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De globale context van de Vlaamse werk-
baarheidsmonitor 

1.  Waarom een monitor  voor kwal i te i t  van de ar-
beid? 

De Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering hebben er een prioriteit van gemaakt om 
tegen 2010 meer mensen langer aan het werk te houden. De zogenaamde werkzaamheids-
graad moet verhogen, dit is afgesproken in doelstelling 3 van het Pact van Vilvoorde. Het is 
echter niet evident dat mensen langer aan het werk zullen blijven. Het zal heel wat inspannin-
gen vergen van de overheid, de sociale partners, maar ook van werkgevers en zelfstandige 
ondernemers om deze doelstelling te bereiken. Een hulpmiddel om de doelstelling te halen  is 
om een zodanig werkklimaat te scheppen dat zelfstandige ondernemers ertoe aangetrokken 
worden om langer te werken. Daarom hebben de sociale partners en de Vlaamse regering in 
datzelfde pact van Vilvoorde ook afgesproken dat zal gestreefd worden naar een verhoging 
van de kwaliteit van de arbeid zodat werkzaam worden en blijven voor iedereen aantrekkelijk 
is. 
De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners willen elke afgesproken doelstelling ook 
opmeten  om de evolutie te kunnen zien. 
De werkzaamheidsgraad is gemakkelijk te meten want we beschikken in Vlaanderen via de 
EAK over statistieken van het aantal tewerkgestelden. Maar om op een geobjectiveerde wijze 
de kwaliteit van het werk te meten was er een leemte. Daarom hebben de Vlaamse sociale 
partners en de Vlaamse regering aan STV-Innovatie & Arbeid de opdracht gegeven een in-
strument te maken waarmee de kwaliteit van de arbeid, de werkbaarheid kan gemeten wor-
den. Dat is de Werkbaarheidsmonitor geworden (WBM). (Een andere indicator van doelstelling 
4 is de gradatie van tevredenheid met diverse aspecten van de job, zoals gemeten in de SCV-
survey van de Studiedienst van de Vlaamse Regering). 
 
 

2.  Wat wordt  gemeten met  de werkbaarheidsmoni-
tor? 

De werkbaarheidsmonitor meet vier belangrijke aspecten van arbeidskwaliteit: psychische 
vermoeidheid (werkstress), welbevinden in het werk (motivatie), leermogelijkheden en de ba-
lans tussen werk en privé.  Werkbaar werk houdt in dat je door het werk gemotiveerd wordt en 
kansen krijgt om bij te leren. Het houdt ook in dat je er niet problematisch overspannen van 
wordt en dat de werk-privébalans in evenwicht is. 
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Kwaliteit van de arbeid komt tot stand in een context waarin een hele reeks factoren een rol 
spelen. De werkbaarheidsmonitor kijkt naar mogelijke sleutels op de werkplek zelf om de 
werkbaarheid van jobs te verbeteren. Deze sleutels zijn: de werkdruk (heeft te maken met 
werktempo, tijdslimieten), de emotionele belasting (vooral belangrijk bij zogenaamde contact-
beroepen zoals verpleging, onderwijs, klantendiensten), de afwisseling in het werk, de auto-
nomie in het werk (de mate waarin men invloed heeft op de planning en organisatie van het 
werk), de mate waarin men door zijn of haar directe leiding wordt ondersteund en tenslotte de 
arbeidsomstandigheden (veiligheids- en gezondheidsrisico’s).  
 
Het is duidelijk dat de werkbaarheidsmonitor enkel die aspecten in kaart brengt die recht-
streeks gebonden zijn aan de werkplek of functie. We zijn er ons van bewust dat ook andere 
arbeids- en niet-arbeidsgebonden factoren een rol kunnen spelen. Zo wordt bijvoorbeeld de 
werk-privébalans ook beïnvloed door pendeltijden, de persoonlijke thuissituatie, de vrijetijds-
besteding, of is het welbevinden op het werk ook afhankelijk van loon- en arbeidsvoorwaar-
den. Maar deze factoren vallen buiten de scope van de monitor.  
 
 

3.  Hoe wordt  in  de werkbaarheidsmonitor  de kwa-
l i te i t  van de arbeid gemeten? 

Voor de WBM-meting is bewust gekozen voor een anonieme schriftelijke bevraging van een 
representatief staal van ‘werkende Vlamingen’: 20.000 loontrekkenden en 6.000 zelfstandige 
ondernemers. De bevraging gebeurt via een postenquête. De vragenlijst bestaat voor een 
groot gedeelte uit zogenaamde ‘vragenbatterijen’. Een vragenbatterij is een samenhangend 
geheel van vragen over één aspect, bijvoorbeeld ‘vermoeidheid’. STV-Innovatie & Arbeid heeft 
deze vragen (mits toelating) overgenomen uit al bestaande vragenlijsten die in binnen- en 
buitenland uitvoerig zijn getest op hun betrouwbaarheid en validiteit.  
Er zijn voorlopig drie meetmomenten voorzien: 2004 (loontrekkenden), 2007 (loontrekkenden 
en zelfstandige ondernemers) en 2010 (loontrekkenden en zelfstandige ondernemers). 
 
 

4.  Wat kan je  doen met  de resul taten van de 
WBM? 

De WBM is een meetinstrument, niet meer maar ook niet minder. De resultaten van de WBM-
metingen geven inzicht in bepaalde kenmerken van onze arbeid op regionaal en sectorieel 
vlak. Het uitdrukken van die kenmerken in cijfers, scores, heeft voordelen maar ook beperkin-
gen. Belangrijkste voordeel is de vergelijkbaarheid over de verschillende metingen heen. Be-
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langrijkste beperking is dat de complexiteit van de realiteit geconcentreerd wordt in 4 kengetal-
len, maar dit is eigen aan monitoring. 
Het verhogen van werkzaamheid én werkbaarheid zal een inspanning vereisen van alle acto-
ren en betrokkenen op alle niveaus. Sociale partners kunnen natuurlijk niet op alle aspecten 
invloed uitoefenen. Specifiek rond de kwaliteit van de arbeid zijn hun beïnvloedingsmogelijk-
heden evenwel directer en groter. De WBM is net op dit domein een hulpmiddel. Hij biedt aan 
de Vlaamse sociale partners stof tot nadenken over hoe kan gesleuteld worden aan de kwali-
teit van de arbeid, aan een hogere werkbaarheid en daardoor aan een hogere werkzaamheid.  
 
 

5.  Bestaan in  andere landen ook dergel i jke moni-
tors? 

In zowat alle landen van de Europese Unie, maar ook ver daarbuiten worden enquêtes of 
metingen rond gelijkaardige thema’s georganiseerd. In heel wat gevallen zijn ook daar de 
overheid en de sociale partners de initiatiefnemers. De Vlaamse WBM is overigens voor een 
groot deel afgeleid van de Nederlandse ARBO-monitor Werkdruk en Stress die al verscheide-
ne jaren wordt gebruikt. 
Ook de Europese Commissie hecht veel belang aan de thematiek van kwaliteit van de arbeid. 
Ze heeft er een apart agentschap voor opgericht, het European Agency for Safety and Health 
at Work (het OSHA in Bilbao). Op hun website http://agency.osha.eu.int vind je een overvloed 
aan verwijzingen naar metingen en monitoring-instrumenten in de Europese Unie. 
Ook de European Foundation for the Improvement of Working and Living Condition (in Dublin) 
hecht  in haar onderzoeken veel belang aan deze thematiek (www.eurofound.europa.eu). 
 
Alle informatie over de Vlaamse werkbaarheidsmonitor kan je vinden op volgende website: 
www.serv.be/werkbaarwerk  
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Inleiding 

Voorliggend informatiedossier rapporteert de resultaten van de meting van de Vlaamse werk-
baarheidsmonitor zelfstandigen 2007. Centraal staat de evolutie van de vier werkbaarheidsin-
dicatoren (psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden en werk-
privé-balans) en de vier risico-indicatoren (werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, ar-
beidsomstandigheden).  
 
De werkbaarheidsmonitor is het resultaat van de afspraken tussen de Vlaamse regering en de 
sociale partners in het kader van het pact van Vilvoorde (21 november 2001). In dit Pact heb-
ben de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners zich geëngageerd om op middellan-
ge termijn substantiële stappen vooruit te zetten op de weg naar meer arbeidskwaliteit. Doel-
stelling 4 van het Pact luidt: ‘Dankzij een verhoging van de kwaliteit van de arbeid, de kwaliteit 
van de arbeidsorganisatie en de kwaliteit van de loopbaan is in 2010 werkzaam worden en 
blijven voor iedereen aantrekkelijk. In 2010 ligt de werkbaarheid substantieel hoger”. Bij de 
actualisering van dit pact in het najaar 2005 hebben alle partijen dit engagement bevestigd. 
(VESOC, 2005) 
 
Om de realisatie van deze doelstelling op te volgen heeft de SERV zich geëngageerd om een 
onderbouwd meetsysteem inzake kwaliteit van de arbeid op punt te stellen. Dit engagement 
kwam er nadat uit een VIONA-expertenrapport (Van Ruysseveldt, 2002) –met als voorwerp het 
doorlichten van bestaande meetinstrumenten en datasets- bleek dat er geen gestandaardi-
seerde indicatorenset voorhanden was om doelstelling 4 van het pact op te volgen. Er werden 
voor de werkbaarheidsmonitor zelfstandigen 2 meetmomenten geprogrammeerd: nulmeting 
begin 2007 en eindmeting begin 2010. Deze enquête wordt op een parallelle manier voor de 
loontrekkenden georganiseerd (2004,2007,2010). 
 
De resultaten van de verschillende metingen zijn gepubliceerd op de website 
www.serv.be/werkbaarwerk.  
 
Voorliggend informatiedossier is opgedeeld in vier hoofdstukken.  
 
Het eerste hoofdstuk beschrijft op een beknopte wijze het WBM-meetsysteem. Uitgebreide 
rapportering hierover is te vinden in het informatiedossier van de nulmeting (Bourdeaud’hui, 
2004).  
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Het tweede hoofdstuk beschrijft de steekproef en de respons van de WBM-meting zelfstandi-
gen.. Hierover is uitgebreid gerapporteerd in de methodologische nota die te vinden is op de 
www.serv.be/werkbaarwerk.  
 
Het derde hoofdstuk levert een synthetische kijk op het werkbaar werk van de zelfstandigen 
anno 2007. De werkbaarheids- en de risico-indicatoren op niveau van de Vlaamse arbeids-
markt worden er gepresenteerd. De vastgestelde verschillen worden systematisch gescreend 
op hun statistische significantie.  
 
Het vierde hoofdstuk geeft de evolutie van de werkbaarheids- en risico-indicatoren voor speci-
fieke deelpopulaties. Er wordt een onderverdeling gemaakt naar geslacht, leeftijd, anciënniteit, 
groeiverwachting, diploma, ondernemingsdimensie en sector.  
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Hoofdstuk 1: 
Indicatoren voor de Vlaamse werkbaar-
heidsmonitor 

De uitbouw van een meetsysteem voor ‘werkbaar werk’ is uitgebreid gedocumenteerd in het 
informatiedossier over de nulmeting (Bourdeaud’hui, 2004). Hieronder geven we kort een 
overzicht van de conceptualisering van werkbaar werk, de gehanteerde meettechniek en de 
bepaling van de grenswaarden en kengetallen voor de Vlaamse werkbaarheidsmonitor. 
 
 

1.  Conceptual iser ing van de werkbaarheidsindica-
toren 

Werkbaar werk wordt in de werkbaarheidsmonitor concreet gemaakt aan de hand van vier 
centrale indicatoren: psychische vermoeidheid’ (werkstress), ‘welbevinden in het werk’ 
(werkbetrokkenheid, motivatie), ‘leermogelijkheden’ (kansen op bijblijven en competentie-
ontwikkeling) en ‘werk-privé-balans’ (combinatie van arbeid met gezin en sociaal leven). 
 
De werkbaarheidsgraad wordt bepaald door een combinatie van de vier centrale werkbaar-
heidsindicatoren. Hier wordt nagegaan welk deel van de Vlaamse zelfstandige ondernemers 
geen werkbaarheidsproblemen signaleert (werkbaar werk) dan welk deel kampt met één of 
meerdere werkbaarheidsknelpunten. De werkbaarheidsgraad wordt gedefinieerd als het aan-
deel van de Vlaamse zelfstandige ondernemers dat een kwaliteitsvolle job heeft op het vlak 
van psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden en werk-privé-
balans. 
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Tabel 1-1 Overzicht werkbaarheidsindicatoren Vlaamse werkbaarheidsmonitor 

Indicator Omschrijving 
Psychische vermoeidheid de mate waarin de door psychosociale arbeidsbelasting opgebouwde 

(mentale) vermoeidheid recuperabel is dan wel leidt tot spannings-
klachten en verminderd functioneren 
(problemen met) werkstress 

Welbevinden in het werk de mate waarin zelfstandige ondernemers door de aard van de 
job(inhoud) werkbetrokken zijn/blijven dan wel gedemotiveerd raken  
 (problemen met) werkbetrokkenheid en motivatie 

Leermogelijkheden de mate waarin zelfstandige ondernemers door formele opleidings-
kansen en de dagdagelijkse ervaring op de werkplek hun competen-
ties al dan niet op peil kunnen houden en verder ontwikkelen i.f.v. hun 
inzetbaarheid op langere termijn 
(onvoldoende) kansen op bijblijven/competentieontwikkeling 

Werk-privé-balans de mate waarin de taakeisen in de werksituatie al dan niet belemme-
rende effecten hebben op de handelingsmogelijkheden in de 
‘thuis’situatie 
(problemen met) combinatie van arbeid met privé-leven. 

 
Inzicht in achtergronden en oorzaken van werkbaarheidsknelpunten is vanuit beleidsoogpunt 
uiteraard relevant, zodat het aangewezen is dat de Vlaamse werkbaarheidsmonitor ook in-
zoomt op kenmerken van de arbeidssituatie en op die manier - naast de centrale werkbaar-
heidsindicatoren - een aantal risico-indicatoren integreert. Deze indicatoren zijn weergege-
ven in onderstaande tabel.   
 

Tabel 1-2 Overzicht risico-indicatoren Vlaamse werkbaarheidsmonitor 

Indicator Omschrijving 
Werkdruk de mate van arbeidsbelasting vanuit kwantitatieve taakeisen, 

zoals werkvolume, werktempo, deadlines 
Emotionele belasting de mate van arbeidsbelasting vanuit contactuele taakeisen, inz. 

bij omgang met klanten (patiënten, leerlingen) of coördinatieop-
drachten 

Taakvariatie de mate waarin de functie-inhoud een afwisselend takenpakket 
omvat en beroep doet op vaardigheden van zelfstandige onder-
nemers 

Arbeidsomstandigheden de mate waarin zelfstandige ondernemers blootgesteld worden 
aan fysieke inconveniënten in de werkomgeving en lichamelijke 
belasting 

 
Twee risico-indicatoren uit de werkbaarheidsmonitor zijn, omdat ze voor de specifieke doel-
groep niet van toepassing zijn, niet opgenomen in de meting voor zelfstandige ondernemers, 
met name ‘autonomie’ en ‘relatie met de directe leiding’.   
Daarnaast peilt de WBM-meting nog naar een aantal kenmerken van de persoon en de ar-
beidssituatie. Voor deze rapportering is gebruik gemaakt van de gegevens over geslacht, 
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leeftijd, anciënniteit, groeiverwachting, diploma, ondernemingsdimensie en sector. De exacte 
vraagformulering is te vinden in de methodologische nota.  
 
