
 

 

 

Rapport 

Werkbaar werk bij zelfstandige 

ondernemers in zes sectoren 
Indicatoren voor de kwaliteit van de arbeid in 2013 
 

Brussel, februari  2015 

 

 

 

 

 

 

Ria Bourdeaud’hui, Stephan Vanderhaeghe. 

 

 



Werkbaar werk bij zelfstandige ondernemers in zes sectoren 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit rapport verstrekt informatie uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor voor werknemers 

en zelfstandige ondernemers. Bekijk alle resultaten op www.werkbaarwerk.be 
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Inleiding 

Dit rapport geeft een overzicht van  de resultaten van de meting van de Vlaamse werk-

baarheidsmonitor 2013 voor de zelfstandige ondernemers voor zes sectoren: bouwsec-

tor, handel, vrije beroepen, horeca, productie/transport en land- en tuinbouw. Het rap-

port verstrekt aan de geïnteresseerde lezer de methodologische basis voor de 

werkbaarheidsprofielen1 die voor deze sectoren werden opgemaakt. In het rapport 

wordt de aandacht enerzijds toegespitst op vier facetten van de arbeidskwaliteit of 

werkbaarheid: de psychische vermoeidheid, het welbevinden in het werk, de leermoge-

lijkheden en de werk-privé-balans. Dit zijn de werkbaarheidsindicatoren. Anderzijds 

wordt ook ingezoomd op vier kernfactoren uit de arbeidssituatie die de werkbaarheid 

van de jobs bedreigen of bevorderen: de werkdruk, de emotionele belasting, de taakva-

riatie en de (fysieke) arbeidsomstandigheden. Dit zijn de risico-indicatoren. In de 

hoofdstukken twee tot zeven worden de cijfers (werkbaarheids- en risico-indicatoren) 

voor 2013 voor elke sector vergeleken met het gemiddelde voor de zelfstandige onder-

nemers in Vlaanderen2. Voor de bouwsector, de handel en de vrije beroepen wordt ook 

de evolutie van de werkbaarheids- en risico-indicatoren tussen 2007-2013 in kaart ge-

bracht3. Het eerste hoofdstuk beschrijft de methodiek die voor de analyse van de indi-

viduele sectoren werd gehanteerd en geeft een leeswijzer bij de tabellen en grafieken 

in het rapport. 

 

  

                                                

1 De werkbaarheidsprofielen voor de zes sectoren vindt de lezer op www.werkbaarwerk.be: Werkbaar-
heidsprofiel voor de vrije beroepen 2007-2013; Werkbaarheidsprofiel voor de zelfstandige onderne-
mers in de handel 2007-2013; Werkbaarheidsprofiel voor de zelfstandige ondernemers in de bouwsec-
tor 2007-2013; Werkbaarheidsprofiel voor de zelfstandige ondernemers in de sector 
productie/transport 2013; Werkbaarheidsprofiel voor de zelfstandige ondernemers in de land- en tuin-
bouw 2013; Werkbaarheidsprofiel voor de zelfstandige ondernemers in de horeca 2013. Meer informa-
tie over de werkbaarheid bij zelfstandige ondernemers vindt de lezer in http://www.serv.be/node/8857   

2    In de werkbaarheidsmonitor is een zelfstandig ondernemer iemand die in het Vlaams Gewest woont en 
op het ogenblik van de bevraging een zelfstandige activiteit uitoefent. In de maand die aan de enquête 
voorafgaat was zij/hij effectief ook aan het werk als zelfstandig ondernemer. Enkel zelfstandige onder-
nemers in hoofdberoep maken deel uit van de werkbaarheidsenquête. 

3    Voor de andere sectoren waren er in 2007 te weinig waarnemingen (< 200) om deze evolutie in kaart te 
brengen. 

http://www.werkbaarwerk.be/
http://www.serv.be/node/8857
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1. Gehanteerde methodologie en 

leeswijzer 

Voor een overzicht van de methodologie die voor de werkbaarheidsmonitor werd ge-

hanteerd verwijzen we naar http://www.serv.be/node/8890 en het rapport: ‘wat maakt 

werk werkbaar voor zelfstandige ondernemers?’ (Bourdeaud’hui, R., 2015) beschik-

baar op de website www.werkbaarwerk.be.  

In dit rapport presenteren we het werkbaarheidsprofiel voor de Vlaamse zelfstandige 

ondernemers uit de bouwsector, handel en vrije beroepen op basis van vergelijking 

met de Vlaamse referentie voor de zelfstandige ondernemers4. Enkel voor die sectoren 

beschikken we over voldoende waarnemingen (> 300) om een specifieke sectoranaly-

se te kunnen uitvoeren5. Voor een aantal sectoren –de horeca, de land- en tuinbouw en 

de productie/transportsector- ligt in 2013 het aantal waarnemingen tussen de 200 en 

300 eenheden. De resultaten voor deze sectoren worden voor 2013 gepresenteerd 

maar moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De procedure 

voor significantietoetsing behoedt ons echter voor ongeoorloofde conclusies. 

Om sectoren te vergelijken op het vlak van werkbaarheids- en risico-indicatoren zetten 

we elke sector af tegen het (gewogen) Vlaams gemiddelde6 voor de zelfstandige on-

dernemers. De gehanteerde techniek voor verschiltoetsing is gebaseerd op effectco-

deringen, logistische regressie en de berekening van de bijhorende (Wald) chi-

kwadraten. Deze procedure vermijdt cumulatie van fouten door herhaald afhankelijk 

toetsen, corrigeert voor sterk afwijkende indicatorscores voor omvangrijke sectoren 

(grote sectoren wegen niet meer dan kleine sectoren), garandeert correcte vergelijkin-

gen en laat reële verschillen tussen de sectoren aan de oppervlakte komen7.  

We presenteren de gegevens eerst in tabelvorm zoals beschreven in de leeswijzer in 

onderstaande tabel: voor elke sector wordt voor de vier werkbaarheidsindicatoren en 

de vier risico-indicatoren berekend welk aandeel van die deelpopulatie tot de niet pro-

blematische, tot de problematische en tot de acuut problematische groep behoort. Er 

wordt nagegaan of deze score afwijkt van het (ongewogen) Vlaams gemiddelde voor 

zelfstandige ondernemers. Wanneer de sectorscore afwijkt van dit gemiddelde (de ge-

meten percentageverschillen blijken statistisch significant (=0,05)), mogen we ervan 

uitgaan dat de sector een rol speelt in de risico’s die werknemers lopen om al dan niet 

in de (acute) probleemgroep terecht te komen. De gegevens worden ook grafisch 

voorgesteld.  

 

                                                

4 De Vlaamse referentie voor de zelfstandige ondernemers is berekend op de resultaten van de werk-
baarheidsmonitor voor zelfstandige ondernemers (n=3635) en omvat ondernemers uit alle sectoren. 

5 In de aanbevelingen van het VIONA-expertenrapport blijven (Van Ruysseveldt, 2002) wordt een steek-
proefomvang van 300 eenheden als minimum voor de deelpopulaties vooropgesteld.  

6 Voor de analyse werden de gegevens gegroepeerd naar 7 sectoren.  

7 Omdat leermogelijkheden acuut problematisch in de bouw en bij de vrije beroepen (enkel 2007) niet 
voorkomt kan niet getoetst worden op de variatie in de afhankelijke variabele. Om dit probleem op te 
lossen werd voor die sectoren een fictieve waarneming toegevoegd met een minimale weegcoëfficient. 
Op die manier is het mogelijk ook voor deze risicofactor via de techniek van deviation na te gaan of de 
sector afwijkt van het gemiddelde. 

http://www.serv.be/node/8890
http://www.werkbaarwerk.be/
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Tabel 1 Leeswijzer werkbaarheidsprofiel sectoren (voorbeeld vrije beroepen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

% % %

Vrije beroepen 807 62,6

Vlaamse referentie 3525 66,6 10,2

niet 

problematisch
problematisch

acuut 

problematisch

N

chi² =4,690;  p = 0,030 chi² = 0,109;  p = 0,741

37,4

33,4

10,8

PSYCHISCHE VERMOEIDHEID

Bij vergelijking van de groep ‘pro-
blematisch’ versus ‘niet-
problematisch’ wordt voor psychi-
sche vermoeidheid een significan-
te (Wald) chi² en dus een statis-
tisch betekenisvol verschil 
vastgesteld tussen de vrije beroe-
pen en het Vlaams gemiddelde 
voor zelfstandige ondernemers 

(p0,05). De gegevens worden vet 
gedrukt als het verschil significant 
is. 

