gevraagd te kiezen uit de antwoordcatego-

rieën ‘altijd’, ‘vaak’, ‘soms’ of ‘nooit’. 

De meetschaal ‘arbeidsomstandigheden’ is geconstrueerd, analoog met de VBBA-

procedures voor itemscoringswijze en schaalscoreberekening, inclusief missing value-

behandeling. 

Voor de bespreking van de acht aspecten in punt 3 tot 10 zijn de antwoordcategorieën 

gedichotomiseerd naar ‘soms/nooit’ en ‘vaak/altijd’. In de tabellen wordt voor 2007 en 

2010 het percentage vermeld dat ‘vaak of altijd’ te maken heeft met… Indien er een 

statistisch significant verschil is (chi² , p ≤0,05) tussen beide meetpunten dan wordt het 

verschil in procentpunten vermeld. 
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2. Arbeidsomstandigheden 2007-2010 

Tabel 1: Belastende arbeidsomstandigheden, zelfstandige onderne-

mers 2007-2010 (% van ondernemers) 

2007 (%) 2010 (%) verschil 

2007/2010

Zelfstandige ondernemers Vlaanderen 17,2 15,9

mannen 19,2 18,5

vrouwen 13,0 10,7

- 30 jaar 18,8 15,5

30 - 39 jaar 18,6 16,8

40 - 49 jaar 17,1 16,2

50 - 54 jaar 16,4 19,5

55 + jaar 14,8 10,5

geen personeelsleden 18,6 16,8

1-4 personeelsleden 19,6 19,1

5 of meer personeelsleden 6,9 7,5

handel 8,5 11,1

bouw 40,2 34,4

vrije beroepen 12,4 7,2 -5,2

Belastende arbeidsomstandigheden

 

In 2010 wordt 15,9% van de Vlaamse zelfstandige ondernemers geconfronteerd met 

(fysiek) belastende arbeidsomstandigheden. In 2007 was dat (niet significant verschil-

lend) 17,2%. Opvallend is dat het % dat onder belastende omstandigheden werkt veel 

geringer is bij zelfstandige ondernemers die 5 of meer personeelsleden tewerkstellen 

(7,5% versus 16,8% bij zelfstandige ondernemers zonder personeel en 19,1% bij zelf-

standige ondernemers met 1 tot 4 personeelsleden). Wellicht heeft dit te maken met 

het feit dat de zelfstandige ondernemer in de grotere ondernemingen vaker enkel de rol 

van manager op zich neemt en dit niet langer combineert met productietaken.  

In de bouwsector wordt één op drie van de zelfstandige ondernemers geconfronteerd 

met belastende arbeidsomstandigheden, een cijfer dat veel hoger ligt dan in de handel 

(11,1%) of de vrije beroepen (7,2%). Bij de laatstgenoemde groep is het aandeel dat 

onder belastende omstandigheden werkt gedaald van 12,4% in 2007 tot 7,2% in 2010. 
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3. Trillingen van werktuigen en machines 

Tabel 2: Trillingen van werktuigen en machines 2007-2010 (% van zelf-

standige ondernemers) 

2007 (%) 2010 (%) verschil 

2007/2010

Zelfstandige ondernemers Vlaanderen 17,0 19,5 +2,5

mannen 20,9 24,2 +3,3

vrouwen 8,4 9,0

- 30 jaar 23,0 24,4

30 - 39 jaar 19,2 22,2

40 - 49 jaar 15,8 18,9

50 - 54 jaar 14,2 19,8

55 + jaar 14,6 13,4

geen personeelsleden 18,4 18,6

1-4 personeelsleden 18,3 20,9

5 of meer personeelsleden 9,7 11,4

handel 5,6 9,5 +3,9

bouw 48,5 48,5

vrije beroepen 7,1 7,0

trillingen van werktuigen en machines (% vaak of altijd mee te maken met 

tijdens uitoefening van het werk)

 

