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Inleiding 

In het Pact 2020 spraken de Vlaamse Regering en sociale partners af dat ze er niet enkel willen 

naar streven dat meer mensen op actieve leeftijd volwaardig werk hebben (werkzaamheids-

graad) maar ook dat ook de kwaliteit van het werk (werkbaarheidsgraad) verbetert. Concreet 

doel is dat de werkbaarheidsgraad jaarlijks gemiddeld met minstens 0,5 procentpunt stijgt. Om 

de kwaliteit van het werk of de werkbaarheidsgraad cijfermatig in beeld te brengen ontwikkelde 

de Stichting Innovatie & Arbeid de ‘werkbaarheidsmonitor’. In 2007 werd een eerste meting 

(schriftelijke bevraging) uitgevoerd bij een representatief staal van de Vlaamse zelfstandige on-

dernemers. De tweede meting werd uitgevoerd in 2010. Vervolgmetingen zijn gepland tot 2019 

(driejaarlijks). 

In deze nota brengen we in twee rubrieken de belangrijkste gegevens samen voor de zelfstandi-

ge ondernemers-starters. Starters zijn in deze nota gedefinieerd als zelfstandige ondernemers 

die minder dan drie jaar actief zijn als zelfstandig ondernemer. 

1. Evolutie werkbaar werk starters 2007-2010 

1.1. De werkbaarheidsknelpunten 2007-2010 

1.2. De werkbaarheidsgraad 2007-2010 

1.3. De werkbaarheidsrisico’s in de arbeidssituatie 2007-2010 

2. Vergelijking werkbaar werk starters/niet-starters 2010 

2.1. De werkbaarheidsknelpunten starters/niet-starters 2010 

2.2. De werkbaarheidsgraad starters/niet-starters 2010 

2.3. De werkbaarheidsrisico’s starters/niet-starters 2010 

 

In bijlage 1 vergelijken we de starters en niet-starters naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en 

gezinssituatie. In bijlage 2 vergelijken we beiden voor een reeks bijkomende werkgerelateerde 

variabelen: zelfstandige activiteit, ondernemingsgrootte, groeiverwachting, bijscholing, werktij-

den en haalbaarheid pensioen. 
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1. Evolutie werkbaar werk starters 2007-
2010 

1.1. Werkbaarheidsknelpunten 2007-2010 

In de werkbaarheidsmonitor staan vier facetten van kwaliteit van de arbeid centraal: 

psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden en werk-privé-

balans: 

 Psychische vermoeidheid: de mate waarin de door psychosociale arbeidsbe-

lasting opgebouwde (mentale) vermoeidheid recuperabel is dan wel leidt tot 

spanningsklachten en verminderd functioneren.  

 Motivatie: de mate waarin men door de aard van het werk betrokken is/blijft dan 

wel gedemotiveerd raakt.  

 Leermogelijkheden: de mate waarin men door formele opleiding en de dagda-

gelijkse ervaring op de werkplek zijn competenties op peil kan houden en verder 

ontwikkelen.  

 Werk-privébalans: de mate waarin de taakeisen in de werksituatie al dan niet 

belemmerende effecten hebben op de handelingsmogelijkheden in de thuissitua-

tie.  

Voor elk van de vier werkbaarheidsaspecten zijn grenzen bepaald die aangeven of de 

situatie al dan niet problematisch is. Problematische en niet-problematische situaties 

worden als volgt benoemd: 

 niet problematisch problematisch 

Psychische vermoeidheid geen werkstress werkstress 

Welbevinden in het werk geen motivatieproblemen motivatieproblemen 

Leermogelijkheden voldoende leermogelijkheden onvoldoende leermogelijkheden 

Werk-privé-balans haalbare werk-privé-combinatie problemen werk-privé-combinatie 

 

De onderstaande tabel geeft voor elk van de vier indicatoren de vergelijkende cijfers 

voor 2007-2010. 
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Tabel 1:  Werkbaarheidsindicatoren starters 2007-2010 (%) 

2007 2010 2007 2010

psychische vermoeidheid 64,7 66,5 35,3 33,5

welbevinden in het werk 91,6 93,8 8,4 6,2

leermogelijkheden 95,6 95,8 4,4 4,2

werk-privé-balans 71,4 71,5 28,6 28,5

niet problematisch problematisch

 

 

In de onderstaande grafiek tonen we voor elk van de vier werkbaarheidsaspecten voor 

welk aandeel de situatie problematisch is in 2010. We vergelijken deze cijfers met deze 

van 2007. 

Figuur 1: Werkbaarheidsknelpunten starters 2007-2010 (%) 
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Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor, SERV-Stichting Innovatie & Arbeid 

Voor geen enkele van de vier werkbaarheidsknelpunten zijn er significante verschillen 
tussen 2007 en 2010. 
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1.2. Werkbaarheidsgraad starters 2007-2010 

De werkbaarheidsgraad is als volgt gedefinieerd: 

Het aandeel van de zelfstandige ondernemers met een kwaliteitsvolle job op het vlak 

van zowel werkstress, motivatie, leermogelijkheden als de werk-privé-balans.  