Acuut problematisch (‘rood’) is een 
subgroep binnen de groep ‘problema-
tisch’ maar het aandeel wordt berekend 
op de totale sectorpopulatie: 10,8% van 
het totaal aantal zelfstandige onderne-
mers uit de vrije beroepen (N = 807) 
behoort tot de groep ‘psychische ver-
moeidheid acuut problematisch’ 

De niet-problematische (‘groen’) en de 
problematische (‘oranje’) groep vormen 
samen de totale sectorpopulatie (voor psy-
chische vermoeidheid bij zelfstandige on-
dernemers uit de vrije beroepen resp. 62,6% 
+ 37,4%  = 100%; N = 807) 

Bij vergelijking van de groep ‘acuut 
problematisch’ versus ‘niet-acuut 
problematisch’ wordt geen signifi-
cante (Wald) chi² en dus geen statis-
tisch betekenisvol verschil vastge-
steld tussen de vrije beroepen en het 
Vlaams gemiddelde  voor zelfstandi-
ge ondernemers (p >0,05). De gege-
vens worden niet vet gedrukt als het 
verschil niet significant is. 



Werkbaar werk bij zelfstandige ondernemers in zes sectoren 

 

 8 

De bevindingen uit de bovenstaande tabel worden voor de verschillen met het Vlaams 

gemiddelde ook grafisch voorgesteld. Onderstaande figuur geeft hiervoor de leeswij-

zer:  

Figuur 1: Leeswijzer werkbaarheidsindicatoren 2013 (voorbeeld vrije beroepen) 
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Bij 37,4% van de zelfstandige 
ondernemers vrije beroepen is de 
situatie op het vlak van psychische 
vermoeidheid problematisch en bij 
10,8% is ze acuut problematisch.  

Deze vierhoek wijst op een statis-
tisch betekenisvol verschil tus-
sen de vrije beroepen en het 
Vlaams gemiddelde voor zelfstan-

dige ondernemers (p0,05). Het 
aandeel problematisch ligt in de 
sector boven het Vlaams referen-
tiecijfer voor zelfstandige onderne-
mers. Met betrekking tot psychi-
sche vermoeidheid is er enkel een 
verschil voor het aandeel proble-
matisch en niet voor het aandeel 
acuut problematisch (geen rode 
vierhoek). 
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Voor de bouwsector, de handel en de vrije beroepen wordt een overzichtsgrafiek ge-

maakt waarin zowel de vergelijking 2007-2013 binnen de sector als de vergelijking met 

het referentiecijfer voor het betrokken jaar wordt voorgesteld. Onderstaande figuur is 

hiervoor de leeswijzer. Omdat er voor de andere sectoren (land-en tuinbouw, horeca, 

productie/transport) in 2007 onvoldoende waarnemingen zijn (d.i. minder dan 200) 

wordt voor deze sectoren geen vergelijking 2007-2013 gemaakt. 

 

Figuur 2: Leeswijzer vergelijking werkbaarheidsindicatoren 2007-2013 (voor-

beeld vrije beroepen) 2013 
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In 2013 is bij 8,1% van de zelfstandige 
ondernemers met een vrij beroep de 
situatie op het vlak van welbevinden in 
het werk problematisch. De gegevens 
voor 2007 worden enkel vermeld (oranje 
balk) indien er sprake is van een signifi-
cant verschil tussen 2007 en 2013. In de 
sector steeg het aandeel welbevinden 
problematisch van 4,9% naar 8,1%. 
Deze stijging is significant. 

In 2013 is bij 2,2% van de zelfstandige 
ondernemers uit de vrije beroepen de 
situatie op het vlak van leermogelijkheden 
problematisch. Dit aandeel verschil niet 
significant van het aandeel in 2007 (grijze 
balk voor 2007) 

De Vlaamse referentie voor zelfstandige ondernemers wordt 
enkel weergegeven indien er een sprake is van een significant 
verschil tussen het aandeel problematisch in de sector en het 
Vlaams gemiddelde. Voor de vrije beroepen is er voor psychi-
sche vermoeidheid in het werk in 2013 sprake van een signifi-
cant verschil met het Vlaams gemiddelde. Dit was niet zo in 
2007. Het aandeel problematisch ligt in 2013 voor de vrije be-
roepen hoger dan het Vlaams gemiddelde.  
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2. Werkbaarheidsprofiel zelfstandige 

ondernemers in de bouwsector 

Het databestand van de werkbaarheidsmonitor 2013 bevat gegevens van 520 zelf-

standige ondernemers uit de bouwsector. In de vragenlijst werd onder de hoofding 

‘bouw’ expliciet aangegeven dat ook aanverwante sectoren zoals schrijnwerkerij, elek-

triciteit, sanitair en verwarming hieronder thuishoren.  

2.1. De werkbaarheidsindicatoren bouwsector 

2013 

In de onderstaande tabel en figuur worden de werkbaarheidsindicatoren voor de zelf-

standige ondernermers in de bouwsector vergeleken met het gemiddelde voor de zelf-

standige ondernemers in Vlaanderen.  

 

Tabel 2: Werkbaarheidsindicatoren bouw – zelfstandige ondernemers (2013) 

 

  

% % %

Bouw 501 63,3 36,7 10,0

Vlaamse referentie 3525 66,6 33,4 10,2

Bouw 504 91,5 8,5 2,6

Vlaamse referentie 3490 91,6 8,4 3,5

Bouw 506 97,0 3,0 0,0

Vlaamse referentie 3500 95,3 4,7 0,8

Bouw 504 66,9 33,1 10,7

Vlaamse referentie 3532 68,4 31,6 9,5

niet 

problematisch
problematisch

acuut 

problematisch

PSYCHISCHE VERMOEIDHEID N

chi² = 2,189;  p = 0,139 chi² = 0,114;  p = 0,735

WELBEVINDEN IN HET WERK N

chi² = 0,023;  p = 0,879 chi² = 2,018;  p = 0,155

LEERMOGELIJKHEDEN N

chi² = 6,017;  p = 0,014 chi² = 2,658;  p = 0,103

WERK-PRIVE-BALANS N

chi² = 0,010;  p = 0,918 chi² = 0,112;  p = 0,738
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Figuur 3 Werkbaarheidsindicatoren bouw – zelfstandige ondernemers (2013) 

 

 

Voor de indicatorscores psychische vermoeidheid, welbevinden en werk-privé-

balans zijn er in 2013 geen significante verschillen tussen de bouw en het Vlaams ge-

middelde voor zelfstandige ondernemers: 

 Voor 36,7% van de zelfstandige ondernemers uit de bouwsector is de situatie op 

het vlak van psychische vermoeidheid problematisch (‘werkstress’) en voor 

10,0% is de situatie acuut problematisch (‘acute werkstress’).  

 Voor 8,5% van de zelfstandige ondernemers uit de bouwsector is de situatie op 

het vlak van welbevinden problematisch (‘motivatieproblemen’) en voor 2,6% is 

ze acuut problematisch (‘ernstige demotivatie’). 

 Voor 33,1% van de zelfstandige ondernemers uit de bouwsector is de werk-privé-

balans problematisch (‘problemen met werk-privé-combinatie’) en voor 10,7% is 

ze acuut problematisch (‘acuut werk-privé-conflict’). 

 

Voor leermogelijkheden zijn er in 2013 wel significante verschillen met het Vlaams 

gemiddelde voor zelfstandige ondernemers.  