 

2.  Meettechniek 

Voor het meten van de vier centrale werkbaarheidsindicatoren en de vier risico-indicatoren is 
geopteerd voor psychometrische schalen. De argumentatie voor het gebruik van psychometri-
sche schalen (in plaats van enkelvoudige itemvragen) ligt in de meetnauwkeurigheid ervan. 
 
In functie van (meet)kwaliteitsbekommernissen en de haalbaarheid van de realisatie van de 
werkbaarheidsmonitor begin 2004, werd bij de constructie van de vragenlijst uitgegaan van 
een selectie van modules uit bestaande, gevalideerde instrumenten. Daarbij werd maximaal 
aansluiting gezocht bij de Nederlandse Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid 
(VBBA) een gestandaardiseerd meetinstrument dat bij onze noorderburen wordt ingezet ten 
behoeve van de monitoring van sectorale convenanten (Lebbink, 2002) en sinds 2003 (gedeel-
telijk) ook bij de periodieke Arbeidsomstandighedenenquête van de Nederlandse overheid 
(Smulders, 2004). Deze enquête wordt vanaf 2005 jaarlijks georganiseerd.  
 
Zes van de acht WBM-meetschalen voor zelfstandige ondernemers werden geselecteerd uit 
de VBBA.  
Voor drie werkbaarheidsindicatoren werden volgende schalen geselecteerd: 
 psychische vermoeidheid: VBBA-schaal ‘Herstelbehoefte’  
 welbevinden in het werk: VBBA-schaal ‘Plezier in het werk’  
 leermogelijkheden: VBBA-schaal ‘Leermogelijkheden’  

Voor drie risico-indicatoren werden volgende schalen ingezet: 
 werkdruk: VBBA-schaal ‘Werktempo en hoeveelheid’  
 emotionele belasting: VBBA-schaal ‘Emotionele belasting’  
 taakvariatie: VBBA-schaal ‘Afwisseling in het werk’  

 
De resterende werkbaarheidsindicatoren ‘werk-privé-balans’ en ‘arbeidsomstandigheden’ wor-
den door de (uitgebreide) VBBA niet afgedekt. Voor de meettechnische operationalisering van 
deze indicatoren werd een andere oplossing gezocht. Voor de centrale werkbaarheidsindicator 
‘werk-privé-balans’ werd geopteerd voor de ‘Survey Werk-Thuis-Interactie Nijmegen’ 
(SWING) en meer bepaald de schaal negatieve werk-thuis-interferentie (WTI-neg) (Geurts, 
2001). De risico-indicator (belastende) ‘arbeidsomstandigheden’ wordt samengesteld op 
basis een selectie van items die in de European Survey on Working Conditions 2000 aan bod 
komen (Merllié, 2001 – Q11 en Q12 in de rubriek ‘Fysical Environment’ van de ESWC-
vragenlijst).  
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De verwerking van de antwoorddata en berekening van schaalscores, inzonderheid de inter-
pretatierichting van de schalen en de behandeling van de ‘missing values’, gebeurden conform 
de wetenschappelijke handleiding bij de methode (van Veldhoven, 1997). Schaalscores wor-
den gestandaardiseerd naar de range 0-100 en dienen uniform geïnterpreteerd van gunstig 
(schaalscore 0) naar ongunstig (schaalscore 100). Aan de scores kan, zoals steeds bij ordina-
le schaalgegevens, geen absolute betekenis worden toegekend. 
 
De validiteit en betrouwbaarheid van de instrumenten die voor de werkbaarheids- en risico-
indicatoren werden gehanteerd, zijn uitgebreid beschreven in het informatiedossier van de 
nulmeting (Bourdeaud’hui, 2004). 
 
 

3.  Grenswaarden en kengetal len voor de Vlaamse 
werkbaarheidsmonitor  

Psychometrische schalen leveren schaalscores die voor een niet-specialistisch doelpubliek vrij 
moeilijk te interpreteren zijn, laat staan te vergelijken. Het gebruik van kengetallen vormt hier 
een uitweg. Bij kengetallentechniek wordt de schaalinformatie gebruikt om binnen een onder-
zoekspopulatie de groep respondenten die zich in een problematische situatie bevindt, af te 
bakenen.  
Bij wijze van voorbeeld: het kengetal voor de VBBA-schaal ‘Herstelbehoefte’ leert ons hoeveel 
werkenden binnen een onderzoeksgroep problematisch psychisch vermoeid zijn en daardoor 
een verhoogde kans hebben op verminderd functioneren of uitval. 
 
Voor de WBM wordt geopteerd om met ‘gelede kengetallen’ te werken waarbij – naar analogie 
met de kleurensymboliek van een verkeerslicht – niet alleen de groep in een problematische 
situatie wordt afgebakend en becijferd (“oranje knipperlicht”) maar daarbinnen een subgroep 
met acute problemen wordt bepaald (“rood alarmsigaal”). Alle kengetallen worden gepercen-
teerd op het totaal van de zelfstandige ondernemers. 
 
Grafisch ziet een sectorale vergelijking van het aandeel zelfstandige ondernemers zonder en 
met (acute) psychische vermoeidheidsproblemen er als volgt uit: 
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Figuur 1-1 Kengetallen psychische vermoeidheid naar sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kracht van dergelijke kengetallen is dat ze in een oogopslag inzicht geven in de mate van 
voorkomen van ongewenste/problematische situaties. Kengetallen laten de ordinale informatie 
uit de achterliggende schaalscores intact en zijn dan ook perfect bruikbaar voor vergelijkingen 
tussen deelpopulaties (leeftijdscategorieën, geslacht, sectoren).  
 
Het gebruik van kengetallen vereist dat voor de gebruikte schalen een of meerdere kritische 
grenswaarden worden bepaald. Een uitgebreide beschrijving van de methode die voor de 
werkbaarheidsmonitor werd gehanteerd is terug te vinden in het basisdossier (Bourdeaud’hui, 
2004). De ijking gebeurde op basis van de WBM-meting loontrekkenden 2004. Deze grens-
waarden werden omwille van de vergelijkbaarheid overgenomen voor de zelfstandige onder-
nemers. Onderstaande tabel heeft een samenvatting: 
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Tabel 1-3 Overzicht methode bepaling grenswaarden Vlaamse werkbaarheidsmonitor 

 
Indicator Methode 

Psychische vermoeidheid ijking via ROC-analyse-inschatting van het differentiële risico op uitval 
en ernstige vermindering van het functioneren op basis van informatie 
over gezondheidsklachten en absenteïsme 

Welbevinden in het werk ijking via ROC-analyse-inschatting van het differentiële risico op uitval 
en ernstige vermindering van het functioneren op basis van informatie 
over absenteïsme, verloopintentie en arbeidstevredenheid 

Leermogelijkheden ijking via ROC-analyse-inschatting van het differentiële risico op ‘un-
employability’ op langere termijn gebaseerd op informatie over oplei-
ding, personeelsallocatie en jobkenmerken. 

Werk-privé-balans empirische grenswaarde gebaseerd op extern onderzoek . 
Werkdruk ijking via regressietechniek op basis van verhoogd risico op psychi-

sche vermoeidheid (+33% voor problematisch (oranje), +100% voor 
acuut problematisch (rood)) 

Emotionele belasting ijking via regressietechniek op basis van verhoogd risico op psychi-
sche vermoeidheid (+33% voor problematisch (oranje), +100% voor 
acuut problematisch (rood)) 

Taakvariatie ijking via regressietechniek op basis van verhoogd risico op het vlak 
van welbevinden in het werk (+33% voor problematisch (oranje), 
+100% voor acuut problematisch (rood)) 

Arbeidsomstandigheden ijking via regressietechniek op basis van verhoogd risico op het vlak 
van welbevinden in het werk (+33% voor problematisch (oranje), 
+100% voor acuut problematisch (rood)) 

 
Bij wijze van samenvatting worden de weerhouden grenswaarden voor de gehanteerde meet-
schalen in onderstaande tabel nog eens op een rijtje gezet. 



Vlaamse Werkbaarheidsmonitor zelfstandigen 2007 

17 

 

Tabel 1-4 Overzicht van de WBM-meetschalen en de gehanteerde grenswaarden 

 
 
 
 
 

INDICATOR MEETSCHAAL grenswaarde  

‘problematisch’ 

grenswaarde 

‘acuut problematisch’ 

WERKBAARHEIDS-

INDICATOREN 

   

Psychische vermoeid-
heid 

VBBA-‘Herstelbehoefte’ 63,64 90,91 

Welbevinden in het 
werk 

VBBA-‘Plezier in het werk’ 44,44 77,78 

Leermogelijkheden VBBA-‘Leermogelijkheden’ 75,00 91,67 
Werk-privé-balans SWING-‘Werk-Thuis-

Interferentie’ 
58,33 75,00 

RISICO-INDICATOREN    

Werkdruk VBBA-‘Werktempo/ 
hoeveelheid’ 

54,55 66,67 

Emotionele belasting 
 

VBBA-‘Emotionele belasting’ 42,86 61,90 

Taakvariatie 
 

VBBA-‘Afwisseling in het 
werk’ 

61,11 72,22 

Arbeids-
omstandigheden 

SERV- 
‘Arbeidsomstandigheden’ 

58,33 75,00 
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Hoofdstuk 2: 
Onderzoekspopulatie, survey-ontwerp, 
steekproef en representativiteit van de 
onderzoeksresultaten 

1.  Onderzoekspopulat ie  en survey-ontwerp 

De onderzoekspopulatie voor de werkbaarheidsmeting wordt (technisch) als volgt afgebakend: 
de zelfstandigen in hoofdberoep, wonend in het Vlaamse gewest, leeftijd 18-69 jaar, die in de 
vier weken voorafgaand aan de bevraging effectief arbeidsprestaties als zelfstandige onder-
nemer hebben geleverd.  
Deze laatste voorwaarde is noodzakelijk voor een betrouwbare zelfrapportering van de job-
kwaliteit. Zelfstandige ondernemers die – omwille van bijvoorbeeld ziekte, bevallingsrust, stop-
zetting van de activiteit– gedurende de afgelopen maand niet gewerkt hebben, kunnen zich 
enkel door herinnering een beeld vormen van de werkbeleving met het risico op mogelijke 
antwoordvertekeningen.  
Administratieve databanken leveren ons geen informatie over de effectieve arbeidsprestaties 
van zelfstandige ondernemers  in de afgelopen maand. Dit is een probleem dat binnen de 
vragenlijst zelf - via het inbouwen van filters (WBM-vragenlijst A2 met doorwijzing naar ‘pagina 
9’) - werd aangepakt.  
 
De steekproef voor de WBM-meting zelfstandige ondernemers is getrokken door de RSVZ 
(Rijdsdienst voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) uit het bestand ‘aangesloten ver-
zekeringsplichtigen’ toestand 31 december 20061. Het betreft personen wier aansluiting op dat 
moment nog actief was of minstens tot die datum liep. De basisgegevens hiervoor worden aan 
de RSVZ verstrekt door de sociale verzekeringsfondsen. In de steekproef werden enkel de 
zelfstandige ondernemers in hoofdberoep opgenomen (uitsluiting van helpers en zelfstandigen 
in bijberoep), met woonplaats in het Vlaamse gewest. Onder zelfstandigen wordt verstaan 
‘iedere natuurlijk persoon, die in België, een beroepsactiviteit uitoefent zonder hiervoor door 
een arbeidsovereenkomst of een statuut verbonden te zijn’.  
 

                                                           
1  De steekproef is getrokken uit een voorlopig databestand (87%) teneinde de tijdspanne tussen administratieve 

gegevens (toestand in databank) en de effectieve gegevens (toestand op het moment van de bevraging) zo 
kort mogelijk gehouden en dit met het oog op het verhogen van de respons. Tegelijk werd op die manier de 
time-lag tussen de meting loontrekkenden en de meting zelfstandigen geminimaliseerd, wat ongetwijfeld de 
vergelijking tussen beide groepen zuiverder maakt.  



Vlaamse Werkbaarheidsmonitor zelfstandigen 2007 

20 

Het is mogelijk om de informatie uit het RSVZ-databank via tussenkomst van de Kruispunt-
bank van de Sociale Zekerheid te koppelen aan recente woonplaatsgegevens. Op die manier 
krijgen we een goede benadering van het gezochte populatiebestand van alle  zelfstandige 
ondernemers in hoofdberoep woonachtig in het Vlaamse gewest. Voor een uitgebreidere be-
spreking van verwijzen we naar de methodologische nota (Bourdeaud’hui R., 2007). 
 
De werkbaarheidsmeting zelfstandige ondernemers vertrekt van een initiële steekproefomvang 
van 6.000 eenheden. Deze grootte van de steekproef laat toe –bij een respons van minimum 
30%- met betrekking tot de WBM-kengetallen uitspraken te doen met een relatief klein be-
trouwbaarheidsinterval (betrouwbaarheidsgordel ≤2%, (bij α = 0,05). Bij een gerealiseerde 
steekproefomvang van minimum 2.000 eenheden kunnen we eveneens betrouwbare gegeven 
aanleveren voor grote sectoren als bouw, handel, diensten en vrije beroepen. (Bourdeaud’hui, 
2007). 
 
 

2.  Organisat ie  van de enquête 

Er werd bij het uitwerken van de enquêtestrategie ruim aandacht besteed aan een aantal res-
ponsverhogende maatregelen. Het belangrijkste element in deze responsstrategie is het op-
zetten van een intensieve en herhaalde communicatie met de respondenten (Dillman, 2000). 
Bij de lancering van de enquête loopt een mediacampagne met advertenties in de gespeciali-
seerde pers.  
Bij het schetsen van de doelstelling en achtergronden van de peiling, wordt in de verf gezet 
dat de bevraging uitgaat van de overheid, de steun heeft van alle sociale partners en kadert in 
het engagement van genoemde beleidsmakers om daadwerkelijk stappen te zetten op weg 
naar meer arbeidskwaliteit. 
De communicatie naar de respondenten weert de beleidsterm ‘werkbaarheidsgraad’ en ge-
bruikt algemene gekende begrippen als ‘kwaliteit van werk en leven’ of ‘welzijn en stress op 
het werk’. 
De directe benadering van de respondent verloopt via 3 communicatiemomenten: de verzen-
ding van de introductiebrief met vragenlijst; het toesturen van een herinneringskaartje na 1 
week; een rappelzending met vragenlijst na 3 weken.  
Om vragen en bemerkingen van respondenten op te vangen wordt een helpdesk georgani-
seerd via de 1700 lijn (voorheen Vlaamse Infolijn). 
 
