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Werkbaar werk 2004-2013

geconcretiseerd: “Zowel de werk-
baarheid van werknemers als van 
zelfstandige ondernemers groeit 
jaarlijks gemiddeld met minstens 
0,5 procentpunt. De werkbaar-
heidsgraad verhoogt voor werk-
nemers daardoor tot minstens 60% 
in 2020 en komt voor zelfstandige 
ondernemers zo dicht mogelijk 
bij 55%”. De concretisering van 
het streefdoel uit het Pact van 
Vilvoorde naar cijfermatige doe-
len in het Pact 2020 was inmid-
dels mogelijk geworden nadat de 
SERV-Stichting Innovatie & Arbeid 

in 2003 de werkbaarheidsmonitor ontwikkeld had. 
Deze monitor brengt (aan de hand van een schrif-
telijke enquête) de kwaliteit van het werk of de 
werkbaarheid in Vlaanderen cijfermatig in beeld. 
De werkbaarheidsenquête wordt om de drie jaar 
uitgevoerd. Voor de werknemers gebeurde dit voor 
het eerst in 2004, voor zelfstandige ondernemers 
in 2007.

Werkbaarheidsmonitor: 
conceptualisering en methodiek

De notie kwaliteit van de arbeid of werkbaarheid 
wordt in de werkbaarheidsmonitor geïndiceerd via 
vier centrale dimensies: de psychische vermoeid-
heid (werkstress), het welbevinden in het werk 
(werkbetrokkenheid, motivatie), de leermogelijk-
heden in de job en de werk-privé-balans. De werk-
baarheidsgraad wordt gedefinieerd als het aandeel 
van de jobs dat voor elk van deze vier dimensies 
‘niet problematisch’ (zie verder) scoort. Omdat het 
vanuit beleidsoogpunt uiteraard ook bijzonder re-
levant is om de werkbaarheid van jobs oorzakelijk 
te kunnen duiden – wat maakt werk (on)werkbaar? 

Bij de werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt stijgt het per-

centage werkbare jobs (de werkbaarheidsgraad) tussen 2004 en 

2007 van 52,3% tot 54,1%. Sinds 2007 blijft die groei stagne-

ren en in 2013 wordt een werkbaarheidsgraad van 54,6% opge-

tekend. Bij de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen blijft de 

werkbaarheidsgraad tussen 2007 (47,8%) en 2010 (47,8%) op 

hetzelfde peil, maar in 2013 stijgt deze tot 51,4%. Dat blijkt 

uit de resultaten van de werkbaarheidsenquête die de Stichting 

Innovatie & Arbeid in 2013 verstuurde naar een representatief 

staal van 40 000 werknemers en 12 000 zelfstandige onderne-

mers in Vlaanderen.

Achtergrond

De politieke achtergrond van de werkbaarheids-
monitor situeert zich in 2001 toen de Vlaamse 
Regering en de sociale partners zich met het Pact 
van Vilvoorde engageerden om stappen vooruit 
te zetten op weg naar meer arbeidskwaliteit. De 
concrete doelstelling van het Pact luidde: “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 
werkbaarheidsgraad substantieel hoger”. Dit pact 
was op zijn beurt een antwoord op de oproep van 
de (toenmalige) Europese Gemeenschap in het 
kader van het Hervormingsprogramma van Lissa-
bon, dat de ambitie verwoordde om van Europa 
de meest concurrerende en dynamische kennis-
economie van de wereld te maken die in staat is 
tot duurzame economische groei, betere banen en 
een hechtere sociale samenhang. De Lissabonstra-
tegie kreeg in 2010 een vervolg met de EU-2020 
strategie die op haar beurt een Vlaamse vertaalslag 
kreeg in het zogenaamde Pact 2020. Het streven 
naar meer werkbaar werk werd hierin cijfermatig 
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– wordt in de werkbaarheidsmonitor ook gepeild 
naar een aantal kenmerken van de arbeidssituatie 
die de kwaliteit van jobs bedreigen dan wel bevor-
deren. Zes kenmerken worden gemeten: de werk-
druk, de emotionele belasting, de taakvariatie of 
afwisseling in het werk, de autonomie in het werk, 
de ondersteuning door de directe leiding en de (fy-
sieke) arbeidsomstandigheden.1 

Meettechnisch is voor de operationalisering van de 
werkbaarheidsindicatoren geopteerd voor psycho-
metrische schalen. Voor alle indicatoren, behalve 
‘arbeidsomstandigheden’ en ‘werk-privé-balans’ 
werden de meetschalen geselecteerd uit de Vra-
genlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid 
(VBBA).2 Voor de werkbaarheidsindicator ‘werk-
privé-balans’ wordt een verkorte versie van de 
schaal ‘negatieve werk-thuis-interferentie’ van de 
SWING gebruikt.3 De risico-indicator ‘(belastende) 
arbeidsomstandigheden’ is een meetschaal die 
gebaseerd is op een selectie van items die in de 
European Survey on Working Conditions aan bod 
komen. 