 Bij 3,0% van de zelfstandige ondernemers uit de bouwsector is de situatie op het 

vlak van leermogelijkheden problematisch (‘onvoldoende leermogelijkheden’). Dit 

percentage ligt lager dan het Vlaams referentiecijfer van 4,7%. Een acuut pro-

blematische situatie (‘geen leermogelijkheden’) komt niet voor bij de zelfstandige 

ondernemers uit de bouwsector.  
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2.2. De risico-indicatoren bouwsector 2013 

In de onderstaande tabel en figuur worden de risico-indicatoren voor de zelfstandige 

ondernermers in de bouwsector vergeleken met het gemiddelde voor de zelfstandige 

ondernemers in Vlaanderen.  

 

Tabel 3 Risico-indicatoren bouw – zelfstandige ondernemers (2013) 

 

 

 

  

% % %

Bouw 508 63,8 36,2 13,4

Vlaamse referentie 3506 62,3 37,7 13,3

Bouw 507 80,7 19,3 2,2

Vlaamse referentie 3511 70,4 29,6 5,7

Bouw 507 92,9 7,1 1,4

Vlaamse referentie 3507 91,8 8,2 2,0

Bouw 517 60,2 39,8 13,2

Vlaamse referentie 3593 82,4 17,6 4,5

niet 

problematisch
problematisch

acuut 

problematisch

WERKDRUK N

chi² = 0,001;  p = 0,975 chi² = 0,402;  p = 0,526

EMOTIONELE BELASTING N

chi² = 4,559;  p = 0,033 chi² = 2,760;  p = 0,097

chi² =132,685;  p = 0,000 chi² =68,351; p = 0,000

TAAKVARIATIE N

chi² = 2,148;  p = 0,143 chi² = 1,059;  p = 0,303

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN N
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Figuur 4 Risico-indicatoren bouw – zelfstandige ondernemers (2013) 

 

 

Voor werkdruk en taakvariatie verschilt de bouwsector niet significant van het Vlaams 

gemiddelde voor zelfstandige ondernemers. 

 Voor 36,2% van de zelfstandige ondernemers uit de bouwsector is de situatie op 

het vlak van de werkdruk problematisch (‘hoge werkdruk’) en voor 13,4% is ze 

acuut problematisch (‘extreem hoge werkdruk’). 

 Bij 7,1 % van de zelfstandige ondernemers uit de bouwsector is de situatie op het 

vlak van taakvariatie problematisch (‘routinematig werk’). Het aandeel ‘acuut pro-

blematisch’ (‘extreem routinematig werk’) ligt op 1,4%.  

 

Voor de risico-indicatoren emotionele belasting en arbeidsomstandigheden zien we 

wel significante verschillen met het Vlaams gemiddelde voor zelfstandige onderne-

mers. De bouwsector laat voor emotionele belasting (‘problematisch’) gunstigere sco-

res zien. Voor belastende arbeidsomstandigheden is het beeld omgekeerd.  

 Bij 19,3 % van de zelfstandige ondernemers uit de bouwsector is de situatie op 

het vlak van emotionele belasting problematisch (‘emotioneel belastend werk’). 

De sectorscore ligt onder het Vlaams referentiecijfer van 29,6%. Het aandeel 

‘acuut problematisch’ (‘extreem emotioneel belastend werk’) verschilt niet signifi-

cant van de Vlaams gemiddelde, en ligt op 2,2%.  

 Bij 39,8% van de zelfstandige ondernemers uit de bouwsector is de situatie op 

het vlak van de arbeidsomstandigheden problematisch (‘belastende arbeidsom-

standigheden’). Dit aandeel is meer dan dubbel zo hoog als het Vlaams referen-

tiecijfer, dat op 17,6% ligt. Bij 13,2% van de zelfstandige ondernemers uit de 

bouwsector is er sprake van een acuut problematische situatie (‘extreem belas-

tende arbeidsomstandigheden’). Dit aandeel is ongeveer drie keer het Vlaams re-

ferentiecijfer van 4,5%. 
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2.3. Evolutie werkbaarheidsindicatoren 

bouwsector 2007-2013 

Figuur 5 Evolutie werkbaarheidsindicatoren (aandeel problematisch) bouwsec-

tor – zelfstandige ondernemers (2007- 2013) 

  

 

Voor geen van de vier werkbaarheidsindicatoren is er in de bouwsector zelfstandige 

ondernemers sprake van een significante evolutie in de periode 2007-2013.  

 

In 2007 was het aandeel problematisch voor leermogelijkheden in de bouwsector lager 

dan het Vlaams gemiddelde voor zelfstandige ondernemers. In 2013 blijft dit zo.  
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2.4. Evolutie risico-indicatoren bouwsector 

2007-2013 

Figuur 6 Evolutie risico-indicatoren (aandeel problematisch) bouw – zelfstan-

dige ondernemers (2007- 2013) 

 

Voor werkdruk is er in de bouwsector zelfstandige ondernemers sprake van een signi-

ficante evolutie in de periode 2007-2013. Het aandeel werkdruk problematisch daalt 

van 52,8% naar 36,2%. 

In 2007 was het aandeel problematisch voor emotionele belasting en taakvariatie lager 

dan het Vlaams gemiddelde voor zelfstandige ondernemers. Voor belastende arbeids-

omstandigheden is het aandeel voor de bouwsector hoger. In 2013 blijft dit zo voor 

emotionele belasting en belastende arbeidsomstandigheden. Op het vlak van taakvari-

atie is er geen verschil meer met het Vlaams referentiecijfer.  
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3. Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige 

ondernemers in de handel 

Het databestand van de werkbaarheidsmonitor 2013 bevat gegevens van 590 zelf-

standige ondernemers uit de handel. In de vragenlijst werd onder de hoofding ‘handel’ 

expliciet aangegeven dat ook groothandel, tussenhandel en kleinhandel (bv bakker, 

slager) hieronder thuishoren.  

3.1. De werkbaarheidsindicatoren handel 2013 

In de onderstaande tabel en figuur worden de werkbaarheidsindicatoren voor de zelf-

standige ondernermers in de handel vergeleken met het gemiddelde voor de zelfstan-

dige ondernemers in Vlaanderen.  

 

Tabel 4 Werkbaarheidsindicatoren handel – zelfstandige ondernemers (2013) 

 

 

 

  

% % %

Handel 579 66,8 33,2 9,2

Vlaamse referentie 3525 66,6 33,4 10,2

Handel 569 91,9 8,1 3,9

Vlaamse referentie 3490 91,6 8,4 3,5

Handel 573 93,5 6,5 1,2

Vlaamse referentie 3500 95,3 4,7 0,8

Handel 581 67,8 32,2 10,2

Vlaamse referentie 3532 68,4 31,6 9,5

niet 

problematisch
problematisch

acuut 

problematisch

PSYCHISCHE VERMOEIDHEID N

chi² = 0,088;  p = 0,767 chi² = 1,082;  p = 0,298

WELBEVINDEN IN HET WERK N

chi² = 0,307;  p = 0,580 chi² = 0,056;  p = 0,813

LEERMOGELIJKHEDEN N

chi² = 1,913;  p = 0,167 chi² = 1,049;  p = 0,306

WERK-PRIVE-BALANS N

chi² = 0,156;  p = 0,693 chi² = 0,011;  p = 0,916
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Figuur 7 Werkbaarheidsindicatoren handel – zelfstandige ondernemers (2013) 

 

 

 

Voor geen van de indicatorscores (psychische vermoeidheid, welbevinden in het 

werk, leermogelijkheden en werk-privé-balans) zijn er in 2013 significante verschil-

len tussen de handel en het Vlaams gemiddelde voor zelfstandige ondernemers: 

 Voor 33,2% van de zelfstandige ondernemers uit de handel is de situatie op het 

vlak van psychische vermoeidheid problematisch (‘werkstress’) en voor 9,2% is 

de situatie acuut problematisch (‘acute werkstress’). 