Ook aan de opmaak van de vragenlijst wordt de nodige (responstechnische) zorg besteed. De 
vragenlijst wordt bewust beknopt gehouden (8 pagina’s, invultijd van ongeveer 15 minuten) om 
de drempel tot medewerking te verlagen en het afbreukrisico (afhaken bij het invullen van de 
enquête) te minimaliseren. De duidelijkheid van de vraagstelling werd via proefenquêtering bij 
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respondenten uit diverse sectoren uitgetest. Tenslotte was er ook aandacht voor een professi-
onele lay-out en druktechnische vormgeving van vragenlijst en begeleidende brieven als sti-
mulans tot medewerking aan het onderzoek.  Een model van vragenlijst en begeleidende brie-
ven is opgenomen de methodolgische nota (Bourdeaud’hui R., 2007) beschikbaar op de 
website www.serv.be/werkbaarwerk.  
 
Een ander belangrijk element in de responsstrategie is de maximale invulling van de anonimi-
teitwaarborg t.a.v. de respondent. Uiteraard wordt die anonimiteit waterdicht gegarandeerd 
door de steekproeftrekking en de verzending van de enquêteformulieren via de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid. 
 
 

3.  Respons,  kwal i te i t  van de respons en controle  
van de gereal iseerde steekproef  

De WBM-meting zelfstandige ondernemers werd afgesloten met een antwoordpercentage van 
bijna 40% dat ruim het vooropgestelde streefcijfer van 30% overtreft.  
 
De enquêtes zijn doorgaans goed ingevuld: 83,2% heeft meer dan 90% van de vragen inge-
vuld. De vastgestelde ‘item non-repons’ heeft vooral te maken met  een (bij schriftelijke bevra-
gingen) gekend technische probleem van volledig blanco pagina’s ten gevolge van het te snel 
doorbladeren van het enquêtebundel bij het invullen van de vragenlijst. 
 
Een hoge respons is een belangrijke stap in de richting van representativiteit, maar garandeert 
die uiteraard nog niet. Een uitgebreide non-responsanalyse is omwille van de strikte privacy-
regels die de Kruispuntbank Sociale Zekerheid hanteert niet mogelijk gebleken. Een vergelij-
king van de initiële en de gerealiseerde steekproef laat wel toe een beperkte analyse te maken 
naar leeftijd en geslacht. Deze analyse is terug te vinden in de methodologische nota (Bour-
deaud’hui R., 2007). Vrouwen en jongeren zijn in de gerealiseerde steekproef licht onderver-
tegenwoordigd. Toch werd besloten de resultaten niet te wegen. De reden hiervoor is dat het 
over minimale afwijkingen gaat en dat verschuivingen door weging de kengetallen voor de 
WBM-indicatoren niet of slechts marginaal zouden beïnvloeden, en dit met uitzondering van 
het aspect werkdruk2. Een tweede (pragmatische) reden is dat de officiële statistische gege-
vens die ons een correct beeld van de specifieke WBM-populatie kunnen verstrekken, niet 
voorhanden zijn en dus de weging op zich extra fouten kan teweegbrengen.  

                                                           
2  Simulaties van wegingscorrecties voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen en jongeren in de gereali-

seerde steekproef laten zien dat deze de onderzoekersresultaten voor de kengetallen maximaal met vijf tiende 
percentage beïnvloeden. Uitzondering hierop is de indicator voor werkdruk: ongewogen 46,6%, gewogen naar 
leeftijd 45,9%, gewogen naar geslacht 44,9%. Voor deze indicator is het verschil tussen mannen (48,6%) en 
vrouwen (39,8%) vrij uitgesproken.  
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In de rand van de responsanalyse naar sector kan nog opgemerkt worden dat volgende secto-
ren de (voor deelpopulatie-analyses) vooropgestelde minimale steekproefomvang (N=300) 
bereiken: handel, bouw en vrije beroepen. Voor deze sectoren kunnen WBM-indicatoren wor-
den gemaakt. Om de homogeniteit van de sectoren zoveel mogelijk te bewaren werd ervoor 
geopteerd de minimumdrempel te versoepelen en naast de grotere sectoren bouw, handel en 
vrije beroepen, een analyse te maken voor landbouw, horeca, transport/productie en andere 
diensten.  Deze laatste categorie omvat ondermeer de persoonsverzorging, de ban-
ken/verzekeringen, de diensten in verband met vervoer en de intellectuele diensten. 
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4.  Conclusies voor de representat iv i te i t  van de 
werkbaarheidsmonitor  zel fstandige onderne-
mers 2007 

De WBM-meting zelfstandige ondernemers realiseert voor een schriftelijke peiling behoorlijk 
responsresultaat. Bovendien blijkt de invulkwaliteit van vragenlijsten, waarop de definitieve 
dataset gebaseerd werd, meer dan bevredigend.  
De controles op het vanuit RSVZ toegeleverde steekproefbestand brachten geen grote afwij-
kingen aan het licht. De keuze voor een zo up-to-date mogelijk adressenbestand om de res-
pons te maximaliseren en de aansluiting met de loontrekkenden te optimaliseren, had als 
gevolg dat er werd geopteerd voor een steekproeftrekking op een onvolledig populatiebestand 
(87% van de zelfstandigen). Bij controles achteraf bleek een lichte ondervertegenwoordiging 
van de vrouwen, de 50+ en lichte oververtegenwoordiging van de vrije beroepen. Een analyse 
van de gerealiseerde steekproef leert ons dat voor wat geslacht en leeftijd betreft, dit verschil 
gedeeltelijk wegvalt door een hoger antwoordpercentage van de vrouwen en de ouderen. Een 
dergelijke analyse naar sector was niet mogelijk omwille van de andere sectorindeling die 
wordt gehanteerd in de enquête en bij de RSVZ. 
De gerealiseerde steekproef wijkt – voor de samenstelling naar geslacht – niet significant af 
van de initiële steekproef. We vonden wel lagere responsgraad bij de -25 jarigen. 
Er werd besloten de vastgestelde afwijkingen niet door weging te corrigeren. De reden hier-
voor is dat de afwijkingen beperkt zijn en dat de kengetallen voor de WBM-indicatoren –met 
uitzondering van de indicator werkdruk- slechts marginaal zouden beïnvloeden. Een tweede 
reden is dat de definitieve statistische gegevens die ons een correct beeld geven van de spe-
cifieke doelgroep van zelfstandige ondernemers die in de survey bevraagd wordt, niet voor-
handen zijn en dus de weging op zich extra fouten kan teweegbrengen. 
Op basis van al deze elementen kan dan ook besloten worden dat de onderzoeksresultaten 
van de WBM-meting een zo representatief mogelijk beeld geven van de (werkbaar-
heids)situatie van de zelfstandigen in hoofdberoep op de Vlaamse arbeidsmarkt. 
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Hoofdstuk 3: 
Werkbaar werk voor zelfstandige onder-
nemers, Vlaanderen 2007 

1.  Werkbaarheidsindicatoren voor zel fstandige 
ondernemers,  Vlaanderen 2007 

Werkbaar werk wordt in de werkbaarheidsmonitor concreet gemaakt aan de hand van vier 
centrale indicatoren: ‘psychische vermoeidheid’ (werkstress), ‘welbevinden in het werk’ 
(werkbetrokkenheid, motivatie), ‘leermogelijkheden’ (kansen op bijblijven en competentie-
ontwikkeling) en ‘werk-privé-balans’ (combinatie van arbeid met gezin en sociaal leven). 
 
In tabel 3.1 en figuur 3.1 worden de percentages van de WBM-meting-2007 op een rijtje gezet. 
Daarbij wordt de populatie van zelfstandige ondernemers ingedeeld naar het aandeel dat zich 
voor het betrokken werkbaarheidsaspect al dan niet in een problematische situatie bevindt. De 
categorie ‘acuut problematisch’ is een subgroep binnen de groep ‘problematisch’ maar wordt 
eveneens gepercenteerd op de volledige populatie. Dit rapporteringsschema voor de WBM-
indicatoren zal consequent binnen dit rapport gevolgd worden. 
 

Tabel 3-1 Werkbaarheidsindicatoren zelfstandige ondernemers, Vlaanderen 2007 

N % % betrouwbaarheids-  
interval α=0,05 % betrouwbaarheids-  

interval α=0,05

PSYCHISCHE VERMOEIDHEID 2169 63,3 36,7 34,8 - 38,7 13,0 11,6 - 14,4

WELBEVINDEN IN HET WERK 2012 91,8 8,2 7,0 - 9,4 2,7 2,0 - 3,4

LEERMOGELIJKHEDEN 2018 94,4 5,6 4,6 - 6,6 1,1 0,6 - 1,6

WERK-PRIVE-BALANS 2184 65,5 34,5 32,5 - 36,5 10,9 9,6 - 12,2

niet 
problematisch problematisch acuut problematischWERKBAARHEIDSINDICATOREN
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Figuur 3-1 Werkbaarheidsindicatoren zelfstandige ondernemers, Vlaanderen 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leeswijzer: acuut problematisch (de verschoven rode balkjes in elke indicatorbalk) is een subgroep binnen de 
categorie problematisch (de oranje zone), maar wordt gepercenteerd op de totale onderzoekspopulatie 
 
Uit tabel 3.1 en figuur 3.1 blijkt dat er zich bij een zeer ruime meerderheid van de zelfstandige 
ondernemers geen problemen stellen op het vlak van ‘welbevinden in het werk’ en ‘leermoge-
lijkheden’. Voor ‘welbevinden in het werk’ behoort 91,8% tot de niet-problematische groep, 
voor ‘leermogelijkheden’ is dat 94,4%. Op het vlak van psychische vermoeidheid en de werk-
privé-balans is de niet-problematische groep veel kleiner, het gaat respectievelijk om 63,3% 
en 65,5%.  
Als we de probleemzones op het vlak van werkbaar werk cijfermatig in beeld brengen krijgen 
we volgend beeld: 
 
Op het vlak van psychische vermoeidheid verkeert 36,7% van de Vlaamse zelfstandige 
ondernemers in een problematische situatie en 13% in een acuut problematische situatie: het 
gaat om zelfstandige ondernemers die abnormaal langdurig moeten recupereren van hun werk 
en daardoor een verhoogd risico lopen op gezondheidsproblemen (‘problematisch’) of reeds 
effectief geconfronteerd worden met  functioneringsbeperkingen (‘acuut problematisch’).  
In mensentaal: 36,7% van de Vlaamse zelfstandige ondernemers kampt met werkstress, 13% 
zelfs met acute werkstressklachten. In absolute termen gaat het om 125.000 zelfstandige 
ondernemers met werkstressklachten, 44.000 daarvan worden geconfronteerd met acute 
werkstress. 

63,3%

91,8% 94,4%

65,5%

36,7% 34,5%

5,6%8,2%
13,0% 10,9%1,1%2,7%

0%

25%

50%

75%
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psychische vermoeidheid welbevinden in het werk leermogelijkheden werk-privé-balans

NIET PROBLEMATISCH PROBLEMATISCH ACUUT PROBLEMATISCH
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Op het vlak van welbevinden in het werk bevindt 8,2% van de Vlaamse zelfstandige onder-
nemers zich in een problematische situatie en 2,7% in een acuut problematische situatie: het 
gaat om ondernemers die hun job niet (langer) als boeiend ervaren en nauwelijks intrinsiek 
gemotiveerd zijn bij de normale taakuitvoering (‘problematisch’) of zelfs sterk gedemotiveerd 
zijn en daardoor niet meer naar behoren functioneren in hun job (‘acuut problematisch’). 
In mensentaal: 8,2% van de Vlaamse zelfstandige ondernemers kampt met motivatieproble-
men, 2,7% van de Vlaamse zelfstandige ondernemers is zelfs ernstig gedemotiveerd. In abso-
lute termen gaat het om 28.000 zelfstandige ondernemers met motivatieproblemen, 9.000 
daarvan zijn ernstig gedemotiveerd. 

 
De leermogelijkheden van 5,6% van de Vlaamse zelfstandige ondernemers kunnen als pro-
blematisch worden beoordeeld: het werk van deze ondernemers biedt weinig of geen moge-
lijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling; bij 1,1% van de Vlaamse zelfstandige onder-
nemers is de situatie acuut problematisch. Zij hebben niet (meer) het gevoel dat ze iets 
kunnen bereiken met hun werk. 
In mensentaal: 5,6% van de Vlaamse zelfstandige ondernemers heeft onvoldoende leermoge-
lijkheden, 1,1% heeft helemaal geen leermogelijkheden. In absolute termen gaat het om 
19.000 zelfstandige ondernemers met onvoldoende leermogelijkheden, voor 4.000 daarvan is 
de situatie acuut problematisch. 

 
Op het vlak van de werk-privé-balans is de situatie van  34,5% van de Vlaamse zelfstandige 
ondernemers problematisch en van 10,9% acuut problematisch: het gaat om ondernemers 
waarbij het werk  systematisch combinatiemoeilijkheden stelt t.a.v. het gezin en sociaal leven 
(‘problematisch’) of zelfs tot een quasi permanent conflict tussen werk- en privésfeer leiden 
(‘acuut problematisch’). 
In mensentaal: 34,5% van de Vlaamse zelfstandige ondernemers heeft problemen met de 
werk-privé-combinatie, 10,9% wordt zelfs geconfronteerd met een acuut werk-privé-conflict. 
Het gaat om 118.000 zelfstandige ondernemers (en gezinnen) met combinatiemoeilijkheden, 
bij 37.000 daarvan is er sprake van een acuut conflict. 

 
 
Een combinatie-oefening met een samengestelde WBM-indicator, waarbij wordt nagegaan 
welk deel van de zefstandige ondernemers geen werkbaarheidsproblemen signaleert dan wel 
met één of meerdere werkbaarheidsknelpunten geconfronteerd wordt, levert volgende grafiek 
op: 
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Figuur 3-2  Aandeel zelfstandige ondernemers zonder en met (meerdere) werkbaar-
heidsknelpunten, Vlaanderen 2007 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit figuur 3.2 blijkt dat  de werkbaarheidsgraad, of het aandeel van de Vlaamse zelfstandige 
ondernemers dat kwaliteitsvol werk heeft op het vlak van psychische vermoeidheid, welbevin-
den in het werk, leermogelijkheden en werk-privé-balans 47,7% bedraagt.  
De meerderheid (52,3%) van de zelfstandige ondernemers wordt geconfronteerd met één of 
meerdere werkbaarheidsknelpunten: 27,1% wordt met één knelpunt geconfronteerd, 19,9% 
met twee knelpunten, 4,6% met drie knelpunten en 0,7% met alle vier de knelpunten. 
 