Om de resultaten op een vlotte en toegankelijke 
manier te kunnen communiceren wordt gebruik 
gemaakt van de kengetallentechniek. Dit betekent 
dat de individuele schaalinformatie gebruikt wordt 
om binnen de onderzoekspopulatie de groep res-
pondenten af te bakenen, die zich in een niet-ac-
ceptabele of problematische situatie bevinden. Het 
kengetal geeft dan de omvang van deze risicogroep 
aan. In de werkbaarheidsmonitor wordt met ‘ge-
lede kengetallen’ gewerkt. Naar analogie met de 
kleurensymboliek van een verkeerslicht, wordt niet 
enkel een problematische groep afgebakend en be-
cijferd (oranje knipperlicht), maar daarbinnen ook 
een subgroep die als ‘acuut problematisch’ kan be-
paald worden (rood knipperlicht).4 De kracht van 
dergelijke kengetallen is dat ze in een oogopslag 
inzicht geven in de mate van voorkomen van onge-
wenste of problematische situaties.5

De gegevensverzameling gebeurt via individueel 
steekproefonderzoek bij een representatief staal 
van Vlaamse werknemers en zelfstandige onderne-
mers. Voor de werknemers wordt hiervoor beroep 
gedaan op het DIMONA-personeelsregister dat een 
accuraat en up-to-date beeld geeft van alle werkne-
mers op een gegeven tijdstip. Voor de zelfstandige 
ondernemers wordt een steekproef getrokken uit 

een bestand waarvoor de noodzakelijke informa-
tie toegeleverd wordt (aan de RSVZ) door de soci-
ale verzekeringsfondsen. De populatie zelfstandige 
ondernemers betreft zelfstandigen in hoofdberoep 
met woonplaats in het Vlaamse Gewest. De popu-
latie werknemers betreft alle loontrekkenden met 
woonplaats in het Vlaamse Gewest, met uitzonde-
ring van werkstudenten. In beide populaties wor-
den enkel respondenten weerhouden die, in de 
vier weken voorafgaand aan de bevraging, effectief 
aan het werk waren. Deze voorwaarde is belangrijk 
in functie van een betrouwbare zelfrapportering 
van de jobkwaliteit. 

Voor de metingen van 2004, 2007 en 2010 bedroeg 
de steekproefomvang 20 000 werknemers en 6 000 
zelfstandige ondernemers. In 2013 werd de steek-
proefomvang verdubbeld om meer sectorale ana-
lyses te kunnen maken. Momenteel kan hierdoor 
het werkbaarheidsprofiel van 21 sectoren in beeld 
gebracht worden. 

Voor de vier opeenvolgende metingen werd bij 
werknemers een nettorespons gerealiseerd die bo-
ven de 40% ligt. Bij de zelfstandige ondernemers 
was dat (vanaf 2007) telkens meer dan 30%. Ana-
lyse van de responskwaliteit en de steekproef laat 
besluiten dat voor elk meetpunt een representatief 
beeld van de (werkbaarheids)situatie van de werk-
nemers en zelfstandige ondernemers kan geschetst 
worden.6

Werknemers

Werkbaar werk

Tussen 2004 en 2007 steeg de werkbaarheidsgraad 
van 52,3% tot 54,1%. Dat was veelbelovend, maar 
de groei bleef stagneren met de komst van de eco-
nomische crisis. In 2013 wordt een werkbaarheids-
graad van 54,6% opgetekend. Dat betekent dat iets 
meer dan de helft van de werknemers in Vlaande-
ren een job heeft waar het kwaliteitslabel ‘werkbaar 
werk’ kan aan gehecht worden. De andere werk-
nemers worden in hun werk met één of meerdere 
knelpunten (problematische werkstress, demotiva-
tie, gebrek aan leerkansen, onevenwichtige werk-
privé-balans) geconfronteerd. In tabel 1 bekijken 
we de evolutie tussen 2004 en 2013 vanuit de vier 
werkbaarheidsaspecten van dichterbij.
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Het percentage jobs dat voldoende leermogelijkhe-
den biedt, nam toe van 77,4% tot 82%. Tevens was 
het aandeel van de jobs dat een evenwichtig werk-
privé-balans waarborgt reeds hoog in 2004 (88,2%) 

en is dit tussen 2004 en 2013 nog wat toegenomen 
tot 89,2%. Anderzijds daalt tussen 2004 en 2010 het 
aandeel werknemers met demotiverend werk (wel-
bevinden ‘problematisch’) van 18,7% naar 16,6%. In 