De werkbaarheidsgraad voor de starters bedraagt 56%. In 2007 was dat 53,2%. Dat 

betekent dat 56% van de starters werk heeft waaraan het kwaliteitslabel ‘werkbaar 

werk’ kan worden toegekend. De andere starters worden in hun job met één of meer-

dere knelpunten geconfronteerd. 

Figuur2: Procent van starters met werkbaar werk - met (één of meerdere) 
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Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor, SERV-Stichting Innovatie & Arbeid 

 

1.3. Werkbaarheidsrisico’s starters 2007-2010 

Eens men de omvang van de werkbaarheidsproblematiek in beeld gebracht heeft, 

komt uiteraard ook de vraag hoe werkbaarheidsproblemen ontstaan, wat een job werk-

baar of onwerkbaar maakt. Het is immers pas door zicht te krijgen op de oorzaken van 

die problemen dat men ook weet waaraan gesleuteld moet worden om de werkbaar-

heid te verbeteren.  

De Vlaamse werkbaarheidsmonitor peilt daarom ook naar de kernfactoren in de ar-

beidssituatie van zelfstandige ondernemers die de kwaliteit van het werk of  de werk-

baarheid bedreigen of bevorderen. Het gaat om vier werkaspecten die we hieronder 

kort omschrijven: 

 Werkdruk: de mate van arbeidsbelasting vanuit kwantitatieve taakeisen zoals 

het werkvolume, het werktempo en tijdslimieten.  

 Emotionele belasting: de mate van arbeidsbelasting vanuit contactuele taakei-

sen (bv. contact met klanten, patiënten, medewerkers). 
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 Afwisseling in het werk: de mate waarin de functie-inhoud een afwisselend 

takenpakket omvat en beroep doet op de vaardigheden van de zelfstandige on-

dernemer. 

 Arbeidsomstandigheden: mate waarin zelfstandige ondernemers blootgesteld 

worden aan fysische inconveniënten in de werkomgeving en lichamelijke belas-

ting. 

Ook voor deze vier werkbaarheidsrisico’s zijn grenzen bepaald die aangeven of de 

situatie al dan niet problematisch is. Problematische en niet-problematische situaties 

worden als volgt benoemd: 

 niet problematisch problematisch 

Werkdruk geen hoge werkdruk hoge werkdruk 

Emotionele belasting geen emotioneel belastend werk emotioneel belastend werk 

Taakvariatie geen routinematig werk routinematig werk 

Arbeidsomstandigheden geen belastende arbeidsomstandigheden belastende arbeidsomstandigheden 

 

De onderstaande tabel geeft voor elk van de vier indicatoren de vergelijkende cijfers 

voor 2007-2010. 

Tabel 2: Werkbaarheidsrisico’s starters (%) 

2007 2010 2007 2010

werkdruk 64,5 64,0 35,5 36,0

emotionele belasting 76,7 78,5 23,3 21,5

taakvariatie 91,2 90,5 8,8 9,5

arbeidsomstandigheden 86,1 85,7 13,9 14,3

niet problematisch problematisch

 

 

In de onderstaande figuur tonen we voor elk van deze werkbaarheidsrisico’s voor welk 

aandeel de situatie in 2010 problematisch is. We vergelijken deze cijfers met deze van 

2007. 
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Figuur 3:  Werkbaarheidsrisico’s starters 2007-2010 (%) 
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Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor, SERV-Stichting Innovatie & Arbeid 

Voor geen enkele van de vier risico’s zijn er significante verschillen tussen 2007 en 
2010. 
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2. Vergelijking werkbaar werk starters / niet-
starters 2010 

2.1. Werkbaarheidsknelpunten starters / niet-
starters 2010 

Figuur 4:  Werkbaarheidsknelpunten starters / niet-starters, 2010 (%) 
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* = significant verschil 2007/2010 

Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor, SERV-Stichting Innovatie & Arbeid 

Op het vlak van werk-privé-balans zijn er significante verschillen tussen starters en 

niet-starters bij de zelfstandige ondernemers. Verhoudingsgewijs hebben meer niet-

starters (35,9%) dan starters (28,5%) problemen om werk en privé in evenwicht te 

houden. 

2.2. Werkbaarheidsgraad starters / niet-starters 
2010 

De werkbaarheidsgraad voor de starters  bedraagt 56% en ligt daarmee 9,5 p.p. hoger  

dan deze bij de niet-starters (46,5%). Werkbaar werk wil zeggen dat de job niet pro-

blematisch scoort op het vlak van psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, 

leemogelijkheden en werk-privé-balans. 
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Figuur 5: Werkbaarheidsgraad van starters / niet-starters - 2010 
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Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor, SERV-Stichting Innovatie & Arbeid 

2.3. Werkbaarheidsrisico’s starters / niet-starters 
2010 

Figuur 6:  Werkbaarheidsrisico’s starters / niet-starters 2010, (%) 

36,0

21,5

9,5

14,3

43,1

30,2

8,2

16,1

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

hoge werkdruk *

emotioneel belastend werk*

routinematig werk

belastende arbeidsomstandigheden

starters niet-starters

 * = significant verschil 2007/2010 

Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor, SERV-Stichting Innovatie & Arbeid 

Voor werkdruk en  emotionele belasting zijn er significante verschillen tussen starters 

en niet-starters: 

 36% van de starters heeft een zelfstandige activiteit met hoge werkdruk, bij de 

niet-starters is dat 43,1%. 