De globale cijfers maken de globale omvang van het werkbaarheidsvraagstuk duidelijk. In 
tabel 3.2 wordt een gedetailleerde frequentieverdeling gepresenteerd voor de samengestelde 
WBM-indicator (aantal en percentage zelfstandige ondernemers naar aantal, type en combina-
ties van werkbaarheidsknelpunten). Deze analyse geeft een concreter inzicht in de samen-
hang van de vier werkbaarheidsknelpunten.  
 

 

27,1
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1 knelpunt

2 knelpunten

3 knelpunten

4 knelpunten
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Tabel 3-2 Frequentieverdeling zelfstandige ondernemers naar aantal, type en combi-
natie van gesignaleerde werkbaarheidsknelpunten, Vlaanderen 2007. 

N %                 
KNELPUNTGROEP

%                 
TOTAAL

0 knelpunten 915 47,7

psychische vermoeidheid 238 45,7 12,4
welbevinden in het werk 40 7,7 2,1
leermogelijkheden 35 6,7 1,8
werk-privé-balans 208 39,9 10,8

subtotaal 521 100,0 27,1
2 knelpunten

psychische vermoeidheid & welbevinden in het werk 18 4,7 0,9
psychische vermoeidheid & leermogelijkheden 8 2,1 0,4
psychische vermoeidheid & werk-privé-balans 335 87,9 17,5
welbevinden in het werk & leermogelijheden 8 2,1 0,4
welbevinden in het werk & werk-privé-balans 8 2,1 0,4
leermogelijkheden & werk-privé-balans 4 1,0 0,2

subtotaal 381 100,0 19,9

3 knelpunten

psychische vermoeidheid & welbevinden in het werk & leermogelijkheden 5 5,7 0,3
psychische vermoeidheid & welbevinden in het werk & werk-privé-balans 57 64,8 3,0
psychische vermoeidheid & leermogelijkheden & werk-privé-balans 22 25,0 1,1
welbevinden in het werk & leermogelijkheden & werk-privé-balans 4 4,5 0,2

subtotaal 88 100,0 4,6

4 knelpunten 14 0,7

algemeen totaal 1919 100

AANTAL EN TYPE KNELPUNTEN

1 knelpunt

 
 
Leeswijzer: In 2007 heeft 12,4% van alle zelfstandige ondernemers enkel een probleem met psychische ver-
moeidheid. Aangezien in totaal 36,7% van de zelfstandige ondernemers psychisch vermoeid is betekent dit dat het 
probleem bij 24,3% samen voorkomt met nog één of meerdere andere werkbaarheidsknelpunten (meestal is dat 
de werk-privé problematiek). Van alle zelfstandige ondernemers met één knelpunt heeft 45,7% een probleem op 
het vlak van psychische vermoeidheid. 
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2.  Risico- indicatoren voor de zel fstandige onder-
nemers,  Vlaanderen 2007 

De werkbaarheidsmonitor brengt niet alleen werkbaarheidsknelpunten in kaart, maar poogt 
ook door te dringen tot de achterliggende determinanten en zoomt daarbij in op een reeks 
kenmerken van het werk. Voor de zelfstandige ondernemers zijn vier risico-indicatoren geme-
ten: werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie en de arbeidsomstandigheden. 
 
In tabel 3.3 en figuur 3.3 worden de percentages voor de risico-indicatoren op een rijtje gezet. 
Daarbij wordt de populatie van zelfstandige ondernemers ingedeeld naar het aandeel dat zich 
voor het betrokken werkbaarheidsaspect al dan niet in een problematische situatie bevindt. De 
categorie ‘acuut problematisch’ is een subgroep binnen de groep ‘problematisch’ maar wordt 
eveneens gepercenteerd op de volledige populatie.  

Tabel 3-3 Risico-indicatoren zelfstandige ondernemers, Vlaanderen 2007 

N % % betrouwbaarheids-  
interval α=0,05 % betrouwbaarheids-  

interval α=0,05

WERKDRUK 2024 53,4 46,6 44,4 -48,8 17,6 15,9 - 19,3

EMOTIONELE BELASTING 2024 71,2 28,8 26,8 - 30,8 5,2 4,2 -6,2

TAAKVARIATIE 2029 92,1 7,9 6,7 - 9,1 2,2 1,6 - 2,8

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 2204 82,8 17,2 15,6 - 18,7 4,6 3,7 - 5,5

niet 
problematisch problematisch acuut problematischRISICO-INDICATOREN
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Figuur 3-3 Risico-indicatoren voor de zelfstandige ondernemers, Vlaanderen 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leeswijzer: acuut problematisch (de verschoven rode balkjes in elke indicatorbalk) is een subgroep binnen de 
categorie problematisch (de oranje zone), maar wordt gepercenteerd op de totale onderzoekspopulatie 
 
 
 
 
 
Op basis van de gegevens uit tabel 3.3 kunnen de werkbaarheidsrisico’s voor zelfstandige 
ondernemers anno 2007 kwantitatief ingeschat worden: 

 Werkdruk (‘de mate van arbeidsbelasting vanuit kwantitatieve taakeisen, zoals werk-
volume, werktempo, deadlines’): voor 46,6% van de Vlaamse zelfstandige onderne-
mers is de situatie problematisch (‘hoge werkdruk’), voor 17,6% is de situatie acuut-
problematisch (‘extreem hoge werkdruk’); 

 Emotionele belasting (‘de mate van arbeidsbelasting vanuit contactuele taakeisen, 
inz. bij omgang met klanten, patiënten, coördinatie-opdrachten’): voor 28,8% van de 
Vlaamse zelfstandige ondernemers is de situatie problematisch (‘emotioneel belas-
tend werk’), voor 5,2% is de situatie acuut-problematisch (‘extreem emotioneel belas-
tend werk’); 

 Taakvariatie (‘afwisseling in het werk en mate waarin het werk beroep doet op de 
vaardigheden van de ondernemer’): voor 7,9% van de Vlaamse zelfstandige onder-
nemers is de situatie problematisch (‘routinematig werk’), voor 2,2% is de situatie 
acuut-problematisch (‘extreem routinematig werk’); 

53,4%

71,2%

92,1%
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17,2%

7,9%

17,6%
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 Arbeidsomstandigheden (‘de mate waarin de ondernemer blootgesteld wordt aan 
fysieke inconveniënten in de werkomgeving en lichamelijke belasting’): voor 17,2% 
van de Vlaamse zelfstandige ondernemers is de situatie problematisch (‘belastende 
arbeidsomstandigheden’), voor 4.6% is de situatie acuut-problematisch (‘extreem be-
lastende arbeidsomstandigheden’). 

 
Op basis van de prevalentiecijfers voor de onderscheiden werkbaarheidsricio’s kan volgende 
rangschikking (van hoog naar laag) opgemaakt worden: hoge werkdruk, emotioneel belastend 
werk, belastende arbeidsomstandigheden en routinematig werk (of onvoldoende taakvariatie). 
Uiteraard zijn er verschillen in het (kwantitatieve) belang van deze werkbaarheidsrisico’s voor 
diverse deelpopulaties binnen de groep zelfstandige ondernemers. Deze nuancering komt aan 
bod in het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 4: 
Werkbaarheidsverschillen voor deelpopu-
laties  bij  zelfstandige ondernemers, 
Vlaanderen 2007 

1.  Overzicht  en leeswi jzer  

In hoofdstuk 3 werden de WBM-indicatoren gepresenteerd voor de populatie van Vlaamse 
zelfstandige ondernemers in haar globaliteit. In dit hoofdstuk stellen we het algemeen beeld 
scherper met vergelijkende data voor de verschillende deelpopulaties. 
 
Voor elk van de vier werkbaarheidsindicatoren en de vier risico-indicatoren worden in dit 
hoofdstuk gegevens gepresenteerd voor de volgende deelpopulaties: 
 Geslacht 
 Leeftijd (- 30 j, 30-39 j, 40-49 j, 50-54 j, 55+ j) 
 Anciënniteit (- 3 jaar, 3 – 5 jaar, 6 – 10 jaar, + 10 jaar) 
 Groeiverwachting (groei, behoud, vermindering of stopzetting) 
 Diploma (max. lager secundair, hoger secundair, hoger korte type, hoger lange type of uni-

versiteit) 
 Ondernemingsdimensie (geen personeel, 1 – 4 personeelsleden, 5 of meer personeelsle-

den) 
 Sector (landbouw/tuinbouw/visserij/bosexploitatie, handel, bouw, horeca, vrije beroepen, 

transport/productie, andere) 
 
De vergelijking van de diverse deelpopulaties op het vlak van werkbaarheidsaspecten en 
werkbaarheidsrisico’s wordt beschrijvend gerapporteerd. We onderzoeken met andere woor-
den de bivariate relaties tussen enerzijds de genoemde kenmerken en anderzijds de werk-
baarheids- en risico-indicatoren (bijvoorbeeld: zijn er betekenisvolle verschillen tussen man-
nen en vrouwen op het vlak van psychische vermoeidheid?). 
We presenteren de gegevens voor de verschillende deelpopulaties op een analoge wijze (zie 
leeswijzer in figuur 4.1). 
Voor elke deelpopulatie wordt voor de vier werkbaarheidsindicatoren en de vier risico-
indicatoren berekend welk aandeel van die deelpopulatie tot de niet problematische, tot de 
problematische en tot de acuut problematische groep behoort. 
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Figuur 4-1 Leeswijzer tabellen WMB-indicatoren naar deelpopulaties Vlaamse zelf-
standige ondernemers, 2007 

 
Voor elke indicator (pyschische vermoeidheid, leermogelijkheden, werkdruk, arbeidsomstan-
digheden,...) wordt nagegaan of er al dan niet een significant verschil is tussen de deelpopula-
ties (man/vrouw, leeftijdsgroepen, sectoren) bij vergelijking van de categorieën ‘niet problema-
tisch’, ‘problematisch’ en  ‘acuut problematisch’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% % %

man 1520 62,7 37,3 14,1
vrouw 634 65,3 34,7 10,4

chi² = 1,307;  p = 0,253 chi² = 5,325;  p = 0,021

man 1372 91,6 8,4 2,8
vrouw 582 92,6 7,4 2,2

chi² = 0,543;  p = 0,461 chi² = 0,462;  p = 0,497

man 1375 95,4 4,6 0,9
vrouw 586 92,2 7,8 1,9

chi² = 8,359;  p = 0,004 chi² = 3,576;  p = 0,059

man 1531 65,7 34,3 10,8
vrouw 645 65,1 34,9 10,9

chi² = 0,071;  p = 0,791 chi² = 0,003;  p = 0,959
df = 1 df = 1

problematisch acuut problematisch

NPSYCHISCHE VERMOEIDHEID

niet problematisch

N

WELBEVINDEN IN HET WERK

LEERMOGELIJKHEDEN

N

N

WERK-PRIVE-BALANS

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

de niet-problematische (‘groen’) en de 
problematische (‘oranje’) groep vormen 
samen de totale deelpopulatie (bv. voor 
leermogelijkheden bij de mannen: 
resp.95,4%  + 4,6%  = 100%; N = 1375) 

acuut problematisch (‘rood’) is een sub-
groep binnen de groep ‘problematisch’ maar 
het aandeel wordt berekend op de totale 
deelpopulatie (bv. 0.9% van het totaal aantal 
mannen (N = 1375) behoort tot de groep 
‘leermogelijkheden acuut problematisch’) 

Gele inkleuring: 

Bij vergelijking van de groep ‘problematisch’ versus ‘niet-problematisch’ 
wordt voor leermogelijkheden een significante (Pearson) chi² en dus een 
statistisch betekenisvol verschil vastgesteld tussen mannen en vrouwen 
(p ≤0,05).  

Bij vergelijking van de groep ‘acuut-problematisch’ versus ‘niet-acuut 
problematisch’ wordt voor psychische vermoeidheid een significante 
(Pearson) chi² en dus een statistisch betekenisvol verschil vastgesteld 
tussen mannen en vrouwen (p ≤0,05).  
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2.  Werkbaarheidsverschi l len naar  geslacht ,  zel f -
standige ondernemers,  Vlaanderen 2007 

2 . 1 .  W e r k b a a rh e i d s i n d ic a t o r e n  n a a r  g e s la c h t  

Tabel 4-1 Werkbaarheidsindicatoren naar geslacht, zelfstandige ondernemers, Vlaan-
deren 2007 

% % %

man 1520 62,7 37,3 14,1
vrouw 634 65,3 34,7 10,4

chi² = 1,307;  p = 0,253 chi² = 5,325;  p = 0,021

man 1372 91,6 8,4 2,8
vrouw 582 92,6 7,4 2,2

chi² = 0,543;  p = 0,461 chi² = 0,462;  p = 0,497

man 1375 95,4 4,6 0,9
vrouw 586 92,2 7,8 1,9

chi² = 8,359;  p = 0,004 chi² = 3,576;  p = 0,059

man 1531 65,7 34,3 10,8
vrouw 645 65,1 34,9 10,9

chi² = 0,071;  p = 0,791 chi² = 0,003;  p = 0,959
df = 1 df = 1

problematisch acuut problematisch

NPSYCHISCHE VERMOEIDHEID

niet problematisch

N

WELBEVINDEN IN HET WERK

LEERMOGELIJKHEDEN

N

N

WERK-PRIVE-BALANS

 
 
Op het vlak van psychische vermoeidheid behoren 37,3% van de mannen en 34,7% van de 
vrouwen tot de problematische groep. Het aandeel mannen en vrouwen met acute pyschische 
vermoeidheidsproblemen bedraagt resp. 14,1% en 10,4%. Dit verschil is significant. 
 
Op het vlak van welbevinden in het werk zijn er geen significante verschillen tussen mannen 
en vrouwen. Voor 8,4% van de mannen en 7,4% van de vrouwen is de situatie problematisch. 
Voor 2,8% van de mannen en 2,2% van de vrouwen is de situatie acuut-problematisch. 
 
Vrouwen en mannen verschillen significant op het vlak van leermogelijkheden. Een groter 
aandeel vrouwen rapporteert problemen. Bij 7,8% van de vrouwen versus 4,6% van de man-
nen is de situatie problematisch. De situatie is acuut problematisch bij 1,9% van de vrouwen 
en 0,9% van de mannen. 
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Op het vlak van de werk-privé-balans zijn er geen significante verschillen tussen mannen en 
vrouwen. Voor 34,3% van de mannen en 34,9% van de vrouwen is de situatie problematisch. 
Voor 10,8% van de mannen en 10,9% van de vrouwen is de situatie acuut-problematisch. 
 