Het aandeel van de zelfstandige ondernemers dat frequent te maken heeft met trillin-
gen van werktuigen en machines is tussen 2007 en 2010 met 2,5 procentpunt signifi-
cant gestegen van 17% tot 19,5%. Een significante toename stellen we vast bij man-
nen (+3,3 pp) maar niet bij vrouwen. In de handel zien we ook een significante 
toename van 5,6% naar 9,5%. In de bouwsector heeft bijna de helft (48,5%) van de 
zelfstandige ondernemers frequent te maken met trillingen van werktuigen en machi-
nes.  
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4. Lawaaihinder 

Tabel 3: Lawaaihinder 2007-2010 (% van zelfstandige ondernemers) 

2007 (%) 2010 (%) verschil 

2007/2010

Vlaamse arbeidsmarkt 22,2 22,3

mannen 26,1 27,4

vrouwen 13,0 11,8

- 30 jaar 25,8 26,4

30 - 39 jaar 21,9 23,9

40 - 49 jaar 22,6 22,6

50 - 54 jaar 22,8 22,0

55 + jaar 18,4 17,9

geen personeelsleden 22,6 22,1

1-4 personeelsleden 24,8 25,0

5 of meer personeelsleden 16,7 19,6

handel 12,7 11,3

bouw 48,9 48,5

vrije beroepen 12,0 11,1

lawaaihinder  (% vaak of altijd mee te maken met tijdens uitoefening 

van het werk)

 

In 2010 heeft 22,3% van de zelfstandige ondernemers te maken met lawaaihinder tij-
dens het werk. Het probleem komt frequenter voor bij mannen (27,4%) dan bij vrouwen 
(11,8%). In de bouwsector heeft bijna de helft last van lawaaihinder (48,5%).  
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5. Extreme temperaturen 

Tabel 4: Extreme temperaturen 2007-2010 (% van zelfstandige onder-

nemers) 

2007 (%) 2010 (%) verschil 

2007/2010

Vlaamse arbeidsmarkt 10,6 8,8

mannen 12,4 10,4

vrouwen 6,7 5,6

- 30 jaar 9,9 11,2

30 - 39 jaar 11,6 6,8 -4,8

40 - 49 jaar 10,1 9,9

50 - 54 jaar 11,2 9,7

55 + jaar 10,1 7,1

geen personeelsleden 9,0 8,1

1-4 personeelsleden 14,4 10,9

5 of meer personeelsleden 9,7 8,8

handel 11,7 7,7

bouw 15,2 12,7

vrije beroepen 3,1 2,5

extreme temperaturen (% vaak of altijd mee te maken met tijdens 

uitoefening van het werk)

 

In 2010 heeft bijna 1 op tien (8,8%) van de zelfstandige ondernemers met extreme 
temperaturen te maken tijdens het werk. Bij dertigers zien we een significant daling van 
11,6% in 2007 naar 6,8% in 2010. 



Fysiek belastende omstandigheden zelfstandige ondernemers 

 7 

6. Gevaarlijke stoffen 

Tabel 5: Gevaarlijke stoffen 2007-2010 (% van zelfstandige onderne-

mers) 

2007 (%) 2010 (%) verschil 

2007/2010

Vlaamse arbeidsmarkt 6,3 6,6

mannen 6,8 7,1

vrouwen 5,1 5,5

- 30 jaar 6,1 8,8

30 - 39 jaar 5,7 6,5

40 - 49 jaar 6,2 7,4

50 - 54 jaar 5,7 5,5

55 + jaar 8,3 4,6

geen personeelsleden 6,6 7,4

1-4 personeelsleden 6,7 5,8

5 of meer personeelsleden 3,9 4,4

handel 2,6 1,0

bouw 8,4 6,8

vrije beroepen 6,9 7,0

gevaarlijke stoffen (% vaak of altijd mee te maken met tijdens 

uitoefening van het werk)

 

