
 

 

 

Focus op werkbaar werk 

december 2011 

Zelfstandige ondernemers willen langer werken 

Langer actief met werkbaar werk 

Veel zelfstandige ondernemers hebben een drukke job met lange werkdagen. Uit de 

werkbaarheidsenquête van 2010 blijkt dat meer dan de helft (58%) meer dan 50 uur 

per week werkt. De meesten denken te kunnen doorwerken tot hun pensioen (71,8%) 

maar een grote groep (26,4%) denkt het enkel te halen als het werk aangepast zou 

worden. 

Aangepast werk hefboom om langer actief te blijven 

In de werkbaarheidsenquête van 2010 vroegen we aan de zelfstandige ondernemers 

of ze denken in staat te zijn om hun job voort te zetten tot het pensioen. 71,8% rea-

geerde zonder meer positief. Dat is ongeveer evenveel als in 2007 toen 70,4% een 

positief antwoord gaf. Ongeveer 2% acht het doorwerken sowieso niet haalbaar en een 

kwart van de zelfstandige ondernemers (26,4%) vindt doorwerken enkel haalbaar als 

het werk aangepast zou worden.  

Figuur 1 Haalbaarheid doorwerken tot pensioen, zelfstandige ondernemers 

2007-2010 

 
 
In 2007 waren er in de bouwsector minder zelfstandige ondernemers (60,5%) dan in 
andere sectoren die doorwerken tot het pensioen haalbaar achtten. In 2010 is de situa-
tie in de bouw-sector verbeterd en zijn er geen significante verschillen meer tussen de 
sectoren. 
 



 

 

 

Figuur 2 Haalbaarheid doorwerken tot pensioen naar sector, zelfstandige on-

dernemers 2010 

 

 

Werkdruk en fysieke belasting hinderpalen om langer aan de 

slag te blijven 

De redenen waarom zelfstandige ondernemers zich niet in staat achten om door te 

werken in hun huidige job zijn verschillend. Gezondheidsproblemen brengen het verder 

werken in het gedrang maar ook de werkomstandigheden maken langer werken moei-

lijk. Uit de werkbaarheidsenquête blijkt dat vooral de werkdruk en de fysieke belasting 

een belangrijk risico vormen. Zo zien we (figuur 3) dat 75,2% van de zelfstandige on-

dernemers willen doorwerken als de (fysieke) arbeidsomstandigheden niet problema-

tisch zijn. Bij zelfstandige ondernemers die in (fysiek) problematische omstandigheden 

werken is dat slechts 50,2%. Hetzelfde beeld krijgen we bij jobs of functies waarbij de 

werkdruk al dan niet problematisch (hoog) is.  



 

 

 

 

Figuur 3 Haalbaarheid doorwerken tot pensioen, werkdruk en fysieke arbeids-

omstandigheden zelfstandige ondernemers, 2010 

 

 

 

 

Alle informatie over de werkbaarheidsmonitor vind je op de www.werkbaarwerk.be. De 

documenten kan je gratis downloaden. Over deze focus vind je op de website meer in 

de technische nota ‘Werkbaar werk en de inschatting van zelfstandige ondernemers 

om hun huidige job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten’. 

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

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

ropees Sociaal Fonds. 
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