2 . 2 .  R i s i c o - i n d i c a t o r e n  n a a r  g e s l a c h t  

Tabel 4-2 Risico-indicatoren naar geslacht, zelfstandige ondernemers, Vlaanderen 
2007 

% % %

man 1378 51,4 48,6 18,9
vrouw 588 60,2 39,8 14,5

chi² = 12,923;  p = 0,000 chi² = 5,716;  p = 0,017

man 1376 72,2 27,8 4,7
vrouw 590 69,3 30,7 6,8

chi² = 1,632;  p = 0,201 chi² = 3,452;  p = 0,063

man 1382 93,1 6,9 1,9
vrouw 590 90,0 10,0 2,7

chi² = 5,323;  p = 0,021 chi² = 1,368;  p = 0,242

man 1517 80,8 19,2 5,0
vrouw 629 87,0 13,0 3,8

chi² = 11,696;  p = 0,001 chi² = 1,428;  p = 0,232
df = 1 df = 1

problematisch acuut problematisch

NWERKDRUK

niet problematisch

N

EMOTIONELE BELASTING

TAAKVARIATIE

N

N

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

 
 
Meer mannen dan vrouwen rapporteren (acute) problemen op het vlak van de werkdruk.  
Voor 48,6% van de mannen en 39,8% van de vrouwen is de werkdruk problematisch. Voor 
18,9% van de mannen en 14,5% van de vrouwen is de werkdruk acuut problematisch. 
 
Op het vlak van de emotionele belasting zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen niet 
significant. Voor 27,8% van de mannen en 30,7% van de vrouwen is deze belasting problema-
tisch, voor 4,7% van de mannen en 6,8% van de vrouwen is de emotionele belasting acuut 
problematisch. 
 
Op het vlak van taakvariatie behoren 10% van de vrouwen en 6,9% van de mannen tot de 
problematische groep. Dit is een significant verschil. 2,7% van de vrouwen en 1,9% van de 
mannen behoren tot de acuut problematische groep. Dit verschil is niet significant. 
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Voor meer mannen dan vrouwen zijn de arbeidsomstandigheden belastend. Van de mannen 
rapporteert 19,2% belastende arbeidsomstandigen, bij de vrouwen is dat 13%. Acuut belas-
tende arbeidsomstandigheden treffen we bij 5% van de mannen en 3,8% van de vrouwen. Dit 
laatste verschil is niet significant. 
 
 
 



Vlaamse Werkbaarheidsmonitor zelfstandigen 2007 

38 

3.  Werkbaarheidsverschi l len naar  leef t i jd ,  zel f -
standige ondernemers,  Vlaanderen 2007 

3 . 1 .  W e r k b a a rh e i d s i n d ic a t o r e n  n a a r  l e e f t i j d  

Tabel 4-2 Werkbaarheidsindicatoren naar leeftijd, zelfstandige ondernemers, Vlaan-
deren 2007 

% % %

- 30 jaar 211 65,9 34,1 9,0
30 - 39 jaar 589 61,3 38,7 12,9
40 - 49 jaar 734 61,3 38,7 13,9
50 - 54 jaar 309 66,3 33,7 15,2
55 + jaar 317 66,9 33,1 12,0

chi² = 5,857;  p = 0,210 chi² = 5,102;  p = 0,277

- 30 jaar 200 93,0 7,0 1,5
30 - 39 jaar 553 92,4 7,6 2,5
40 - 49 jaar 660 90,9 9,1 2,6
50 - 54 jaar 269 92,6 7,4 3,0
55 + jaar 277 92,1 7,9 3,2

chi² = 1,557;  p = 0,816 chi² = 1,575;  p = 0,813

- 30 jaar 199 98,0 2,0 0,5
30 - 39 jaar 553 94,9 5,1 0,9
40 - 49 jaar 665 94,9 5,1 0,9
50 - 54 jaar 272 94,1 5,9 1,1
55 + jaar 276 90,6 9,4 2,9

chi² = 13,304;  p = 0,010 chi² = 8,656;  p = 0,070

- 30 jaar 215 70,2 29,8 9,3
30 - 39 jaar 593 60,9 39,1 14,3
40 - 49 jaar 744 62,8 37,2 10,6
50 - 54 jaar 309 69,6 30,4 10,0
55 + jaar 321 73,2 26,8 6,9

chi² = 20,909;  p = 0,000 chi² = 13,516;  p = 0,009
df = 4 df = 4

problematisch acuut problematisch

NPSYCHISCHE VERMOEIDHEID

niet problematisch

N

N

WERK-PRIVE-BALANS N

WELBEVINDEN IN HET WERK

LEERMOGELIJKHEDEN

 
 
Noch voor psychische vermoeidheid, noch voor welbevinden in het werk worden signifi-
cante verschillen opgetekend tussen de leeftijdsgroepen. 
 
Op het vlak van de leermogelijkheden en de werk-privé-balans zijn er wel significante verschil-
len tussen de leeftijdgsgroepen. 
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Op het vlak van de leermogelijkheden is het aandeel dat tot de problematische categorie 
behoort het kleinst bij de groep – 30 jaar (2%). Dit aandeel stijgt naar 5,1% bij de groep ’30 – 
39 jaar’ en ’40 – 49 jaar’, naar 5,9% bij de groep ‘50 – 54 jaar’ en is met 9,4% het hoogst bij de 
55+ers. Binnen de categorie ‘acuut problematisch’ zijn er geen significante verschillen tussen 
de leeftijdsgroepen. 
 
Op het vlak van de werk-privé-balans vinden we bij de 30 - 39 jarigen het grootste aandeel 
zelfstandige ondernemers die werk en privé moeilijk kunnen combineren. Voor 39,1% is de 
situatie in die leeftijdsgroep problematisch, voor 14,3% acuut problematisch. Zowel voor de 
categorie ‘problematisch’ als ‘acuut problematisch’ zijn de verschillen tussen de leeftijdgs-
groepen significant. 
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3 . 2 .  R i s i c o - i n d i c a t o r e n  n a a r  l e e f t i j d  

 

Tabel 4-3 Risico-indicatoren naar leeftijd, zelfstandige ondernemers, Vlaanderen 2007 

% % %

- 30 jaar 200 62,0 38,0 17,5
30 - 39 jaar 557 47,9 52,1 20,6
40 - 49 jaar 667 52,9 47,1 18,1
50 - 54 jaar 270 55,2 44,8 15,6
55 + jaar 277 60,3 39,7 12,3

chi² = 18,223;  p = 0,001 chi² = 9,893;  p = 0,042

- 30 jaar 199 73,9 26,1 6,0
30 - 39 jaar 555 69,0 31,0 6,1
40 - 49 jaar 667 70,0 30,0 4,5
50 - 54 jaar 271 73,8 26,2 4,4
55 + jaar 279 74,2 25,8 6,1

chi² = 4,563;  p = 0,335 chi² = 2,566;  p = 0,633

- 30 jaar 199 93,5 6,5 1,5
30 - 39 jaar 558 91,6 8,4 2,2
40 - 49 jaar 666 91,4 8,6 1,8
50 - 54 jaar 273 93,4 6,6 2,2
55 + jaar 280 92,5 7,5 3,6

chi² = 1,821;  p = 0,769 chi² = 3,419;  p = 0,490

- 30 jaar 213 81,2 18,8 7,0
30 - 39 jaar 581 81,4 18,6 5,5
40 - 49 jaar 735 82,9 17,1 3,5
50 - 54 jaar 304 83,6 16,4 5,3
55 + jaar 318 85,2 14,8 3,5

chi² = 2,581;  p = 0,630 chi² = 7,042;  p = 0,134
df = 4 df = 4

N

N

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN N

EMOTIONELE BELASTING

TAAKVARIATIE

problematisch acuut problematisch

NWERKDRUK

niet problematisch

 
 
De leeftijdsgroepen verschillen significant van elkaar op het vlak van de werkdruk die ze erva-
ren. Bij zelfstandige ondernemers tussen 30 en 39 jaar treffen we het grootste aandeel dat 
met hoge of extreem hoge werkdruk geconfronteerd wordt: 52,1% behoort tot de problemati-
sche categorie en voor 20,6%% is de situatie zelfs acuut problematisch. In de jongste en de 
oudste groep is het aandeel dat problemen signaleert kleiner dan in de tussenliggende leef-
tijdsgroepen. 
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Ook op het vlak van de emotionele belasting zijn het de dertigers waar verhoudingsgewijs de 
meeste zelfstandige ondernemers met problemen geconfronteerd worden: voor 31% is de 
situatie problematisch, voor 6,1% acuut problematisch. De verschillen tussen de leeftijdsgroe-
pen zijn evenwel niet significant. 
 
Voor taakvariatie zijn er geen significante verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Binnen elke 
leeftijdsgroep is het aandeel dat met routinematig werk geconfronteerd wordt vrij beperkt: het 
percentage varieert van 6,5% bij de – 30ers tot 8,6% bij de 40ers.  
 
Ook op het vlak van de arbeidsomstandigheden verschillen de leeftijdsgroepen niet signifi-
cant van elkaar. Het minst problemen worden opgetekend in de oudste leeftijdsgroep (14,8% 
problematisch, 3,5% acuut problematisch), het meest in de jongste (18,8% problematisch, 7% 
acuut problematisch ).  
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4.  Werkbaarheidsverschi l len naar  ondernemings-
grootte ,  zel fstandige ondernemers,  Vlaanderen 
2007 

4 . 1 .  W e r k b a a rh e i d s i n d ic a t o r e n  n a a r  o n d e r n e m i n g s g r o o t t e  

Tabel 4-4 Werkbaarheidsindicatoren naar ondernemingsgrootte, zelfstandige onder-
nemers, Vlaanderen 2007 

% % %

geen personeelsleden 1228 65,7 34,3 11,6
1 - 4 personeelsleden 579 59,4 40,6 15,2
5 of meer personeelsleden 321 60,4 39,6 14,6

chi² = 7,969;  p = 0,019 chi² = 5,474;  p = 0,065

geen personeelsleden 1135 92,2 7,8 2,6
1 - 4 personeelsleden 533 89,5 10,5 3,4
5 of meer personeelsleden 304 93,4 6,6 2,3

chi² = 5,029;  p = 0,081 chi² = 1,176;  p = 0,555

geen personeelsleden 1138 93,7 6,3 1,1
1 - 4 personeelsleden 535 93,6 6,4 1,5
5 of meer personeelsleden 305 97,7 2,3 0,3

chi² = 7,821;  p = 0,020 chi² = 2,429;  p = 0,297

geen personeelsleden 1240 70,2 29,8 8,9
1 - 4 personeelsleden 582 58,2 41,8 14,6
5 of meer personeelsleden 321 60,7 39,3 11,2

chi² = 29,115;  p = 0,000 chi² = 13,615;  p = 0,001
df = 2 df = 2

problematisch acuut problematisch

NPSYCHISCHE VERMOEIDHEID

niet problematisch

WERK-PRIVE-BALANS N

WELBEVINDEN IN HET WERK

LEERMOGELIJKHEDEN

N

N

 
 
 
Bij zelfstandige ondernemers die geen personeel in dienst hebben is het aandeel dat psy-
chisch vermoeid is kleiner dan bij degenen die wel personeel in dienst hebben. Bij de eerst-
genoemden is 34,3% psychisch vermoeid, bij zelfstandige ondernemers met 1-4 personeelsle-
den is dat 40,6% en bij zelfstandige ondernemers met 5 of meer personeelsleden is dat 
39,6%. 
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Op het vlak van het welbevinden in het werk vinden we bij zelfstandige ondernemers met 1-4 
personeelsleden de grootste groep (10,5%) met motivatieproblemen (welbevinden problema-
tisch). De verschillen tussen de drie groepen van ondernemingen zijn evenwel niet significant. 
 
Bij zelfstandige ondernemers met 5 of meer personeelsleden is het aandeel met  onvoldoende 
leermogelijkheden (leermogelijkheden problematisch) het kleinst (2,3%). Bij zelfstandige 
ondernemers die minder dan 5 of geen personeel in dienst hebben behoort respectievelijk 
6,4% en 6,3% tot de problematische categorie. 
 
Bij zelfstandige ondernemers die personeel in dienst hebben is het aandeel dat problemen 
ervaart om werk en privé op elkaar af te stemmen duidelijk groter dan bij de zelfstandige 
ondernemers die geen personeel in dienst hebben. Bij de eerstgenoemden behoort ongeveer 
40% tot de problematische groep, bij de laatstgenoemden gaat het om 29,8%. 
 

4 . 2 .  R i s i c o - i n d i c a t o r en  n a a r  o n d e r n e m i n g sg r o o t t e  

Tabel 4-5 Risico-indicatoren naar ondernemingsgrootte, zelfstandige ondernemers, 
Vlaanderen 2007 

% % %

geen personeelsleden 1143 61,6 38,4 13,8
1 - 4 personeelsleden 537 46,6 53,4 21,2
5 of meer personeelsleden 305 36,7 63,3 26,2

chi² = 75,025;  p = 0,000 chi² = 31,569;  p = 0,000

geen personeelsleden 1145 74,1 25,9 5,6
1 - 4 personeelsleden 536 68,3 31,7 4,3
5 of meer personeelsleden 303 64,0 36,0 5,9

chi² = 14,278;  p = 0,001 chi² = 1,528;  p = 0,466

geen personeelsleden 1148 90,9 9,1 2,7
1 - 4 personeelsleden 537 92,2 7,8 2,0
5 of meer personeelsleden 305 96,1 3,9 0,3

chi² = 8,673;  p = 0,013 chi² = 6,460;  p = 0,040

geen personeelsleden 1261 81,4 18,6 5,4
1 - 4 personeelsleden 597 80,4 19,6 4,7
5 of meer personeelsleden 332 93,1 6,9 1,2

chi² = 28,928;  p = 0,000 chi² = 10,605;  p = 0,005
df = 2 df = 2

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN N

EMOTIONELE BELASTING

TAAKVARIATIE

N

N

problematisch acuut problematisch

NWERKDRUK

niet problematisch
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Het aandeel van de zelfstandige ondernemers voor wie de werkdruk hoog is (problematisch) 
neemt toe met de grootte van de onderneming. Het gaat om 38,4% bij zelfstandige onderne-
mers zonder personeel, over 53,4% bij zelfstandige ondernemers met 1-4 personeelsleden tot 
63,3% bij zelfstandige ondernemers met 5 of meer personeelsleden.  
 
Op het vlak van de emotionele belasting zien we hetzelfde beeld. Het percentage dat emoti-
oneel belast is neemt toe met de grootte van de onderneming, van 25,9% bij zelfstandige 
ondernemers zonder personeel, over 31,7% bij zelfstandige ondernemers met 1-4 perso-
neelsleden tot 36% bij zelfstandige ondernemers met 5 of meer personeelsleden. 
 
Voor taakvariatie is het beeld andersom. Het percentage met routinewerk (taakvariatie pro-
blematisch) neemt af met de grootte van de onderneming, van 9,1%% bij zelfstandige onder-
nemers zonder personeel, over 7,8%% bij zelfstandige ondernemers met 1-4 personeelsleden 
tot 3,9%% bij zelfstandige ondernemers met 5 of meer personeelsleden. 
 