Zowel in 2007 als in 2010 heeft ongeveer 7% van de zelfstandige ondernemers tijdens 
het werk te maken met gevaarlijke stoffen. In de handel is dat beduidend minder (1%). 
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7. Gevaarlijke situaties, ongevalrisico’s 

Tabel 6: Gevaarlijke situaties, ongevalrisico’s 2007-2010 (% van zelf-

standige ondernemers) 

2007 (%) 2010 (%) verschil 

2007/2010

Vlaamse arbeidsmarkt 11,0 9,3

mannen 13,7 12,1

vrouwen 4,2 3,2

- 30 jaar 13,8 13,7

30 - 39 jaar 10,2 9,3

40 - 49 jaar 10,8 10,5

50 - 54 jaar 11,4 6,7 -4,7

55 + jaar 10,0 6,2

geen personeelsleden 11,3 10,2

1-4 personeelsleden 12,5 8,2 -4,3

5 of meer personeelsleden 7,6 8,5

handel 6,1 4,9

bouw 26,9 21,4

vrije beroepen 7,0 6,8

gevaarlijke situaties, ongevalrisico's (% vaak of altijd mee te maken 

met tijdens uitoefening van het werk)

 

Zowel in 2007 als 2010 heeft iets meer dan 10% van de zelfstandige ondernemers op 
het werk te maken met gevaarlijke situaties of risico’s op ernstige ongevallen. Dit is 
veel meer het geval voor mannen (12,1%) dan voor vrouwen (3,2%). In de leeftijds-
groep 50-54 jaar stellen we vast dat het aandeel dat met het probleem geconfronteerd 
wordt, gedaald is van 11,4% naar 6,7%. Ook bij zelfstandige ondernemers die 1 à 4 
mensen tewerkstellen zien we een significante daling (- 4,3 pp). In de bouwsector 
wordt ongeveer één op vijf frequent met het probleem geconfronteerd. In de handel 
(4,9%) en bij vrije beroepen (6,8%) is dat beduidend minder. 
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8. Lichamelijk zware taken 

Tabel 7: Lichamelijk zware taken 2007-2010 (% van zelfstandige on-

dernemers) 

2007 (%) 2010 (%) verschil 

2007/2010

Vlaamse arbeidsmarkt 26,3 27,0

mannen 29,7 30,9

vrouwen 18,9 19,0

- 30 jaar 30,0 28,8

30 - 39 jaar 27,6 27,7

40 - 49 jaar 27,8 28,8

50 - 54 jaar 23,0 26,1

55 + jaar 21,8 21,9

geen personeelsleden 28,3 27,3

1-4 personeelsleden 27,8 32,3

5 of meer personeelsleden 14,8 17,3

handel 19,3 23,2

bouw 54,7 57,1

vrije beroepen 16,3 13,8

lichamelijk zware taken (% vaak of altijd mee te maken met tijdens 

uitoefening van het werk)

 

Zowel in 2007 als 2010 heeft ongeveer 30% van de zelfstandige ondernemers te ma-
ken met lichamelijk zware taken tijdens het werk. In de bouwsector is dat (uiteraard) 
veel meer (57,1%) het geval dan in de handel (23,2%) of de vrije beroepen (13,8%). 
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9. Ongemakkelijke of inspannende 
werkhoudingen 

Tabel 8: Ongemakkelijke of inspannende werkhoudingen 2007-2010 (% 

van zelfstandige ondernemers) 

2007 (%) 2010 (%) verschil 

2007/2010

Vlaamse arbeidsmarkt 29,2 27,6

mannen 30,8 28,7

vrouwen 26,1 24,6

- 30 jaar 33,2 28,6

30 - 39 jaar 30,7 26,3

40 - 49 jaar 29,9 27,4

50 - 54 jaar 28,2 33,6

55 + jaar 23,6 22,2

geen personeelsleden 32,8 30,3

1-4 personeelsleden 27,9 29,9

5 of meer personeelsleden 17,4 14,9

handel 17,1 19,3

bouw 50,0 45,3

vrije beroepen 29,5 29,6

ongemakkelijke/inspannende werkhoudingen (% vaak of altijd mee te 

maken met tijdens uitoefening van het werk)