 Voor 8,1% van de zelfstandige ondernemers uit de handel is de situatie op het 

vlak van welbevinden (‘motivatieproblemen’) en voor 3,9% is ze acuut problema-

tisch (‘ernstige demotivatie’).  

 Bij 6,5% van de zelfstandige ondernemers uit de handel is de situatie op het vlak 

van leermogelijkheden problematisch (‘onvoldoende leermogelijkheden’). Een 

acuut problematische situatie (‘geen leermogelijkheden’) komt voor bij 1,2% van 

de zelfstandige ondernemers uit de handel.  

 Voor 32,2% van de zelfstandige ondernemers uit de handel is de werk-privé-

balans problematisch (‘problemen met werk-privé-combinatie’) en voor 10,2% is 

ze acuut problematisch (‘acuut werk-privé-conflict’). 
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3.2. De risico-indicatoren handel 2013 

In de onderstaande tabel en figuur worden de risico-indicatoren voor de zelfstandige 

ondernermers in de handel vergeleken met het gemiddelde voor de zelfstandige on-

dernemers in Vlaanderen.  

 

Tabel 5 Risico-indicatoren handel – zelfstandige ondernemers (2013) 

 

 

% % %

Handel 570 63,5 36,5 13,2

Vlaamse referentie 3506 62,3 37,7 13,3

Handel 572 75,3 24,7 4,9

Vlaamse referentie 3511 70,4 29,6 5,7

Handel 571 86,2 13,8 3,7

Vlaamse referentie 3507 91,8 8,2 2,0

Handel 584 88,5 11,5 2,7

Vlaamse referentie 3593 82,4 17,6 4,5

niet 

problematisch
problematisch

acuut 

problematisch

WERKDRUK N

chi² = 0,011;  p = 0,916 chi² = 0,246;  p = 0,620

EMOTIONELE BELASTING N

chi² = 0,651;  p = 0,420 chi² = 2,031;  p = 0,154

chi² =22,671;  p = 0,000 chi² = 3,850; p = 0,0497

TAAKVARIATIE N

chi² =16,815;  p = 0,000 chi² = 7,392;  p = 0,007

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN N
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Figuur 8 Risico-indicatoren handel – zelfstandige ondernemers (2013) 

 

 

Voor werkdruk en emotionele belasting verschilt de handel niet significant van het 

Vlaams gemiddelde voor zelfstandige ondernemers. 

 Voor 36,5% van de zelfstandige ondernemers uit de handel is de situatie op het 

vlak van de werkdruk problematisch (‘hoge werkdruk’) en voor 13,2% is ze acuut 

problematisch (‘extreem hoge werkdruk’).  

 Bij 24,7% van de zelfstandige ondernemers uit de handel is de situatie op het 

vlak van emotionele belasting problematisch (‘emotioneel belastend werk’). Het 

aandeel ‘acuut problematisch’ (‘extreem emotioneel belastend werk’) ligt op 

4,9%.  

 

Voor de risico-indicatoren taakvariatie en arbeidsomstandigheden zien we wel signi-

ficante verschillen met het Vlaams gemiddelde voor zelfstandige ondernemers. De 

handel laat gunstigere scores zien voor belastende arbeidsomstandigheden en minder 

gunstige scores voor taakvariatie.  

 Bij 13,8 % van de zelfstandige ondernemers uit de handel is de situatie op het 

vlak van taakvariatie problematisch (‘routinematig werk’). Dit aandeel ligt hoger 

dan het Vlaams referentiecijfer dat op 8,2% ligt. Bij 3,7% is er sprake van een 

acuut problematische situatie (‘extreem routinematig werk’). Ook dit aandeel ligt 

boven het Vlaams referentiecijfer van 2,0%.  

 Bij 11,5% van de zelfstandige ondernemers uit de handel is de situatie op het 

vlak van de arbeidsomstandigheden problematisch (‘belastende arbeidsomstan-

digheden’). Dit aandeel ligt beduidend lager dan het Vlaams referentiecijfer van 

17,6%. Bij 2,7% van de zelfstandige ondernemers uit de handel is er sprake van 

een acuut problematische situatie (‘extreem belastende arbeidsomstandighe-

den’). Ook dit aandeel ligt onder het Vlaamse referenticijfer van 4,5%. 
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3.3. Evolutie werkbaarheidsindicatoren handel 

2007-2013 

Figuur 9 Evolutie werkbaarheidsindicatoren-indicatoren (aandeel problema-

tisch)  handel – zelfstandige ondernemers (2007- 2013) 

 

 

Voor geen van de vier werkbaarheidsindicatoren is er sprake van een significante evo-

lutie in de periode 2007-2013. 

 

In 2007 was het aandeel problematisch voor leermogelijkheden hoger dan het Vlaams 

gemiddelde voor zelfstandige ondernemers. In 2013 is dit niet meer zo.  
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3.4. Evolutie risico-indicatoren handel 2007-

2013 

Figuur 10 Evolutie risico-indicatoren problematisch handel (aandeel problema-

tisch) – zelfstandige ondernemers (2007- 2013) 

 

 

Voor geen van de vier risico-indicatoren is er sprake van een significante evolutie in de 

periode 2007-2013. 

 

In 2007 was het aandeel problematisch voor werkdruk en belastende arbeidsomstan-

digheden in de handel lager dan het Vlaams gemiddelde voor zelfstandige onderne-

mers. Het aandeel problematisch voor taakvariatie was dan weer hoger. In 2013 zien 

we enkel een verschil op het vlak van taakvariatie en belastende arbeidsomstandighe-

den.  
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4. Werkbaarheidsprofiel voor de vrije 

beroepen 

Het databestand van de werkbaarheidsmonitor 2013 bevat gegevens van 834 zelf-

standige ondernemers uit de vrije beroepen. In de vragenlijst werden onder de 

hoofding ‘vrije beroepen’ een aantal beroepen exemplarisch vermeld: apotheker, arts, 

accountant, notaris, architect.  

4.1. De werkbaarheidsindicatoren vrije 

beroepen 2013 

In de onderstaande tabel en figuur worden de werkbaarheidsindicatoren voor de zelf-

standige ondernemers uit de vrije beroepen vergeleken met het gemiddelde voor de 

zelfstandige ondernemers in Vlaanderen.  

Tabel 6 Werkbaarheidsindicatoren vrije beroepen – zelfstandige ondernemers 

(2013) 

 

 

% % %

Vrije beroepen 807 62,6 37,4 10,8

Vlaamse referentie 3525 66,6 33,4 10,2

Vrije beroepen 786 91,9 8,1 2,8

Vlaamse referentie 3490 91,6 8,4 3,5

Vrije beroepen 790 97,8 2,2 0,4

Vlaamse referentie 3500 95,3 4,7 0,8

Vrije beroepen 805 67,6 32,4 8,1

Vlaamse referentie 3532 68,4 31,6 9,5

chi² = 0,092;  p = 0,762 chi² = 4,424;  p = 0,035

LEERMOGELIJKHEDEN N

chi² =16,496;  p = 0,000 chi² = 2,044;  p = 0,153

WERK-PRIVE-BALANS N

chi² =4,690;  p = 0,030 chi² = 0,109;  p = 0,741

WELBEVINDEN IN HET WERK N

chi² = 0,321;  p = 0,571 chi² = 1,828;  p = 0,176

niet 

problematisch
problematisch

acuut 

problematisch

PSYCHISCHE VERMOEIDHEID N



Werkbaar werk bij zelfstandige ondernemers in zes sectoren 

 

 23 

Figuur 11 Werkbaarheidsindicatoren vrije beroepen – zelfstandige ondernemers 

(2013) 

 

Voor de indicatorscore welbevinden in het werk is er in 2013 geen significant verschil 

tussen de vrije beroepen en het Vlaams gemiddelde voor zelfstandige ondernemers: 

 Voor 8,1% van de zelfstandige ondernemers uit de vrije beroepen is de situatie 

op het vlak van welbevinden problematisch (‘motivatieproblemen’) en voor 2,8% 

is ze acuut problematisch (‘ernstige demotivatie’).  