Op het vlak van de arbeidsomstandigheden zien we vooral een groot verschil tussen zelf-
standige ondernemers met 5 of meer personeelsleden en de zelfstandige ondernemers met 
minder dan 5 of geen personeelsleden. Bij de laatstgenoemden wordt bijna één op vijf (18,6% 
bij zelfstandige ondernemers zonder personeel en 19,6% bij zelfstandige ondernemers met 1-
4 personeelsleden) met belastende arbeidsomstandigheden geconfronteerd terwijl dit bij de 
zelfstandige ondernemers met 5 of meer personeelsleden slechts 6,9% is.  
 
 



Vlaamse Werkbaarheidsmonitor zelfstandigen 2007 

45 

 

5.  Werkbaarheidsverschi l len naar  anciënnite i t ,  
ze l fstandige ondernemers,  Vlaanderen 2007 

5 . 1 .  W e r k b a a rh e i d s i n d ic a t o r e n  n a a r  a n c ië n n i t e i t  

Tabel 4-6 Werkbaarheidsindicatoren naar anciënniteit, zelfstandige ondernemers, 
Vlaanderen 2007 

% % %

minder dan 3 jaar 241 64,7 35,3 12,4
3 - 5 jaar 237 61,6 38,4 11,8
6 - 10 jaar 365 63,0 37,0 12,3
meer dan 10 jaar 1316 63,5 36,5 13,5

chi² = 0,544;  p = 0,909 chi² = 0,825;  p = 0,843

minder dan 3 jaar 227 91,6 8,4 4,0
3 - 5 jaar 215 93,5 6,5 0,9
6 - 10 jaar 348 94,8 5,2 0,6
meer dan 10 jaar 1213 90,7 9,3 3,4

chi² = 7,076;  p = 0,070 chi² = 12,082;  p = 0,007

minder dan 3 jaar 227 95,6 4,4 2,2
3 - 5 jaar 215 95,8 4,2 0,5
6 - 10 jaar 350 96,3 3,7 0,9
meer dan 10 jaar 1217 93,3 6,7 1,1

chi² = 6,318;  p = 0,097 chi² = 3,550;  p = 0,314

minder dan 3 jaar 238 71,4 28,6 8,0
3 - 5 jaar 241 63,5 36,5 13,3
6 - 10 jaar 369 65,9 34,1 12,5
meer dan 10 jaar 1326 64,7 35,3 10,5

chi² = 4,525;  p = 0,210 chi² = 4,670;  p = 0,198
df = 3 df = 3

N

N

WERK-PRIVE-BALANS N

WELBEVINDEN IN HET WERK

LEERMOGELIJKHEDEN

problematisch acuut problematisch

NPSYCHISCHE VERMOEIDHEID

niet problematisch

 
(anciënniteit = aantal jaren actief als zelfstandige ondernemer) 

 
Bij zelfstandige ondernemers is het aandeel dat psychisch vermoeid is ongeveer even groot, 
ongeacht of ze al lang als zelfstandige actief zijn of pas recentelijk hun zaak opstartten. Bij de 
laatstgenoemden (minder dan 3 jaar actief) is 35,3% psychisch vermoeid, bij de groep ‘3 – 5 
jaar actief’ 38,4%, bij de groep’ 6 – 10 jaar’ 37% en bij degenen die meer dan 10 jaar actief 
zijn is dat 36,5%. Die verschillen zijn niet significant. 
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Op het vlak van het welbevinden in het werk is er een significant verschil tussen de anciënni-
teitsgroepen in de categorie ‘acuut problematisch’. Bij zelfstandige ondernemers die minder 
dan 3 jaar actief zijn en zelfstandige ondernemers die meer dan 10 jaar actief zijn vinden we 
het grootste aandeel voor wie het welbevinden acuut problematisch is (resp. 4% en 3,4%). Bij 
de andere twee groepen ligt dat aandeel onder de 1%. 
 
Op het vlak van de leermogelijkheden zijn er geen significante verschillen tussen de anciën-
niteitsgroepen. Het percentage dat onvoldoende leermogelijkheden heeft (categorie problema-
tisch) schommelt rond 4%, behalve voor degenen die langer dan 10 jaar actief zijn. Bij deze 
groep gaat het om 6,7%. 
 
Op het vlak van de werk-privé-balans is het aandeel tot de problematische of acuut-
problematische categorie behoort het kleinst bij de zelfstandige ondernemers die minder dan 3 
jaar actief zijn (resp. 28,6% en 8%). Bij de andere groepen liggen de cijfers telkens hoger 
maar de verschillen tussen de anciënniteitsgroepen zijn evenwel niet significant.  
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5 . 2 .  R i s i c o - i n d i c a t o r e n  n a a r  a n c i ë n n i t e i t  

Tabel 4-7 Risico-indicatoren naar anciënniteit, zelfstandige ondernemers, Vlaanderen 
2007 

% % %

minder dan 3 jaar 228 64,5 35,5 12,3
3 - 5 jaar 217 49,8 50,2 19,8
6 - 10 jaar 351 50,7 49,3 18,5
meer dan 10 jaar 1219 52,7 47,3 18,0

chi² = 13,612;  p = 0,003 chi² = 5,533;  p = 0,137

minder dan 3 jaar 227 76,7 23,3 6,2
3 - 5 jaar 216 68,5 31,5 3,2
6 - 10 jaar 350 74,9 25,1 5,4
meer dan 10 jaar 1222 69,5 30,5 5,4

chi² = 8,081;  p = 0,044 chi² = 2,211;  p = 0,530

minder dan 3 jaar 227 91,2 8,8 2,2
3 - 5 jaar 216 92,6 7,4 1,9
6 - 10 jaar 352 90,6 9,4 2,6
meer dan 10 jaar 1225 92,6 7,4 2,1

chi² = 1,752;  p = 0,625 chi² = 0,363;  p = 0,948

minder dan 3 jaar 244 86,1 13,9 3,3
3 - 5 jaar 243 85,2 14,8 5,3
6 - 10 jaar 370 81,9 18,1 5,4
meer dan 10 jaar 1338 82,0 18,0 4,5

chi² = 3,627;  p = 0,305 chi² = 1,869;  p = 0,600
df = 3 df = 3

N

N

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN N

EMOTIONELE BELASTING

TAAKVARIATIE

problematisch acuut problematisch

NWERKDRUK

niet problematisch

 
(anciënniteit = aantal jaren actief als zelfstandige ondernemer) 
 
De anciënniteitsgroepen verschillen significant van elkaar op het vlak van de werkdruk. Bij de 
‘beginnende’ zelfstandige ondernemers (minder dan 3 jaar actief) is het aandeel dat tot de 
problematische categorie behoort duidelijk kleiner (35,5%) dan bij de zelfstandige onderne-
mers die al langer actief zijn. Bij deze bedraagt het aandeel voor de drie opeenvolgende anci-
ënniteitsgroepen respectievelijk 50,2%, 49,3% en 47,3%. 
 
Ook voor emotionele belasting zijn de verschillen tussen de anciënniteitsgroepen significant. 
Ook hier is het aandeel dat tot de problematische categorie behoort het kleinst bij de zelfstan-
dige ondernemers die minder dan 3 jaar actief zijn (23,3%).  
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Op het vlak van taakvariatie zijn er geen significante verschillen. In elke anciënniteitsgroep 
ligt het aandeel dat met routinewerk geconfronteerd wordt (taakvariatie problematisch) onder 
de 10%. Het aandeel dat tot de acuut problematische categorie behoort ligt telkens onder de 
3%. 
 
Ook voor de risicofactor arbeidsomstandigheden noteren we geen significante verschillen. In 
oplopende volgorde van anciënniteitsgroepen bedraagt het aandeel dat onder belastende 
omstandigheden werkt respectievelijk 13,9%, 14,8%, 18,1% en 18%.  
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6.  Werkbaarheidsverschi l len naar  groeiverwach-
t ing,  zel fstandige ondernemers,  Vlaanderen 
2007 

6 . 1 .  W e r k b a a rh e i d s i n d ic a t o r e n  n a a r  g r o e i v e r w a c h t i n g  

Tabel 4-8 Werkbaarheidsindicatoren naar groeiverwachting, zelfstandige onderne-
mers, Vlaanderen 2007 

% % %

groei van activiteit 1054 64,1 35,9 11,2
behoud huidig peil 805 64,3 35,7 13,4
vermindering of stopzetting 273 57,1 42,9 18,3

chi² = 5,154;  p = 0,076 chi² = 10,007;  p = 0,007

groei van activiteit 989 95,0 5,0 1,4
behoud huidig peil 746 90,6 9,4 2,7
vermindering of stopzetting 242 81,8 18,2 7,9

chi² = 47,019;  p = 0,000 chi² = 30,866;  p = 0,000

groei van activiteit 988 98,2 1,8 0,4
behoud huidig peil 750 93,2 6,8 1,1
vermindering of stopzetting 244 82,0 18,0 4,1

chi² = 98,356;  p = 0,000 chi² = 24,339;  p = 0,000

groei van activiteit 1059 65,2 34,8 9,4
behoud huidig peil 813 67,5 32,5 11,2
vermindering of stopzetting 275 62,2 37,8 14,5

chi² = 2,853;  p = 0,240 chi² = 6,176;  p = 0,046
df = 2 df = 2

problematisch acuut problematisch

NPSYCHISCHE VERMOEIDHEID

niet problematisch

WERK-PRIVE-BALANS N

WELBEVINDEN IN HET WERK

LEERMOGELIJKHEDEN

N

N

 
(groeiverwachting = inschatting van het niveau van zelfstandige activiteit over 3 à 5 jaar) 
 
Bij zelfstandige ondernemers die een vermindering of stopzetting van hun activiteit verwachten 
is een groter aandeel psychisch vermoeid (42,9%). Bij degenen die een behoud van het 
huidig peil of een groei verwachten bedraagt het aandeel respectievelijk 35,7% en 35,9%. 
Binnen de categorie ‘acuut problematisch’ zien we een gelijkaardig beeld en zijn de verschillen 
ook significant. 
 
Op het vlak van het welbevinden in het werk zijn duidelijke en significante verschillen. Het 
aandeel dat tot de problematische of acuut problematische categorie behoort is bij de zelf-
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standige ondernemers die een vermindering of stopzetting van de activiteit verwachten bedui-
dend groter: het gaat resp. om 18,2 (problematisch) en 7,9% (acuut problematisch). Bij de 
andere groepen ligt dat aandeel bijna of meer dan de helft lager. 
 
Op het vlak van de leermogelijkheden tekent zich een zelfde beeld af. Ook hier duidelijke en 
significante verschillen en ook een veel groter aandeel dat tot problematische (18%) of acuut 
problematische categorie (4,1%) behoort bij zelfstandige ondernemers die een vermindering of 
stopzetting van de activiteit verwachten.  
 
Op het vlak van de werk-privé-balans noteren we geen signifante verschillen bij vergelijking 
van categorieën ‘problematisch’ versus ‘niet-problematisch’. De verschillen zijn wel significant 
bij vergelijking ‘acuut-problematisch’ versus ‘niet acuut-problematisch’. In dat laatste geval 
zien we dat deze balans acuut problematisch is voor 9,4% van de groeiverwachters, 11,2% bij 
degenen die een behoud van het huidig peil verwachten en 14,5% bij degenen die een ver-
mindering of stopzetting van de activiteit verwachten. 
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6 . 2 .  R i s i c o - i n d i c a t o r e n  n a a r  g ro e i v e r w a c h t i n g  

Tabel 4-9 Risico-indicatoren naar groeiverwachting, zelfstandige ondernemers, 
Vlaanderen 2007 

% % %

groei van activiteit 992 49,3 50,7 17,9
behoud huidig peil 752 56,9 43,1 17,7
vermindering of stopzetting 245 60,8 39,2 16,7

chi² = 15,847;  p = 0,000 chi² = 0,197;  p = 0,906

groei van activiteit 986 68,8 31,2 5,1
behoud huidig peil 757 74,5 25,5 5,0
vermindering of stopzetting 245 69,0 31,0 6,9

chi² = 7,394;  p = 0,025 chi² = 1,536;  p = 0,464

groei van activiteit 992 95,2 4,8 0,9
behoud huidig peil 754 90,1 9,9 2,3
vermindering of stopzetting 247 85,4 14,6 7,3

chi² = 31,940;  p = 0,000 chi² = 37,299;  p = 0,000

groei van activiteit 1083 86,1 13,9 3,8
behoud huidig peil 831 80,4 19,6 4,6
vermindering of stopzetting 281 76,9 23,1 7,8

chi² = 18,350;  p = 0,000 chi² = 8,312;  p = 0,016
df = 2 df = 2

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN N

EMOTIONELE BELASTING

TAAKVARIATIE

N

N

problematisch acuut problematisch

NWERKDRUK

niet problematisch

 
 
Ongeveer de helft (50,7%) van de zelfstandige ondernemers die een groei van hun activiteit 
verwachten ervaart een hoge werkdruk (problematisch). Bij degenen die verwachten op het 
het huidig peil te blijven is dat 43,1% en bij dezen die een vermindering of stopzetting van de 
activiteiten verwachten 39,2%.  
 
Ook op het vlak van de emotionele belasting zijn er duidelijk verschillen. Bij degenen die een 
behoud van het huidig peil verwachten is het aandeel dat emotioneel belast is kleiner (25,5%) 
dan bij de twee overige groepen waar het om ongeveer 31% gaat. 
 
Voor taakvariatie zijn er ook significante verschillen. Het aandeel dat tot de problema-
tisch/acuut problematische categorie behoort is het grootst bij zelfstandige ondernemers die 
een vermindering of stopzetting verwachten (resp. 14,6% en 7,3%).  
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Bij degenen die een groei verwachten zijn de arbeidsomstandigheden voor 13,9% belastend. 
Bij de zelfstandige ondernemers die een behoud van het activiteitspeil verwachten is dat 
19,6% en bij degenen die een vermindering of stopzetting verwachten gaat het om 23,1%. Ook 
deze verschillen zijn significant. 