 

In 2010 heeft 27,6% van de zelfstandige ondernemers frequent te maken met onge-

makkelijke of inspannende werkhoudingen. In 2007 was dat ongeveer evenveel 

(29,2%). Het probleem stelt zich minder bij zelfstandige ondernemers die 5 of meer 

personeelsleden in dienst hebben (14,9%). In de bouwsector heeft 45,3% frequent met 

ongemakkelijke of inspannende werkhoudingen te maken, in de handel is dat 19,3% en 

bij de vrije beroepen 29,6%. 
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10. Repetitieve hand/armbewegingen 

Tabel 9: Repetitieve hand/armbewegingen 2007-2010 (% van zelfstandige 

ondernemers) 

2007 (%) 2010 (%) verschil 

2007/2010

Vlaamse arbeidsmarkt 42,2 41,3

mannen 40,5 41,1

vrouwen 46,5 42,3

- 30 jaar 42,9 42,9

30 - 39 jaar 43,4 42,9

40 - 49 jaar 42,3 40,1

50 - 54 jaar 43,0 46,6

55 + jaar 38,5 35,8

geen personeelsleden 44,6 43,6

1-4 personeelsleden 45,9 45,6

5 of meer personeelsleden 25,8 27,8

handel 35,4 38,5

bouw 53,4 46,6

vrije beroepen 39,1 36,3

repetitieve hand/armbewegingen (% vaak of altijd mee te maken met 

tijdens uitoefening van het werk)

 

Ongeveer 1 op 4 zelfstandige ondernemers heeft frequent (vaak of altijd) te maken 
heeft met repetitieve hand/armbewegingen. 
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11. Besluit 

Tot slot zetten we een aantal van de meest opvallende vaststellingen op een rij: 

- In 2010 geeft 15,9% van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen aan dat ze 

onder fysiek belastende omstandigheden werken. Dat is niet significant ver-

schillend van het percentage (17,2%) dat in 2007 genoteerd werd. 

- Het aandeel dat onder fysiek belastende arbeidsomstandigheden werkt is hoger 

bij mannen (18,5%) dan bij vrouwen (10,7%).  

- Het aandeel dat onder fysiek belastende arbeidsomstandigheden werkt is hoger 

bij zelfstandige ondernemers zonder personeel (16,8%) en bij zelfstandige on-

dernemers met 1 à 4 personeelsleden (19,1%) dan bij zelfstandige onderne-

mers met 5 of meer personeelsleden (7,5%). 

- Bij de vrije beroepen is het aandeel dat onder fysiek belastende omstandighe-

den werkt gedaald van 12,4% in 2007 naar 7,2% in 2010. 

- In 2010 wordt 19,5% frequent geconfronteerd met trillingen van werktuigen en 

machines, 22,3% met lawaaihinder, 8,8% met extreme temperaturen, 6,6% met 

gevaarlijke stoffen, 9,3% met gevaarlijke situaties of ongevalrisico’s, 27% met 

lichamelijk zware taken, 27,6% met ongemakkelijke of inspannende werkhou-

dingen en 41,3% met repetitieve hand/armbewegingen. Enkel voor ‘confrontatie 

met trillingen’ is er een significant verschil met 2007: het % dat hier frequent 

mee geconfronteerd wordt, is toegenomen met 2,5 procentpunten.  

Alle informatie over de werkbaarheidsmonitor op www.werkbaarwerk.be  

De Vlaamse werkbaarheidsmonitor is een initiatief van de Vlaamse sociale partners en 

werd ontwikkeld door de Stichting Innovatie & Arbeid met de financiële steun van het 

Europees Sociaal Fonds 

http://www.werkbaarwerk.be/