 

Voor psychische vermoeidheid, leermogelijkheden en werk-privé-balans zijn er in 

2013 wel significante verschillen met het Vlaams gemiddelde voor zelfstandige onder-

nemers. Voor psychische vermoeidheid scoort de sector minder gunstig dan het 

Vlaams gemiddelde voor zelfstandige ondernemers. Voor leermogelijkheden en werk-

privé-balans geldt het omgekeerde.  

 Voor 37,4% van de zelfstandige ondernemers uit de vrije beroepen is de situatie 

op het vlak van psychische vermoeidheid problematisch (‘werkstress’), dit per-

centage ligt hoger dan het Vlaams referentiecijfer zelfstandige ondernemers, dat 

33,4% bedraagt. Voor 10,8% is de situatie acuut problematisch (‘acute werk-

stress’). Hier is geen significant verschil met het Vlaams gemiddelde. 

 Bij 2,2% van de zelfstandige ondernemers uit de vrije beroepen is de situatie op 

het vlak van leermogelijkheden problematisch (‘onvoldoende leermogelijkheden’). 

Dit percentage ligt lager dan het Vlaams referentiecijfer van 4,7%. Een acuut 

problematische situatie (‘geen leermogelijkheden’) komt voor bij 0,4% van de 

zelfstandige ondernemer met een de vrije beroep. Hier is geen verschil met het 

Vlaams gemiddelde. 

 Voor 32,4% van de zelfstandige ondernemers uit de vrijde beroepen is de werk-

privé-balans problematisch (‘problemen met werk-privé-combinatie’). Dit aandeel 

verschilt niet van het Vlaams gemiddelde. Voor 8,1% is ze acuut problematisch 

(‘acuut werk-privé-conflict’). Dit aandeel ligt lager dan het Vlaamse referentiecij-

ger van 9,5%. 
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4.2. De risico-indicatoren vrije beroepen 2013 

In de onderstaande tabel en figuur worden de risico-indicatoren voor de zelfstandige 

ondernermers uit de vrije beroepen vergeleken met het gemiddelde voor de zelfstandi-

ge ondernemers in Vlaanderen.  

 

Tabel 7 Risico-indicatoren vrije beroepen – zelfstandige ondernemers (2013) 

 

 

Figuur 12 Risico-indicatoren vrije beroepen – zelfstandige ondernemers (2013) 

 

% % %

Vrije beroepen 790 53,8 46,2 16,7

Vlaamse referentie 3506 62,3 37,7 13,3

Vrije beroepen 794 50,1 49,9 10,7

Vlaamse referentie 3511 70,4 29,6 5,7

Vrije beroepen 794 94,8 5,2 1,0

Vlaamse referentie 3507 91,8 8,2 2,0

Vrije beroepen 821 89,5 10,5 2,6

Vlaamse referentie 3593 82,4 17,6 4,5

chi² =14,364;  p = 0,000 chi² = 4,195;  p = 0,041

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN N

chi² =38,719;  p = 0,000 chi² = 6,376; p = 0,012

EMOTIONELE BELASTING N

chi² =220,764;  p = 0,000 chi² =37,475;  p = 0,000

TAAKVARIATIE N

WERKDRUK N

chi² =31,359;  p = 0,000 chi² =11,223;  p = 0,001

niet 

problematisch
problematisch

acuut 

problematisch
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Voor alle risico-indicatoren is er een verschil met het Vlaams gemiddelde. Voor werk-

druk, emotionele belasting ligt de score voor de sector hoger. Voor taakvariatie en 

arbeidsomstandigheden geldt het omgekeerde. 

 Voor 46,2% van de zelfstandige ondernemers uit de vrije beroepen is de situatie 

op het vlak van de werkdruk problematisch (‘hoge werkdruk’). Dit aandeel ligt ho-

ger dan het Vlaams referentiecijfer van 37,7%. Voor 16,7% is de situatie bij de 

vrije beroepen acuut problematisch (‘extreem hoge werkdruk’). Dit aandeel ligt  

hoger dan het Vlaams referentiecijfer van 13,3%.  

 Bij 49,9 % van de zelfstandige ondernemers met een vrij beroep is de situatie op 

het vlak van emotionele belasting problematisch (‘emotioneel belastend werk’). 

Dit aandeel is beduidend hoger dan het Vlaams referentiecijfer dat op 29,6% ligt. 

Het aandeel ‘acuut problematisch’ (‘extreem emotioneel belastend werk’) ligt op 

10,7%. Deze score is ongeveer het dubbele van het Vlaams referentiecijfer van 

5,7%.  

 Bij 5,2 % van de zelfstandige ondernemers met een vrij beroep is de situatie op 

het vlak van taakvariatie problematisch (‘routinematig werk’). Dit aandeel ligt la-

ger dan het Vlaams referentiecijfer van 8,2%. Het aandeel ‘acuut problematisch’ 

(‘extreem routinematig werk’) bedraagt 1,0% wat beduidend lager is dan het 

Vlaams referentiecijfer, dat 2,0% bedraagt. 

 Bij 10,5% van de zelfstandige ondernemers met een vrij beroep is de situatie op 

het vlak van de arbeidsomstandigheden problematisch (‘belastende arbeidsom-

standigheden’). Dit aandeel ligt lager dan het Vlaams referentiecijfer, dat op 

17,6% ligt. Bij 2,6% van de zelfstandige ondernemers met een vrij beroep is er 

sprake van een acuut problematische situatie (‘extreem belastende arbeidsom-

standigheden’). Ook dit aandeel ligt lager dan het Vlaams referentiecijfer met een 

aandeel van 4,5%. 
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4.3. Evolutie werkbaarheidsindicatoren vrije 

beroepen 2007-2013 

Figuur 13 Evolutie werkbaarheidsindicatoren-indicatoren (aandeel problema-

tisch) vrije beroepen – zelfstandige ondernemers (2007- 2013) 

 

 

Voor welbevinden in het werk is er sprake van een significante evolutie in de periode 

2007-2013. Het aandeel welbevinden in het werk problematisch is voor de vrije beroe-

pen gestegen van 4,9% naar 8,1%.  

 

In 2007 was het aandeel problematisch voor welbevinden in het werk, leermogelijkhe-

den en werkprivébalans lager dan het Vlaams gemiddelde voor zelfstandige onderne-

mers. In 2013 blijft dit  enkel zo voor leermogelijkheden. Op het vlak van psychische 

vermoeidheid scoort de sector voor 2013 minder gunstig dan het Vlaams gemiddelde. 

Voor welbevinden in het werk en werk-privébalans is er geen verschil meer met het 

Vlaams gemiddelde. 
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4.4. Evolutie risico-indicatoren vrije beroepen 

2007-2013 

Figuur 14 Evolutie risico-indicatoren problematisch (aandeel problematisch) 

vrije beroepen – zelfstandige ondernemers (2007- 2013) 

 

 

Voor geen van de vier risico-indicatoren is er sprake van een evolutie in de periode 

2007-2013.  

In 2007 was er  voor emotionele belasting, taakvariatie en belastende arbeidsomstan-

digheden sprake van een verschil met het Vlaams gemiddelde voor zelfstandige on-

dernemers. Het aandeel taakvariatie problematisch en belastende arbeidsomstandig-

heden ligt voor de sector lager dan voor Vlaanderen. Voor emotionele belasting geldt 

het omgekeerde. In 2013 blijft dit zo. In 2013 ligt ook het aandeel werkdruk problema-

tisch hoger dan het Vlaams gemiddelde. 
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5. Werkbaarheidsprofiel voor de 

zelfstandige ondernemers in de horeca 

Het databestand van de werkbaarheidsmonitor 2013 bevat gegevens van 238 zelf-

standige ondernemers uit de horeca.  