Vlaamse Werkbaarheidsmonitor zelfstandigen 2007 

53 

 

7.  Werkbaarheidsverschi l len naar  schol ingsgraad,  
zel fstandige ondernemers,  Vlaanderen 2007 

7 . 1 .  W e r k b a a rh e i d s i n d ic a t o r e n  n a a r  s c h o l i n g s g ra a d  

Tabel 4-10 Werkbaarheidsindicatoren naar scholingsgraad, zelfstandige ondernemers, 
Vlaanderen 2007 

% % %

geen, lager of lager secundair 430 60,7 39,3 14,7
hoger secundair 682 60,9 39,1 14,2
hoger onderwijs korte type 473 65,1 34,9 9,9
hoger onderwijs lange type 565 66,2 33,8 13,1

chi² = 5,698;  p = 0,127 chi² = 5,832;  p = 0,120

geen, lager of lager secundair 390 89,5 10,5 4,1
hoger secundair 619 90,5 9,5 2,9
hoger onderwijs korte type 433 92,8 7,2 2,5
hoger onderwijs lange type 506 94,7 5,3 1,2

chi² = 10,449;  p = 0,015 chi² = 7,657;  p = 0,054

geen, lager of lager secundair 388 88,4 11,6 3,4
hoger secundair 621 93,6 6,4 1,1
hoger onderwijs korte type 438 96,8 3,2 0,7
hoger onderwijs lange type 508 98,2 1,8 0,0

chi² = 46,680;  p = 0,000 chi² = 22,744;  p = 0,000

geen, lager of lager secundair 433 65,1 34,9 12,0
hoger secundair 692 63,0 37,0 13,2
hoger onderwijs korte type 477 66,9 33,1 8,8
hoger onderwijs lange type 569 67,5 32,5 9,1

chi² = 3,321;  p = 0,345 chi² = 8,118;  p = 0,044
df = 3 df = 3

WERK-PRIVE-BALANS N

WELBEVINDEN IN HET WERK

LEERMOGELIJKHEDEN

N

N

problematisch acuut problematisch

NPSYCHISCHE VERMOEIDHEID

niet problematisch

 
 
Op het vlak van psychische vermoeidheid wordt het aandeel dat tot de problematische cate-
gorie behoort kleiner naarmate de scholingsgraad stijgt maar de verschillen zijn niet signifi-
cant. Het hoogste percentage, bij zelfstandige ondernemers die geen diploma hebben of een 
diploma lager/lager secundair, bedraagt 39,3%. Het laagste percentage, bij zelfstandige on-
dernemers met een diploma hoger onderwijs lange type,  bedraagt 33,8%. 
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Op het vlak van welbevinden in het werk zien we eveneens dat het aandeel dat tot de pro-
blematische categorie behoort kleiner wordt naarmate de scholingsgraad stijgt en de verschil-
len zijn wel significant. Het hoogste percentage, bij zelfstandige ondernemers die geen diplo-
ma hebben of een diploma lager/lager secundair, bedraagt 10,5%. Het laagste percentage, bij 
zelfstandige ondernemers met een diploma hoger onderwijs lange type,  bedraagt 5,3%.  
 
Ook voor leermogelijkheden tekent zich hetzelfde patroon af. Het aandeel dat tot de proble-
matische categorie behoort kleiner wordt naarmate de scholingsgraad stijgt en ook hier zijn de 
verschillen significant. Het hoogste percentage, bij zelfstandige ondernemers die geen diplo-
ma hebben of een diploma lager/lager secundair, bedraagt 11,6%. Het laagste percentage, bij 
zelfstandige ondernemers met een diploma hoger onderwijs lange type,  bedraagt 1,8%. Ook 
binnen de categorie ‘acuut  problematisch’ zijn de verschillen significant. 
 
Voor de werk-privé-balans worden enkel significante verschillen opgetekend binnen de cate-
gorie ‘acuut problematisch’. Hier wordt het hoogste percentage genoteerd bij zelfstandige 
ondernemers met een diploma hoger secundair (13,2%) en het laagste cijfer bij zelfstandige 
ondernemers met een diploma hoger onderwijs korte type (8,8%). 
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7 . 2 .  R i s i c o - i n d i c a t o r e n  n a a r  s c h o l i n g s g r a a d  

Tabel 4-11 Risico-indicatoren naar scholingsgraad, zelfstandige ondernemers, Vlaan-
deren 2007 

% % %

geen, lager of lager secundair 390 57,7 42,3 14,9
hoger secundair 621 54,9 45,1 18,5
hoger onderwijs korte type 438 56,6 43,4 14,8
hoger onderwijs lange type 511 46,8 53,2 20,9

chi² = 14,238;  p = 0,003 chi² = 8,592;  p = 0,035

geen, lager of lager secundair 389 83,3 16,7 2,6
hoger secundair 621 78,3 21,7 2,6
hoger onderwijs korte type 436 70,4 29,6 5,3
hoger onderwijs lange type 514 54,5 45,5 10,9

chi² = 113,252;  p = 0,000 chi² = 46,523;  p = 0,000

geen, lager of lager secundair 393 88,5 11,5 4,8
hoger secundair 623 90,0 10,0 2,4
hoger onderwijs korte type 439 92,9 7,1 1,4
hoger onderwijs lange type 511 97,1 2,9 0,4

chi² = 28,499  p = 0,000 chi² = 22,591;  p = 0,000

geen, lager of lager secundair 424 70,5 29,5 8,3
hoger secundair 681 80,3 19,7 5,3
hoger onderwijs korte type 470 86,8 13,2 3,0
hoger onderwijs lange type 565 91,0 9,0 2,7

chi² = 78,929;  p = 0,000 chi² = 20,981;  p = 0,000
df = 3 df = 3

problematisch acuut problematisch

NWERKDRUK

niet problematisch

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN N

EMOTIONELE BELASTING

TAAKVARIATIE

N

N

 
 
 
Voor alle risico-indicatoren zijn er significante verschillen tussen de deelgroepen naar scho-
lingsgraad, en dit zowel bij vergelijking ‘niet problematisch versus problematisch’ als bij verge-
lijking ‘acuut problematisch’ versus ‘niet acuut problematisch’. 
 
Bij zelfstandige ondernemers met een diploma ‘hoger onderwijs lange type’ treffen we de 
grootste groep (53,2%) met een hoge werkdruk (problematisch). Voor 20,9% van deze onder-
nemers is de werkdruk zelfs acuut problematisch.  
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Ook op het vlak van de emotionele belasting is het bij de zelfstandige ondernemers met een 
diploma ‘hoger onderwijs lange type’ dat we het hoogste percentage treffen met emotioneel 
belastend werk (45,5%). Bij de andere groepen ligt dat percentage beduidend lager.  
 
Voor taakvariatie geldt dat het aandeel dat tot de problematische categorie behoort afneemt 
naarmate de scholingsgraad stijgt. Het hoogste percentage, bij zelfstandige ondernemers die 
geen diploma hebben of een diploma lager/lager secundair, bedraagt 11,5%. Het laagste per-
centage, bij zelfstandige ondernemers met een diploma hoger onderwijs lange type,  bedraagt 
2,9%. 
 
Voor arbeidsomstandigheden zien we hetzelfde beeld: het aandeel dat tot de problematische 
categorie behoort neemt af naarmate de scholingsgraad stijgt. Het hoogste percentage, bij 
zelfstandige ondernemers die geen diploma hebben of een diploma lager/lager secundair, 
bedraagt 29,5%. Het laagste percentage, bij zelfstandige ondernemers met een diploma hoger 
onderwijs lange type,  bedraagt 9%. 
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8.  Werkbaarheidsverschi l len naar  sector,  zel f -
standige ondernemers,  Vlaanderen 2007 

8 . 1 .  W e r k b a a rh e i d s i n d ic a t o r e n  n a a r  s e c to r  

Tabel 4-12 Werkbaarheidsindicatoren naar sector, zelfstandige ondernemers, Vlaande-
ren 2007 

% % %

land- en tuinbouw, visserij, bosexploitatie 151 65,6 34,4 10,6
handel 416 64,4 35,6 12,3
bouw 307 59,0 41,0 17,6
horeca 144 58,3 41,7 13,9
vrije beroepen 523 65,8 34,2 12,8
transport, productie 147 66,7 33,3 12,9
andere 467 63,4 36,6 11,3

chi² = 6,628;  p = 0,357 chi² = 7,938;  p = 0,243

land- en tuinbouw, visserij, bosexploitatie 145 92,4 7,6 1,4
handel 393 90,1 9,9 4,3
bouw 269 92,2 7,8 2,6
horeca 142 83,8 16,2 3,5
vrije beroepen 465 95,1 4,9 1,3
transport, productie 147 87,8 12,2 5,4
andere 437 93,6 6,4 1,8

chi² = 25,458;  p = 0,000 chi² = 14,503;  p = 0,024

land- en tuinbouw, visserij, bosexploitatie 143 95,1 4,9 1,4
handel 393 92,1 7,9 1,3
bouw 270 97,4 2,6 0,0
horeca 141 80,9 19,1 5,0
vrije beroepen 468 98,3 1,7 0,0
transport, productie 150 90,0 10,0 2,7
andere 439 95,9 4,1 0,9

chi² = 77,859;  p = 0,000 chi² = 31,379;  p = 0,000

land- en tuinbouw, visserij, bosexploitatie 154 61,0 39,0 13,0
handel 423 67,6 32,4 9,9
bouw 303 61,4 38,6 12,9
horeca 144 52,8 47,2 13,9
vrije beroepen 529 68,1 31,9 9,6
transport, productie 148 65,5 34,5 12,8
andere 468 69,0 31,0 9,6

chi² = 18,874;  p = 0,004 chi² = 5,878;  p = 0,437
df = 6 df = 6

WERK-PRIVE-BALANS N

WELBEVINDEN IN HET WERK

LEERMOGELIJKHEDEN

N

N

problematisch acuut problematisch

NPSYCHISCHE VERMOEIDHEID

niet problematisch
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In de horeca en de bouwsector is het aandeel dat psychisch vermoeid is het grootst. Het 
gaat om repectievelijk 41,7% en 41%. Het laagste cijfer wordt opgetekend in de sectoren 
transport en productie (33,3%). De verschillen tussen de sectoren zijn evenwel niet significant. 
 
Op het vlak van het welbevinden in het werk zijn de verschillen we significant. In de horeca 
vinden we het hoogste percentage dat gedemotiveerd (welbevinden problematisch) is, name-
lijk 16,2%. Ook in de sectoren transport en productie is meer dan 1 op 10 (12,2%) gedemoti-
veerd.  
 
In de horeca is het aandeel dat onvoldoende leermogelijkheden heeft (routinewerk) veel 
groter dan in de andere sectoren. Het gaat om 19,1% terwijl dit cijfer in de andere sectoren 
maximaal 10% (transport, productie) en minimaal 1,7% (vrije beroepen) bedraagt. 
 
Ook op het vlak van de werk-privé-balans blijkt de horeca de belangrijkst probleemsector. 
Voor bijna de helft (47,2%) van de zelfstandige ondernemers in de horeca is het combineren 
van werk en privé een problematische zaak.  
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8 . 2 .  R i s i c o - i n d i c a t o r e n  n a a r  s e c t o r  

Tabel 4-13 Risico-indicatoren naar sector, zelfstandige ondernemers, Vlaanderen 2007 

% % %

land- en tuinbouw, visserij, bosexploitatie 145 52,4 47,6 20,7
handel 395 58,5 41,5 14,7
bouw 269 47,2 52,8 19,3
horeca 142 52,1 47,9 15,5
vrije beroepen 470 50,4 49,6 19,1
transport, productie 150 49,3 50,7 24,7
andere 439 58,3 41,7 14,8

chi² = 15,315;  p = 0,018 chi² = 12,560;  p = 0,051

land- en tuinbouw, visserij, bosexploitatie 142 86,6 13,4 0,7
handel 397 76,6 23,4 4,3
bouw 269 81,4 18,6 3,0
horeca 141 75,9 24,1 2,1
vrije beroepen 473 52,9 47,1 11,6
transport, productie 149 77,2 22,8 2,7
andere 439 71,1 28,9 4,1

chi² = 117,351;  p = 0,000 chi² = 53,798;  p = 0,000

land- en tuinbouw, visserij, bosexploitatie 145 94,5 5,5 2,8
handel 396 88,4 11,6 1,8
bouw 270 95,6 4,4 1,1
horeca 143 81,1 18,9 7,7
vrije beroepen 470 95,7 4,3 0,6
transport, productie 150 89,3 10,7 4,7
andere 441 93,7 6,3 1,8

chi² = 48,978;  p = 0,000 chi² = 32,890;  p = 0,000

land- en tuinbouw, visserij, bosexploitatie 149 65,1 34,9 6,0
handel 426 91,5 8,5 1,6
bouw 311 59,8 40,2 12,5
horeca 154 84,4 15,6 3,9
vrije beroepen 524 87,6 12,4 3,4
transport, productie 152 84,1 15,8 3,3
andere 473 89,2 10,8 3,6

chi² = 193,556;  p = 0,000 chi² = 57,185;  p = 0,000
df = 6 df = 6

problematisch acuut problematisch

NWERKDRUK

niet problematisch

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN N

EMOTIONELE BELASTING

TAAKVARIATIE

N

N

 
 
In de bouwsector (52,8%) en de sectoren transport en productie (50,7%) is de werkdruk voor 
de helft of iets meer dan de helft van de zelfstandige ondernemers problematisch. Ook voor de 
andere sectoren geldt dat de werkdruk voor minstens 4 op 10 zelfstandige ondernemers pro-
blematisch is. 
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Op het vlak van de emotionele belasting zien we dat het vooral bij de vrije beroepen is dat 
heel wat ondernemers geconfronteerd worden met emotioneel belastend werk: voor 47,1% is 
de situatie problematisch en voor 11,6% zelfs acuut problematisch. 
 
Op het vlak van taakvariatie is het aandeel dat tot de problematische groep behoort grootst in 
de horeca (18,9%) en kleinst bij de vrije beroepen (4,3%). 
 
De bouwsector is afgetekend de sector waar het grootste aandeel zelfstandige ondernemers 
met belastende arbeidsomstandigheden geconfronteerd wordt. Voor 40,2% is de situatie 
problematisch en voor 12,5% zefls acuut problematisch. 
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9.  Werkbaarheidsgraad bi j  deelpopulat ies,  zel f -
standige ondernemers,  Vlaanderen 2007 

In de onderstaande tabel geven we de werkbaarheidsgraad voor de verschillende deelpopula-
ties van zelfstandige ondernemers:  
 

Tabel 4-14 Werkbaarheidsgraad naar deelpopulaties, zelfstandige ondernemers, 
Vlaanderen 2007 

 

% %
Zelfstandige ondernemers, Vlaanderen 47,7

Geslacht Scholingsgraad
man 48,1 geen,lager of lager secundair 43,3
vrouw 46,9 hoger secundair 44,6

hoger korte type 48,6
Leeftijd hoger lange type 52,9

- 30 jaar 51,5
30 - 39 jaar 43,0 Sector
40 - 49 jaar 45,7 landbouw, tuinbouw, bosexploitatie, visserij 44,6
50 - 54 jaar 53,0 handel 48,0
55 + jaar 53,4 bouw 44,5

horeca 32,5
Ondernemingsgrootte vrije beroepen 51,1

geen personeelsleden 50,7 transport, productie 46,4
1 - 4 personeelsleden 41,5 andere 52,1
5 of meer personeelsleden 46,9

Anciënniteit
minder dan 3  jaar actief 53,2
3 - 5 jaar actief 46,4
6 - 10 jaar actief 46,8
meer dan 10 jaar actief 47,0

Groeiverwachting
groei van activiteit 49,6
behoud van huidig peil 47,8
vermindering of stopzetting 39,7

WERKBAARHEIDSGRAAD  zelfstandige ondernemers, Vlaanderen 2007

 
Leeswijzer: gele inkleuring wijst op een significante (Pearson) chi² en dus een statistisch betekenisvol verschil tussen de 
deelgroepen (p ≤0,05).  

