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Zelfstandige ondernemers tevreden met keuze
De meeste (72,5%) zelfstandige ondernemers zijn tevreden met hun keuze voor het
zelfstandig ondernemerschap. Meer dan 90% is ook tevreden over de contacten met
het personeel, klanten, leveranciers en de samenwerking met vennoot of partner. Maar
velen zijn niet tevreden over de sociale bescherming. Dit blijkt uit de resultaten van de
werkbaarheidsmonitor 2010 van de Stichting Innovatie & Arbeid.

Goed gekozen
Iets meer dan 7 op 10 zelfstandige ondernemers vinden dat ze goed gekozen hebben
toen ze voor het zelfstandig ondernemerschap gingen. Slechts een kleine minderheid
(6%) is nu ontevreden met die keuze en 21,6% stelt noch tevreden, noch ontevreden te
zijn. Tevreden ondernemers zijn veelal ondernemers met gunstige groeiperspectieven.
Ook zelfstandige ondernemers met een hoger opleidingsniveau zijn meer tevreden
over hun keuze.
Figuur 1

Tevredenheid zelfstandige ondernemer met keuze zelfstandig ondernemerschap, 2010
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Tevreden met klanten, niet met sociale bescherming
De meeste zelfstandige ondernemers zijn tevreden met hun contacten met klanten
(90,2%), de samenwerking met vennoot/partner (83,7%), contacten met leveranciers
(78,2%) en hun personeel (73%). Over de sociale bescherming echter zijn er heel veel
(56,7%) niet tevreden. Ook over de contacten met de overheidsadministratie, de financieel-economische toestand van de zelfstandige activiteit, het inkomen en de mogelijkheid om leningen of financiering te bekomen is minder dan de helft tevreden.

Het percentage zelfstandige ondernemers dat tevreden is met de sociale bescherming
stijgt van 15,1% in 2007 naar 16,2% in 2010. Voor de tevredenheid over de mogelijkheid om leningen of financiering te bekomen stellen we het omgekeerde vast. Het aandeel zelfstandige ondernemers dat hierover tevreden is daalt van 58,5% naar 49,5%.

Met werkbaar werk meer tevreden
Een zelfstandige ondernemer heeft werkbaar werk indien hij kwaliteitsvol werk heeft op
het vlak van psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden en
werk-privé-balans. Deze ondernemers ondervinden geen knelpunten op het vlak van
werkbaar werk. 82,7% onder hen is tevreden met zijn keuze. Naarmate het aantal
knelpunten oploopt, daalt het aandeel ondernemers dat tevreden is met zijn keuze.
Tabel 1

Werkbaarheidsknelpunten en aandeel tevreden over keuze zelfstandig
ondernemerschap, 2010
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Alle informatie over de werkbaarheidsmonitor vindt u op de www.werkbaarwerk.be. De
documenten kunt u gratis downloaden. Over deze focus vindt u op de website meer in
de technische nota ‘Werkbaar werk bij zes beroepsgroepen: werknemers 2010’ en de
werkbaarheidsprofielen voor beroepsgroepen.
De Vlaamse werkbaarheidsmonitor is een initiatief van de Vlaamse sociale partners en
werd ontwikkeld door Stichting Innovatie & Arbeid met de financiële steun van het
Europees Sociaal Fonds.