5.1. De werkbaarheidsindicatoren horeca 2013 

In de onderstaande tabel en figuur worden de werkbaarheidsindicatoren voor de zelf-

standige ondernemers uit de horeca vergeleken met het gemiddelde voor de zelfstan-

dige ondernemers in Vlaanderen 

 

Tabel 8 Werkbaarheidsindicatoren horeca – zelfstandige ondernemers (2013) 

 

 

% % %

Horeca 225 60,0 40,0 16,4

Vlaamse referentie 3525 66,6 33,4 10,2

Horeca 226 83,2 16,8 8,0

Vlaamse referentie 3490 91,6 8,4 3,5

Horeca 225 85,3 14,7 3,1

Vlaamse referentie 3500 95,3 4,7 0,8

Horeca 223 58,7 41,3 20,6

Vlaamse referentie 3532 68,4 31,6 9,5

chi² = 8,556;  p = 0,003 chi² =28,382;  p = 0,000

LEERMOGELIJKHEDEN N

chi² =39,858;  p = 0,000 chi² =11,674;  p = 0,001

WERK-PRIVE-BALANS N

chi² = 4,862;  p = 0,027 chi² =10,149;  p = 0,001

WELBEVINDEN IN HET WERK N

chi² =20,440;  p = 0,000 chi² =12,366;  p = 0,000

niet 

problematisch
problematisch

acuut 

problematisch

PSYCHISCHE VERMOEIDHEID N
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Figuur 15 Werkbaarheidsindicatoren horeca – zelfstandige ondernemers (2013) 

 

 

Voor alle indicatoren zijn er in 2013 significante verschillen met het Vlaams gemiddelde 

voor zelfstandige ondernemers. Telkens is het aandeel ‘problematisch’ en het aandeel 

‘acuut problematisch’ hoger voor de horeca.  

 Voor 40,0% van de zelfstandige ondernemers uit de horeca is de situatie op het 

vlak van psychische vermoeidheid problematisch (‘werkstress’), dit percentage 

ligt hoger dan het Vlaams referentiecijfer zelfstandige ondernemers, dat 33,4% 

bedraagt. Voor 16,4% is de situatie acuut problematisch (‘acute werkstress’). Ook 

dit aandeel is hoger dan het Vlaams referentiecijfer van 10,2%. 

 Voor 16,8% van de zelfstandige ondernemers uit de horeca is de situatie op het 

vlak van welbevinden problematisch (‘motivatieproblemen’). Dit aandeel ligt ho-

ger dan het Vlaams referentiecijfer van 8,4%. Voor 8,0% van de zelfstandige on-

dernemers uit de horeca is de situatie acuut problematisch (‘ernstige demotiva-

tie’). Het Vlaams referentiecijfer ligt met 3,5% lager. 

 Bij 14,7% van de zelfstandige ondernemers uit de horeca is de situatie op het 

vlak van leermogelijkheden problematisch (‘onvoldoende leermogelijkheden’). Dit 

percentage ligt hoger dan het Vlaams referentiecijfer van 4,7%. Voor 3,1% is de 

situatie acuut problematisch (‘geen leermogelijkheden’). Het Vlaams referentiecij-

fer ligt met 0,8% lager. 

 Voor 41,3% van de zelfstandige ondernemers uit de horeca is de werk-privé-

balans problematisch (‘problemen met werk-privé-combinatie’). Dit aandeel ligt 

boven het Vlaams referentiecijfer dat op 31,6% ligt. Voor 20,6% van de zelfstan-

dige ondernemers uit de horeca is de situatie acuut problematisch (‘acuut werk-

privé-conflict’). Dit is dubbel zo hoog dan het Vlaams referentiecijfer van 9,5%. 
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5.2. De risico-indicatoren horeca 2013 

In de onderstaande tabel en figuur worden de risico-indicatoren voor de zelfstandige 

ondernermers uit de horeca vergeleken met het gemiddelde voor de zelfstandige on-

dernemers in Vlaanderen.  

 

Tabel 9 Risico-indicatoren horeca – zelfstandige ondernemers (2013) 

 

 

% % %

Horeca 228 61,4 38,6 14,5

Vlaamse referentie 3506 62,3 37,7 13,3

Horeca 227 76,7 23,3 4,8

Vlaamse referentie 3511 70,4 29,6 5,7

Horeca 228 81,1 18,9 4,8

Vlaamse referentie 3507 91,8 8,2 2,0

Horeca 233 76,0 24,0 6,0

Vlaamse referentie 3593 82,4 17,6 4,5

chi² = 5,143;  p = 0,023 chi² = 1,993; p = 0,158

TAAKVARIATIE N

chi² =30,437;  p = 0,000 chi² = 9,656;  p = 0,002

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN N

chi² = 0,651;  p = 0,420 chi² = 1,002;  p = 0,317

EMOTIONELE BELASTING N

chi² = 0,003;  p = 0,959 chi² = 1,081;  p = 0,298

niet 

problematisch
problematisch

acuut 

problematisch

WERKDRUK N
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Figuur 16 Risico-indicatoren horeca – zelfstandige ondernemers (2013) 

 

 

Voor werkdruk en emotionele belasting is er geen verschil met het Vlaams gemid-

delde. 

 Voor 38,6% van de zelfstandige ondernemers uit de horeca is de situatie op het 

vlak van de werkdruk problematisch (‘hoge werkdruk’). Voor 14,5% is de situatie 

bij de horeca acuut problematisch (‘extreem hoge werkdruk’).  

 Bij 23,3 % van de zelfstandige ondernemers uit de horeca is de situatie op het 

vlak van emotionele belasting problematisch (‘emotioneel belastend werk’). Het 

aandeel ‘acuut problematisch’ (‘extreem emotioneel belastend werk’) ligt op 

4,8%.  

 

Voor taakvariatie en belastende arbeidsomstandigheden is er een verschil met het 

Vlaams gemiddelde. Telkens ligt het aandeel in de sector hoger. 

 Bij 18,9% van de zelfstandige ondernemers uit de horeca is de situatie op het 

vlak van taakvariatie problematisch (‘routinematig werk’). Dit percentage ligt ho-

ger dan het Vlaams referentiecijfer van 8,2%. Het aandeel ‘acuut problematisch’ 

(‘extreem routinematig werk’) bedraagt 4,8% wat beduidend hoger is het Vlaams 

referentiecijfer, met 2,0%. 

 Bij 24,0% van de zelfstandige ondernemers uit de horeca is de situatie op het 

vlak van de arbeidsomstandigheden problematisch (‘belastende arbeidsomstan-

digheden’). Dit aandeel ligt hoger  dan het Vlaams referentiecijfer, dat op 17,6% 

ligt. Bij 6,0% van de zelfstandige ondernemers uit de horeca is er sprake van een 

acuut problematische situatie (‘extreem belastende arbeidsomstandigheden’). Dit 

aandeel verschilt niet van het Vlaams gemiddelde. 
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6. Werkbaarheidsprofiel voor de  

zelfstandige ondernemers in de sector 

productie/transport  

Het databestand van de werkbaarheidsmonitor 2013 bevat gegevens van 225 zelf-

standige ondernemers uit de sector productie/transport. Hiervoor werden een aantal 

categorieën uit de vragenlijst samengenomen: transport, diensten in verband met ver-

voer, productie van goederen. In de vragenlijst werden een aantal activiteiten exempla-

risch vermeld: transport (taxi, busbedrijven), diensten in verband met vervoer (garage, 

benzinestation, car-wash), productie van goederen (metaal, textiel-kledij, kunstnijver-

heid, hout-meubel, drukkerij). 

6.1. De werkbaarheidsindicatoren 

productie/transport 2013 

In de onderstaande tabel en figuur worden de werkbaarheidsindicatoren voor de zelf-

standige ondernemers uit de sector productie/transport vergeleken met het gemiddelde 

voor de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen.  

