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Zelfstandig ondernemers-groeiers en werkbaar 
werk 

Tussen 2007 en 2010 is het aandeel van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen 

die verwachten dat hun activiteit zal uitbreiden (‘groeiers’) afgenomen van 49% naar 

43%. Zoals bij andere zelfstandigen vinden we ook bij deze zogenaamde ‘groeiers’ een 

grote groep die met werkstress geconfronteerd wordt en problemen heeft om werk en 

privé in balans te houden. Het aandeel dat gemotiveerd aan de slag is en/of 

leerkansen ervaart in het werk, is wel groter bij groeiers dan bij niet-groeiers. Dat blijkt 

uit de resultaten van de werkbaarheidsenquête die de Stichting Innovatie & Arbeid in 

2010 voor een tweede keer (na 2007) aanbood aan 6000 zelfstandige ondernemers in 

Vlaanderen. 

Minder zelfstandige ondernemers met groeiverwachting 

In de werkbaarheidsenquête werd aan de zelfstandige ondernemers gevraagd hoe ze 

het niveau van hun activiteit in de nabije toekomst schatten. In 2010 verwachtte 43,5% 

een groei of uitbreiding, 41,2% het behoud van het huidig peil en 15,3% zag een ver-

mindering of stopzetting voor ogen. Het aandeel zogenaamde ‘groeiers’ lag hiermee 

5,7 p.p. lager dan in 2007 (49,2%). 

Figuur 1 Groeiverwachting zelfstandige ondernemers 2007-2010 
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Als u de nabije toekomst (3 à 5 jaar) voor ogen houdt, hoe schat u het niveau van uw 
zelfstandige activiteit in?

2007 2010



 

 

 

Groeiverwachting en werkbaar werk 

Zelfstandige ondernemers die in 2010 een groei of uitbreiding van hun activiteit ver-

wachtten wijken op twee vlakken af van andere ondernemers. Bij de ‘groeiers’ vinden 

we een grotere groep die gemotiveerd is en/of voldoende leermogelijkheden ervaart in 

het werk. Slechts 4,1% heeft motivatieproblemen en 1,3% ervaart te weinig leermoge-

lijkheden. Het aandeel met werkstress (36,4%) is ongeveer even groot als bij de zelf-

standige ondernemers die een status-quo verwachtten (35,6%) maar kleiner dan bij de 

zelfstandige ondernemers die een vermindering of stopzetting van hun activiteiten ver-

wachtten (48,4%). Het percentage dat problemen had om werk en privé in evenwicht te 

houden was bij groeiers groter (37,1%) dan bij de zelfstandige ondernemers die een 

status-quo (30,4%) verwachtten. 

Figuur 2 Werkbaarheidsknelpunten naar groeiverwachting 2010  
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Alle informatie over de werkbaarheidsmonitor vindt u op www.werkbaarwerk.be. De 

documenten kunt u gratis downloaden. Over deze focus vindt u op de website meer in 

de technische nota ‘Werkbaar werk zelfstandige ondernemers-groeiers 2007-2010.’ 

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

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

ropees Sociaal Fonds. 
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