 21,5% van de starters heeft emotioneel belastend werk. Bij de niet-starters is dat 

30,2%. 
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Bijlage 1: 
Achtergrondkenmerken starters / niet-
starters 

1. Geslacht 

Tabel 1 Starters/niet-starters naar geslacht (WBM 2010) 

 
Chi²=13,368; p=0,000 

Verhoudingsgewijs zijn er bij de starters meer vrouwen (41,4%) dan bij de niet-starters 

(30,1%).  
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2. Leeftijd 

Tabel 2  Starters/niet-starters naar leeftijd (WBM 2010) 

 
Chi²=371,829; p=0,000 

De populatie starters is logischerwijze jonger dan de niet-starters. 34,9% van de star-

ters is jonger dan dertig, 31,4% zijn dertigers en 33,7% is 40+. Bij de niet-starters is dat 

respectievelijk 3,8%, 22,4% en 73,8%. 
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3. Opleiding 

Tabel 3 Starters/niet-starters naar opleiding (WBM 2010) 

 
Chi²=8,190; p=0,085 

Naar opleidingsniveau is er geen significant verschil tussen starters en niet-starters. 
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4. Gezinssituatie 

Tabel 4 Starters/niet-starters naar gezinssituatie (WBM 2010) 

 
Chi²=28,740; p=0,000 

Bij de starters zijn er verhoudingsgewijs meer alleenstaanden zonder kinderen (19,4% 

versus 10,2%) en meer tweeverdienders zonder kinderen (25,4% versus 20,8%). 
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Bijlage 2: 
Bijkomende informatie over de arbeids- 
en organisatiekenmerken van starters 
op basis van de werkbaarheidsmonitor 
2010 

Op basis van de werkbaarheidsenquête 2010 kan het profiel van de starters verder 

aangevuld worden met een aantal bijkomende gegevens die betrekking hebben op het 

werk. We vergelijken telkens ook weer met de niet-starters. Deze gegevens hebben 

betrekking op: 

 De zelfstandige activiteit 

 De ondernemingsgrootte 

 Groeiverwachting 

 Bijscholing 

 Werktijden 

 Haalbaarheid om tot pensioen te werken 
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1. Zelfstandige activiteit 

Tabel 1 Starters/niet-starters naar zelfstandige activiteit (WBM 2010)  

 
Chi²=46,623; p=0,000 

In vergelijking met niet-starters zijn starters verhoudingsgewijs sterker vertegenwoor-

digd bij de bouw (20,6% versus 14,7%)), de horeca (9,3% versus 5,6%), en de intellec-

tuele diensten  (14,4% versus 7,6%).  
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2. Ondernemingsgrootte 

Tabel 2 Starters/niet-starters naar ondernemingsgrootte (WBM 2010) 

 

Chi²=27,029; p=0,000 

Verhoudingsgewijs zijn er meer starters dan niet-starters die zonder personeel werken 

(74,7% versus 55,2%). 
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3. Groeiverwachting 

Tabel 3 Starters/niet-starters naar groeiverwachting (WBM 2010) 

 

Chi²=75,097; p=0,002 

Verhoudingsgewijs zijn er meer starters dan niet-starters die verwachten dat hun activi-

teit zal groeien of uitbreiden (67,8% versus 40%). 

4. Bijscholing 

Tabel 4  Starters/niet-starters naar bijscholing (WBM 2010) 

 

Chi²=0,684; p=0,408 

Naar bijscholing is er geen significant verschil tussen starters en niet-starters. 
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5. Werktijden 

Tabel 5  Starters/niet-starters naar werktijden (WBM 2010) 

 

Chi²=13,821; p=0,001 

Bij zelfstandige ondernemers die reeds meer dan drie jaar actief zijn is er een grotere 

groep die meer dan 40 uren per week werkt (83,8%) dan bij de starters (74,9%). 

Gemiddeld werken starters 52,5 uren per week, en niet-starters 56,7 uren. 
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6. Haalbaarheid pensioen 

Tabel 6  Starters/niet-starters naar haalbaarheid pensioen (WBM 2010) 

 

Chi²=0,784; p=0,676  

Naar haalbaarheid om de huidige activiteit tot het pensioen verder te zetten is er geen 

significant verschil tussen starters en niet-starters. 

 

 

 

 

Alle informatie over de werkbaarheidsmonitor op www.werkbaarwerk.be  

 

 

 

 

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

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

Europees Sociaal Fonds. 

http://www.werkbaarwerk.be/