 

Tabel 10 Werkbaarheidsindicatoren productie/transport – zelfstandige onder-

nemers (2013) 

 

 

% % %

Productie/transport 221 67,4 32,6 9,5

Vlaamse referentie 3525 66,6 33,4 10,2

Productie/transport 217 91,7 8,3 3,7

Vlaamse referentie 3490 91,6 8,4 3,5

Productie/transport 215 92,1 7,9 2,3

Vlaamse referentie 3500 95,3 4,7 0,8

Productie/transport 220 68,2 31,8 10,5

Vlaamse referentie 3532 68,4 31,6 9,5

chi² = 0,154;  p = 0,694 chi² = 0,009;  p = 0,925

LEERMOGELIJKHEDEN N

chi² = 3,814;  p = 0,051 chi² = 5,640;  p = 0,018

WERK-PRIVE-BALANS N

chi² = 0,162;  p = 0,687 chi² = 0,250;  p = 0,617

WELBEVINDEN IN HET WERK N

chi² = 0,060;  p = 0,806 chi² = 0,000;  p = 0,999

niet 

problematisch
problematisch

acuut 

problematisch

PSYCHISCHE VERMOEIDHEID N
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Figuur 17 Werkbaarheidsindicatoren productie/transport – zelfstandige onder-

nemers (2013) 

 

Voor de indicatorscores psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk en 

werk-privé-balans zijn er in 2013 geen significante verschillen tussen de produc-

tie/transport en het Vlaams gemiddelde voor zelfstandige ondernemers: 

 Voor 32,6% van de zelfstandige ondernemers uit de productie/transport is de 

situatie op het vlak van psychische vermoeidheid problematisch (‘werkstress’) 

Voor 9,5% is de situatie acuut problematisch (‘acute werkstress’).  

 Voor 8,3% van de zelfstandige ondernemers uit de productie/transport is de situ-

atie op het vlak van welbevinden problematisch (‘motivatieproblemen’) en voor 

3,7% is ze acuut problematisch (‘ernstige demotivatie’).  

 Voor 31,8% van de zelfstandige ondernemers uit de productie/transport is de 

werk-privé-balans problematisch (‘problemen met werk-privé-combinatie’) en 

voor 10,5% is ze acuut problematisch (‘acuut werk-privé-conflict’).  

 

Voor leermogelijkheden is er in 2013 wel een significant verschil met het Vlaams ge-

middelde voor zelfstandige ondernemers.  

 Bij 7,9% van de zelfstandige ondernemers uit de productie/transport is de situatie 

op het vlak van leermogelijkheden problematisch (‘onvoldoende leermogelijkhe-

den’). Dit percentage verschilt niet van het Vlaams gemiddelde. Een acuut pro-

blematische situatie (‘geen leermogelijkheden’) komt voor bij 2,3% van de zelf-

standige ondernemers uit de productie/transport. Dit aandeel ligt boven het 

Vlaams referentiecijfer van 0,8%. 
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6.2. De risico-indicatoren productie/transport 

2013 

In de onderstaande tabel en figuur worden de risico-indicatoren voor de zelfstandige 

ondernermers uit de sector productie/transport vergeleken met het gemiddelde voor de 

zelfstandige ondernemers in Vlaanderen.  

 

Tabel 11 Risico-indicatoren productie/transport – zelfstandige ondernemers 

(2013) 

 

 

% % %

Productie/transport 217 65,9 34,1 11,5

Vlaamse referentie 3506 62,3 37,7 13,3

Productie/transport 217 80,6 19,4 5,5

Vlaamse referentie 3511 70,4 29,6 5,7

Productie/transport 216 88,4 11,6 3,7

Vlaamse referentie 3507 91,8 8,2 2,0

Productie/transport 221 85,5 14,5 3,2

Vlaamse referentie 3593 82,4 17,6 4,5

niet 

problematisch
problematisch

acuut 

problematisch

WERKDRUK N

chi² = 0,560;  p = 0,454 chi² = 0,230;  p = 0,632

EMOTIONELE BELASTING N

chi² = 2,230;  p = 0,135 chi² = 2,347;  p = 0,126

chi² = 3,330;  p = 0,068 chi² = 0,852; p = 0,356

TAAKVARIATIE N

chi² = 2,452;  p = 0,117 chi² = 3,721;  p = 0,054

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN N
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Figuur 18 Risico-indicatoren productie/transport – zelfstandige ondernemers 

(2013) 

 

 

Voor geen van de risico-indicatoren is er een verschil met het Vlaams gemiddelde.  

 Voor 34,1% van de zelfstandige ondernemers uit de productie/transport is de 

situatie op het vlak van de werkdruk problematisch (‘hoge werkdruk’). Voor 

11,5% is de situatie bij de productie/transport acuut problematisch (‘extreem ho-

ge werkdruk’).  

 Bij 19,4 % van de zelfstandige ondernemers uit de productie/transport is de situa-

tie op het vlak van emotionele belasting problematisch (‘emotioneel belastend 

werk’). Het aandeel ‘acuut problematisch’ (‘extreem emotioneel belastend werk’) 

ligt op 5,5%.  

 Bij 11,6% van de zelfstandige ondernemers uit de productie/transport is de situa-

tie op het vlak van taakvariatie problematisch (‘routinematig werk’). Het aandeel 

‘acuut problematisch’ (‘extreem routinematig werk’) bedraagt 3,7%.  

 Bij 14,5% van de zelfstandige ondernemers uit de productie/transport is de situa-

tie op het vlak van de arbeidsomstandigheden problematisch (‘belastende ar-

beidsomstandigheden’). Bij 3,2% van de zelfstandige ondernemers uit de produc-

tie/transport is er sprake van een acuut problematische situatie (‘extreem 

belastende arbeidsomstandigheden’).  
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7. Werkbaarheidsprofiel voor de  

zelfstandige ondernemers in de land- 

en tuinbouw   

Het databestand van de werkbaarheidsmonitor 2013 bevat gegevens van 244 zelf-

standige ondernemers uit de land- en tuinbouw. In de vragenlijst werden onder de 

hoofding ‘land- en tuinbouw’ ook bosexploitatie en visserij opgenomen.  

7.1. De werkbaarheidsindicatoren land- en 

tuinbouw 2013 

In de onderstaande tabel en figuur worden de werkbaarheidsindicatoren voor de zelf-

standige ondernemers uit de land- en tuinbouw vergeleken met het gemiddelde voor 

de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen.  

 

Tabel 12 Werkbaarheidsindicatoren land- en tuinbouw – zelfstandige onderne-

mers (2013) 

 

 

% % %

Land- en tuinbouw 233 71,2 28,8 9,4

Vlaamse referentie 3525 66,6 33,4 10,2

Land- en tuinbouw 235 93,2 6,8 3,4

Vlaamse referentie 3490 91,6 8,4 3,5

Land- en tuinbouw 240 94,2 5,8 0,8

Vlaamse referentie 3500 95,3 4,7 0,8

Land- en tuinbouw 239 65,7 34,3 9,6

Vlaamse referentie 3532 68,4 31,6 9,5

chi² = 0,254;  p = 0,614 chi² = 0,141;  p = 0,707

LEERMOGELIJKHEDEN N

chi² = 0,248;  p = 0,619 chi² = 0,001;  p = 0,977

WERK-PRIVE-BALANS N

chi² = 3,208;  p = 0,073 chi² = 0,298;  p = 0,585

WELBEVINDEN IN HET WERK N

chi² = 1,353;  p = 0,245 chi² = 0,065;  p = 0,798

niet 

problematisch
problematisch

acuut 

problematisch

PSYCHISCHE VERMOEIDHEID N
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Figuur 19 Werkbaarheidsindicatoren land- en tuinbouw – zelfstandige onderne-

mers (2013) 

 

Er is in 2013 voor geen van de werkbaarheidsindicatoren een signicant verschil tussen 

de land- en tuinbouw en het Vlaams gemiddelde voor zelfstandige ondernemers: 

 Voor 28,8% van de zelfstandige ondernemers uit de land- en tuinbouw is de situ-

atie op het vlak van psychische vermoeidheid problematisch (‘werkstress’). Voor 

9,4% is de situatie acuut problematisch (‘acute werkstress’).  

 Voor 6,8% van de zelfstandige ondernemers uit de land- en tuinbouw is de situa-

tie op het vlak van welbevinden problematisch (‘motivatieproblemen’) en voor 

3,4% is ze acuut problematisch (‘ernstige demotivatie’).  

