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Zelfstandige starters hebben vaker werkbaar 

werk 

12,4% van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen is minder dan drie jaar als zelf-

standige actief. Het werkbaarheidsprofiel van deze starters toont een gelijkaardig beeld 

als dat van zelfstandige ondernemers die al langer aan de slag zijn. Enerzijds zien we 

een grote groep met motiverend werk en voldoende leermogelijkheden, anderzijds 

worden velen geconfronteerd met werkstress en problemen om werk en privé in balans 

te houden. Meer starters dan niet-starters slagen er in om werk en privé in balans te 

houden. Dat blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsenquête van de Stichting In-

novatie & Arbeid. 

Starters: meer werkbaar werk 

Starters zijn (uiteraard) vooral jonge ondernemers: 54% is jonger dan 35. De starters 

vinden we vooral bij de vrije beroepen (22,2%), de bouwsector (20,6%), de intellectuele 

diensten (14,4%), de handel (11,3%) en de horeca (9,3%). 

Het werkbaarheidsprofiel van starters en niet-starters loopt grotendeels gelijk. Minder 

dan 10% kent motivatieproblemen en/of onvoldoende leermogelijkheden maar meer 

dan 30% heeft werkstress. Verhoudingsgewijs zijn er meer niet-starters (35,9%) dan 

starters (28,5%) die het moeilijk hebben om werk en privé in balans te houden. Dit kan 

te maken hebben met het feit dat starters vaker jonge mensen zijn zonder ‘gezinslast’. 

Zo zien we bijvoorbeeld dat 19,4% van de starters alleenstaanden zonder kinderen 

zijn, terwijl dat bij niet-starters 10,2% is. Verder kan ook hun werk zelf minder belasting 

creëren. Zo blijkt dat het percentage dat een hoge werkdruk kent groter is bij niet-

starters (43,1%) dan bij starters (36%). Bij de niet-starters treffen we ook een grotere 

groep (83,8%) die gemiddeld meer dan 40 uur per week werkt dan bij de starters 

(74,9%). Ook dat zou kunnen verklaren waarom meer starters de balans in evenwicht 

houden. 

  



 

 

 

 

Figuur 1 Werkbaarheidsknelpunten bij starters en niet-starters 

(% van zelfstandige ondernemers), 2010 

 

(*= verschil is statistisch significant) 

We kunnen de vier werkbaarheidsaspecten ook samen bekijken. We spreken over 

werkbaar werk wanneer aan vier voorwaarden voldaan wordt: het werk is motiverend, 

biedt voldoende leermogelijkheden, blijft in balans met het gezins- en sociaal leven en 

men wordt er niet overspannen (werkstress) door. Als we deze voorwaarden toepas-

sen dan kunnen we berekenen dat 56% van de starters en 46,5% van de niet-starters 

werkbaar werk heeft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-starters 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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