 
De werkbaarheidsgraad bij zelfstandige ondernemers in Vlaanderen verschilt in 2007 niet 
significant naar geslacht, leeftijd, anciënniteit of sector. Naar ondernemingsgrootte, groeiver-
wachting en scholingsgraad zijn de verschillen wel significant. 
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Hoofdstuk 5 : 
Samenvatting 

In het voorjaar 2007 kregen 6.000 zelfstandige ondernemers (wonend in het Vlaams Gewest) 
de vragenlijst ‘welzijn en stress bij zelfstandige ondernemers’ toegestuurd. Met de resultaten 
van deze enquête wordt het werkbaarheidsprofiel van de zelfstandige ondernemer in Vlaande-
ren in kaart gebracht. 
 
Begin 2003 heeft de SERV zich geëngageerd om een substantiële bijdrage te leveren aan de 
uitbouw van een Vlaamse werkbaarheidsmonitor, een meetsysteem voor de opvolging van de 
in het Pact van Vilvoorde gemaakte beleidsafspraken over de verbetering van de kwaliteit van 
de arbeid. 
In 2004 werd een nulmeting uitgevoerd bij een representatief staal van loontrekkenden op de 
Vlaamse arbeidsmarkt. In 2007 werd voor dezelfde doelgroep een vervolgmeting uitgevoerd 
en een nulmeting bij een representatief staal van Vlaamse zelfstandige ondernemers. In dit 
informatiedossier worden de resultaten van de nulmeting voor zelfstandige ondernemers ge-
presenteerd. 
 
In samenspraak met academici en experts van de sociale partners en de Vlaamse overheid 
werden voor de werkbaarheidsmonitor vier facetten van arbeidskwaliteit of werkbaarheid als 
relevant weerhouden: psychische vermoeidheid (‘werkstress’), welbevinden in het werk (‘moti-
vatie’), leermogelijkheden (‘kansen op competentie-ontwikkeling’) en werk-privé-balans (‘com-
binatie van arbeid, gezin en sociaal leven’). Voor deze vier werkbaarheidsaspecten werden 
gevalideerde meetschalen geselecteerd en grenswaarden bepaald in functie van wetenschap-
pelijke correcte en beleidsmatig hanteerbare indicatoren. 
 
In het voorjaar 2007 kregen 6.000 zelfstandige ondernemers de vragenlijst van de werkbaar-
heidsmonitor toegestuurd. Daarvan stuurden 2.367 respondenten een (voor verwerking bruik-
baar) ingevuld enquêteformulier terug. Dit komt neer op een netto responspercentage van 
39,5%. 
 
De werkbaarheidsindicatoren tonen dat er zich bij een meerderheid van de  zelfstandige on-
dernemers in 2007 voor elk van de vier werkbaarheidsaspecten weinig of geen problemen 
stellen. Voor meer dan negen op tien zelfstandige ondernemers geldt dat de werksituatie niet 
problematisch is op het vlak van het welbevinden (91,8%) en de leermogelijkheden in het werk 
(94,4%) en voor iets meer dan zes op tien zelfstandige ondernemers geldt dat de werksituatie 
niet problematisch is op het vlak van de psychische vermoeidheid (63,3%) en de werk-privé-
balans (65,5%). 
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Als we de situatie vanuit een problematische hoek bekijken dan stellen we vast dat: 
 125.000 zelfstandige ondernemers (of 36,7%) geconfronteerd worden met werkstress (‘psy-

chische vermoeidheid’), waarvan 44.000 of 13% met acute werkstressklachten (‘psychische 
vermoeidheid acuut problematisch’); 

 28.000 zelfstandige ondernemers (8,2%) met motivatieproblemen (‘welbevinden in het werk 
problematisch’) kampen, waarvan 9000 (2,7%) met ernstige demotivatie (“welbevinden in 
het werk acuut problematisch’); 

 19.000 zelfstandige ondernemers (5,6%) onvoldoende leermogelijkheden in het werk 
(‘leermogelijkheden problematisch’) ervaren en 4.000 zelfs helemaal geen leermogelijkeden 
(‘leermogelijkheden acuut problematisch’) ervaren; 

 118.000 zelfstandige ondernemers (34,5%) systematische moeilijkheden ervaren in de 
combinatie van arbeid, gezin en sociaal leven (‘werk-privé-balans problematisch’), waarbij 
voor 37.000 (10,9%) zelfstandige ondernemers geldt dat het zelfs om een acuut werk-privé-
conflict (‘werk-privé-balans acuut problematisch’) gaat. 

 
In de werkbaarheidsmonitor spreken we van werkbaar werk wanneer tegelijk aan vier voor-
waarden voldaan wordt: het werk leidt niet tot psychische vermoeidheid  (werkstress), de 
werk-privé combinatie is haalbaar, het werk is motiverend en biedt voldoende leermogelijkhe-
den. Als we deze voorwaarden toepassen voor de zelfstandige ondernemers dat kunnen we 
berekenen dat 47,7% (163.000) van de Vlaamse zelfstandige ondernemers in 2007 werkbaar 
werk heeft.  
Omgekeerd betekent dit dat 52,3% van de zelfstandige ondernemers wel met één of meerdere 
werkbaarheidsproblemen geconfronteerd wordt: 27,1% wordt met één knelpunt geconfron-
teerd, 19,9% met twee knelpunten, 4,6% met drie knelpunten en 0,7% met alle vier de knel-
punten. 
 
De werkbaarheidsmonitor brengt niet alleen werkbaarheidsknelpunten in kaart, maar poogt 
ook door te dringen tot de achterliggende determinanten en zoomt daarbij in op een reeks 
kenmerken van het werk. Voor de zelfstandige ondernemers zijn vier risico-indicatoren geme-
ten: werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie en de arbeidsomstandigheden.  
Uit de resultaten blijkt dat de werksituatie voor 46,6% van de zelfstandige ondernemers pro-
blematisch is op het vlak van de werkdruk. Op het vlak van de emotionele belasting is dat het 
geval voor 28,8%, op het vlak van de taakvariatie voor 7,9% en op het vlak van de arbeidsom-
standigheden voor 17,2% van de zelfstandige ondernemers. 
 
De steekproefgrootte laat toe om ook werkbaarheidsgegevens te berekenen voor diverse 
deelgroepen (man/vrouw, leeftijdsgroepen, ondernemingsdimensie, sector,…). Het is onmoge-
lijk om alle bevindingen op dit vlak samen te vatten. We beperken ons tot een paar voorbeel-
den: 
 verhoudingsgewijs hebben meer vrouwen dan mannen bij de zelfstandige ondernemers 

routinematig werk (‘taakvariatie problematisch’). Het gaat om respectievelijk 10% en 6,9%;  
Daar tegenover staat dat  (verhoudingsgewijs) minder vrouwelijke dan mannelijke onderne-
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mers met een hoge werkdruk of belastende arbeidsomstandigheden geconfronteerd wor-
den. 

 In de leeftijdsgroep 30 – 39 jaar vinden we het grootste aandeel (39,1%) dat het moeilijk 
heeft om werk en privé met elkaar te combineren; In dezelfde leeftijdsgroep treffen we ook 
het grootste aandeel ondernemers (52,1%) dat met een hoge werkdruk geconfronteerd 
wordt; 

 In de horeca vinden we het grootste aandeel zelfstandige ondernemers voor wie de situatie 
problematisch is zowel op het vlak van psychische vermoeidheid (41,7%), welbevinden in 
het werk (16,2%), leermogelijkheden (19,1%) als werk-privé-balans (47,2%). De horeca is 
dan ook de sector met de laagste werkbaarheidsgraad (32,5% tegenover een gemiddelde 
van 47,7%);   

 Bij de vrije beroepen vinden we het grootste aandeel (95,1%) dat gemotiveerd is (welbevin-
den in het werk ‘niet problematisch’) en over voldoende leermogelijkheden beschikt (98,3%);  
Ze zijn evenwel ook de groep waar we het hoogste percentage (47,1% t.o.v. 28,8% gemid-
deld) aantreffen dat emotioneel belastend werk heeft; 

 Het werkbaarheidsprofiel van de startende zelfstandige ondernemers (minder dan 3 jaar 
actief als zelfstandige) wijkt weinig af van dat van ondernemers met een langere staat van 
dienst. Positief is dat  een kleiner aandeel van de startende ondernemers met een hoge 
werkdruk geconfronteerd wordt (35,5% tegenover gemiddeld 46,6%) en ook een kleiner 
aandeel emotioneel belastend werk heeft (23,3% tegenover 28,8%); 

 Bij zelfstandige ondernemers die inschatten dat ze hun activiteiten in de nabije toekomst 
zullen verminderen of stopzetten ligt het aandeel dat niet meer gemotiveerd is (welbevinden 
in het werk ‘problematisch’) hoger (18,2%) dan bij de groeiers (5%) en de ondernemers die 
een behoud van het huidig peil verwachten (9,4%). Meer algemeen ligt de werkbaarheids-
graad voor zelfstandige ondernemers die hun activiteiten willen verminderen of stopzetten 
lager (39,7% tegenover 47,7% gemiddeld). 
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Summary 

In spring 2007, the “wellbeing and stress among self-employed entrepreneurs” questionnaire 
was sent out to 6,000 self-employed entrepreneurs living in the Flemish Region. The results of 
this survey are being used to map out the “workability” profile of self-employed entrepreneurs 
in Flanders. 
 
At the start of 2003, SERV committed to making a substantial contribution to developing a 
Flemish workability monitor in the form of a measuring system for tracking the outcomes of the 
Vilvoorde Pact policy agreements on improving the quality of work. 
In 2004 a zero measurement was carried out of a representative sample of salaried employees 
on the Flemish labour market. In 2007 a follow-up measurement was undertaken, along with a 
zero measurement of a representative sample of Flemish self-employed entrepreneurs. The 
present information file presents the results of this zero measurement of self-employed entre-
preneurs. 
 
In consultation with academics and experts appointed by the social partners and the Flemish 
government, four aspects of the quality of work or ‘workability’ were selected as being relevant 
in this context: psychological fatigue (‘stress at work’), well-being at work (‘motivation’), learn-
ing opportunities (‘opportunities for development of skills’) and the balance between work and 
private life (‘combination of work, family and social life’). Validated measurement scales were 
selected and limiting values established for these four workability aspects, using indicators 
that are both once scientifically correct and practically applicable in a policy context.  
 
In spring 2007, 6,000 self-employed entrepreneurs received the workability questionnaire. 
2,367 respondents filled in and returned usable survey questionnaires.  This is a response rate 
of 39.5%. 
 
The workability indicators show that all four workability aspects pose little or no problem for 
the majority of self-employed entrepreneurs in 2007.  For over nine out of ten self-employed 
entrepreneurs the working situation is not problematic in terms of well-being (91.8%) and 
learning opportunities at work (94.4%), and for a little more than six out of ten self-employed 
entrepreneurs the working situation is not problematic in terms of psychological fatigue 
(63.3%) and the balance between work and private life (65.5%). 
Looking at the situation from the problem viewpoint, we find that: 
 125,000 self-employed entrepreneurs (or 36.7%) are confronted with stress at work (‘psy-

chological fatigue’), of whom 44,000 or 13% complain of acute stress at work (‘psychological 
fatigue acutely problematic’); 
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 28,000 self-employed entrepreneurs (8.2%) struggle with motivational problems (well-being 
at work problematic), 9,000 of them (2.7%) with serious demotivation (“well-being at work 
acutely problematic”); 

 19,000 self-employed entrepreneurs (5.6%) face insufficient learning opportunities in their 
work (‘learning opportunities problematic) and 4,000 a total absence of learning opportuni-
ties (‘learning opportunities acutely problematic); 

 118,000 self-employed entrepreneurs (34.5%) systematically experience difficulties in com-
bining work, family and social life (‘work-private life balance problematic), with 37,000 
(10.9%) self-employed entrepreneurs speaking of an acute work-private life conflict (‘work-
private life balance acutely problematic’). 

 
To be workable, four conditions have to be met: the worksituation does not lead to psychologi-
cal fatigue, work and private life are in balance, work is motivating and offers sufficient learn-
ing opportunities.  
From a combination of these four conditions we can conclude that 47.7% (163,000) of Flemish 
self-employed entrepreneurs have “workable” work. These entrepreneurs are not psychologi-
cally fatigued by their work, are motivated, have sufficient learning possibilities and their work 
and private life are in balance.  
Conversely, this means that 52.3% of self-employed entrepreneurs are confronted with one or 
more workability problems: 27.1% are confronted with one  pressure point, 19.9% with two, 
4.6% with three and 0.7% with all four pressure points. 
 
The workability monitor not only maps out workability pressure points, but seeks to penetrate 
through to the underlying determinants, zooming in on a series of features of work. For self-
employed entrepreneurs, four risk indicators are measured: work pressure, emotional stress, 
task variety and working conditions.  
The results show that the working situation of 46.6% of self-employed entrepreneurs is prob-
lematic in terms of work pressure.  The equivalent figure for emotional stress is 28.8%, for task 
variety 7.9% and for working conditions 17.2%. 
 
The size of the sample makes it possible to calculate workability data for various target groups 
(male/female, age groups, size of enterprise, sector, etc.). It is impossible to summarize all the 
findings in this area. We will therefore limit ourselves to a few examples: 
 relatively more female than male self-employed entrepreneurs have dull and routine work 

(‘task variety a problem’) -  10% and 6.9% respectively. On the other hand (relatively) fewer 
female entrepreneurs are confronted with high work pressure or difficult working conditions 
than male. 

 It is the 30-39 age category that has the greatest problems in combining work and private 
life (39.1%). In the same age category we also find the largest number of entrepreneurs 
(52.1%) that are confronted with high work pressure; 

 in hotel and catering we find the largest proportion of self-employed entrepreneurs for whom 
the situation is problematic in terms of not only psychological fatigue (41.7%), but also well-
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being at work (16.2%), learning opportunities (19.1%) and work-private life balance (47.2%). 
This makes hotel and catering the sector with the lowest workability rate (32.5% compared 
with an average of 47.7%);  

 It is in the liberal professions that we find the highest proportion (95.1%) that are motivated 
(well-being at work ‘not problematic’) and have sufficient learning opportunities (98.3%). 
However, it is the same group where we find the highest percentage (47.1% compared with 
an average of 28.8%) reporting emotionally stressful work; 

 The workability profile of starting self-employed entrepreneurs (self-employed for less than 
three years) differs little from that of entrepreneurs who have been at work for longer. A 
positive factor is that a smaller proportion of starting entrepreneurs are confronted with high 
work pressure (35.5% compared with an average of 46.6%) and that a smaller proportion 
has emotionally stressful work (23.3% compared with 28.8%); 

 Among self-employed entrepreneurs who are expecting to reduce or end their activities in 
the near future, the proportion that is no longer motivated (well-being at work ‘problematic’) 
is higher than among growers (5%) and entrepreneurs who expect to remain at the current 
level (9.4%). More generally the workability level for self-employed entrepreneurs who are 
intending to reduce or end their activities is lower (39.7% compared with an average 47.7%). 
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