 Bij 5,8% van de zelfstandige ondernemers uit de land- en tuinbouw is de situatie 

op het vlak van leermogelijkheden problematisch (‘onvoldoende leermogelijkhe-

den’). Een acuut problematische situatie (‘geen leermogelijkheden’) komt voor bij 

0,8% van de zelfstandige ondernemers uit de land- en tuinbouw.  

 Voor 34,3% van de zelfstandige ondernemers uit de land- en tuinbouw is de 

werk-privé-balans problematisch (‘problemen met werk-privé-combinatie’) en 

voor 9,6% is ze acuut problematisch (‘acuut werk-privé-conflict’).  

 

7.2. De risico-indicatoren land- en tuinbouw 

2013 

In de onderstaande tabel en figuur worden de risico-indicatoren voor de zelfstandige 

ondernemers uit de land- en tuinbouw vergeleken met het gemiddelde voor de zelf-

standige ondernemers in Vlaanderen.  
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Tabel 13 Risico-indicatoren land- en tuinbouw – zelfstandige ondernemers 

(2013) 

 

 

Figuur 20 Risico-indicatoren land- en tuinbouw – zelfstandige ondernemers 

(2013) 

 

 

Voor taakvariatie is er geen verschil met het Vlaams gemiddelde. 

% % %

Land- en tuinbouw 240 71,7 28,3 7,9

Vlaamse referentie 3506 62,3 37,7 13,3

Land- en tuinbouw 240 91,2 8,8 0,4

Vlaamse referentie 3511 70,4 29,6 5,7

Land- en tuinbouw 238 92,9 7,1 1,3

Vlaamse referentie 3507 91,8 8,2 2,0

Land- en tuinbouw 242 59,5 40,5 8,7

Vlaamse referentie 3593 82,4 17,6 4,5

chi² =78,714;  p = 0,000 chi² =12,099; p = 0,001

TAAKVARIATIE N

chi² =1,061;  p = 0,303 chi² = 0,789;  p = 0,374

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN N

chi² = 8,122;  p = 0,004 chi² = 5,734;  p = 0,017

EMOTIONELE BELASTING N

chi² =32,883;  p = 0,000 chi² = 6,363;  p = 0,012

niet 

problematisch
problematisch

acuut 

problematisch

WERKDRUK N
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 Bij 7,1 % van de zelfstandige ondernemers uit de land- en tuinbouw is de situatie 

op het vlak van taakvariatie problematisch (‘routinematig werk’). Het aandeel 

‘acuut problematisch’ (‘extreem routinematig werk’) bedraagt 1,3%. 

 

Voor alle andere risico-indicatoren is er een verschil met het Vlaams gemiddelde. Voor 

werkdruk en emotionele belasting ligt de score voor de sector lager. Voor arbeids-

omstandigheden geldt het omgekeerde. 

 Voor 28,3% van de zelfstandige ondernemers uit de land- en tuinbouw is de situ-

atie op het vlak van de werkdruk problematisch (‘hoge werkdruk’). Dit aandeel ligt 

lager dan het Vlaams referentiecijfer van 37,7%. Voor 7,9% is de situatie bij de 

land- en tuinbouw acuut problematisch (‘extreem hoge werkdruk’). Dit aandeel 

ligt lager dan het Vlaams referentiecijfer van 13,3%.  

 Bij 8,8% van de zelfstandige ondernemers uit de land- en tuinbouw is de situatie 

op het vlak van emotionele belasting problematisch (‘emotioneel belastend 

werk’). Dit aandeel is beduidend hoger dan het Vlaams referentiecijfer dat op 

29,6% ligt. Het aandeel ‘acuut problematisch’ (‘extreem emotioneel belastend 

werk’) ligt op 0,4%. Deze score is meer dan het dubbele van het Vlaams referen-

tiecijfer van 5,7%.  

 Bij 40,5% van de zelfstandige ondernemers uit de land- en tuinbouw is de situatie 

op het vlak van de arbeidsomstandigheden problematisch (‘belastende arbeids-

omstandigheden’). Dit aandeel ligt meer dan twee keer hoger dan het Vlaams re-

ferentiecijfer, dat op 17,6% ligt. Bij 8,7% van de zelfstandige ondernemers uit de 

land- en tuinbouw is er sprake van een acuut problematische situatie (‘extreem 

belastende arbeidsomstandigheden’). Ook dit aandeel ligt hoger dan het Vlaams 

referentiecijfer met een aandeel van 4,5%. 
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Besluit 

Dit rapport geeft een overzicht van  de resultaten van de meting van de Vlaamse werk-

baarheidsmonitor 2013 voor de zelfstandige ondernemers voor zes sectoren: bouwsec-

tor, handel, vrije beroepen, horeca, productie/transport en land- en tuinbouw. Enerzijds 

wordt aandacht toegespitst op vier facetten van de arbeidskwaliteit of werkbaarheid: de 

psychische vermoeidheid, het welbevinden in het werk, de leermogelijkheden en de 

werk-privé-balans. Dit zijn de werkbaarheidsindicatoren. Anderzijds wordt ook inge-

zoomd op vier kernfactoren uit de arbeidssituatie die de werkbaarheid van de jobs be-

dreigen of bevorderen: de werkdruk, de emotionele belasting, de taakvariatie en de 

(fysieke) arbeidsomstandigheden. Dit zijn de risico-indicatoren. Voor 2013 worden de 

cijfers (werkbaarheids- en risico-indicatoren) voor elke sector vergeleken met het ge-

middelde voor de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen. Een aantal van de belang-

rijkste vaststellingen zijn dat: 

- Het aandeel dat problematisch pyschisch vermoeid is, hoger ligt dan gemiddeld 

(37,4%) in de horeca (40%) en bij de vrije beroepen (37,4%). 

- Het aandeel dat problematisch scoort voor welbevinden in het werk hoger ligt 

dan gemiddeld (8,4%) in de horeca (16,8%). 

- Het aandeel dat problematisch scoort voor leermogelijkheden, hoger ligt dan 

gemiddeld (4,7%) in de horeca (14,7%) en lager dan gemiddeld in de bouwsec-

tor (3%) en de vrije beroepen (2,2%). 

- Het aandeel dat problematisch scoort voor werk-privé-balans hoger ligt dan 

gemiddeld (31,6%) in de horeca (41,3%). 

- Het aandeel dat problematisch scoort voor werkdruk hoger ligt dan gemiddeld 

(37,7%) bij de vrije beroepen (46,2%) en lager in de sector land- en tuinbouw 

(28,3%). 

- Het aandeel dat problematisch scoort voor emotionele belasting hoger ligt dan 

gemiddeld (29,6%) bij de vrije beroepen (49,9%) en lager in de bouwsector 

(19,3%) en de land- en tuinbouw (8,8%). 

- Het aandeel dat problematisch scoort voor taakvariatie hoger ligt dan gemid-

deld (8,2%) in de handel (13,8%) en de horeca (18,9%) en lager bij de vrije be-

roepen (5,2%). 

- Het aandeel dat problematisch scoort voor (fysieke) arbeidsomstandigheden 

hoger ligt dan gemiddeld (17,6%) in de bouwsector (39,8%) en de land- en 

tuinbouw (40,5%) en lager in de horeca (24%), handel (11,5%) en de vrije be-

roepen (10,5%). 

Voor de bouwsector, de handel en de vrije beroepen wordt ook de evolutie van de 

werkbaarheids- en risico-indicatoren tussen 2007-2013 in kaart gebracht8. Twee mar-

kante vaststellingen zijn dat het aandeel dat problematisch scoort voor welbevinden bij 

de vrije beroepen tussen 2007 en 2013 toegenomen is van 4,9% tot 8,1% en dat het 

aandeel dat problematisch scoort voor werkdruk in de bouwsector gedaald is van 

52,8% tot 36,2%.  

                                                

8    Voor de andere sectoren waren er in 2007 te weinig waarnemingen (< 200) om deze evolutie in kaart te 
brengen. 
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