Tabel 1.
Werkbaarheidsindicatoren werknemers, Vlaamse arbeidsmarkt 2004-2013

Niet problematisch Problematisch

2004 2007 2010 2013 2004 2007 2010 2013 2004/2013

% % % % % % % %

Psychische vermoeidheid 71,1 71,2 70,2 70,7 28,9 28,8 29,8 29,3

Welbevinden in het werk 81,3 81,9 83,4* 81,9* 18,7 18,1 16,6* 18,1*

Leermogelijkheden 77,4 80,1* 81,8* 82,0 22,6 19,9* 18,2* 18,0 s

Werk-privé-balans 88,2 89,2* 89,4 89,2 11,8 10,8* 10,6 10,8 s

Noten:
* = significant (Pearson chi², p≤0,05) verschil met vorig meetpunt
s = significant (Pearson chi², p≤0,05) verschil 2004/2013
Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2004-2013 SERV Stichting Innovatie & Arbeid

Tabel 2.
Werkbaarheidsgraad (%) werknemers, Vlaamse arbeidsmarkt 2004-2013

2004 2007 2010 2013 2004/2013

Vlaamse arbeidsmarkt 52,3 54,1 * 54,3 54,6 s

 Man 53,2 55,6 * 55,6 56,9 s

 Vrouw 51,4 52,6 53,1 52,6

Textiel confectie 43,0 44,7 51,8 43,6

Metaal 52,0 50,9 50,4 52,8

Bouw 51,1 57,9 * 62,4 58,9 s

Voeding 47,6 45,0 43,9 46,1

Chemie 53,8 57,8 54,9 54,9

Groot- en kleinhandel 45,6 50,9 * 49,8 50,2 s

Horeca 43,4 45,1 44,3 47,2

Zakelijke dienstverlening 44,6 49,8 42,7 * 47,3

Transport 48,9 43,2 49,5 46,4

Post – telecommunicatie 46,7 44,5 39,3 48,8 *

Financiële sector 51,4 60,7 * 56,3 54,1

Openbaar bestuur 59,1 60,3 61,4 58,9

Gezondheids- en welzijnszorg 56,1 58,6 60,0 58,8

Onderwijs 57,2 59,7 57,8 55,1

 Secundaire sector 50,6 52,0 53,0 53,4 s

 Tertiaire sector 47,8 51,2 * 49,2 50,6 s

 Quartaire sector 57,2 59,2 59,4 57,8

Noten:
* = significant (Pearson chi², p≤0,05) verschil met vorig meetpunt
s = significant (Pearson chi², p≤0,05) verschil 2004/2013
Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2004-2013 SERV Stichting Innovatie & Arbeid
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2013 stijgt dit aandeel terug naar 18,1%. In absolute 
cijfers gaat het om ongeveer 417 000 werknemers 
in Vlaanderen. Tot slot blijft het aandeel jobs dat 
leidt tot problematische werkstress (psychische ver-
moeidheid) continu op een hoog peil dat schom-
melt rond 30%. Het gaat om ongeveer 675 000 
werknemers in Vlaanderen.

De (beperkte) toename van de werkbaarheids-
graad is bijgevolg hoofdzakelijk het resultaat van 
een groei van jobs met leerkansen (+ 4,6 procent-
punten) en in mindere mate een toename van jobs 
met een evenwichtige werk-privé-balans (+ 1 pro-
centpunt). 

In tabel 2 splitsen we de werkbaarheidsgraad op 
volgens geslacht en sector. Bij mannen zien we 
een significante stijging van het aandeel werkbare 
jobs tussen 2004 en 2013 (van 53,2% tot 56,9%), 
maar dat is niet het geval bij de vrouwen. Verder 
stellen we vast dat de werkbaarheidsgraad vanaf 
2007 significant hoger ligt bij mannen. In 2004 was 
dat nog niet het geval. Zowel in 2004 als 2013 is 
het aandeel van de jobs dat problematisch scoort 
voor psychische vermoeidheid (werkstress), leer-
mogelijkheden en werk-privé-balans hoger voor 
vrouwen. Voor welbevinden is de situatie omge-
keerd. Verhoudingsgewijs hebben meer mannen 
dan vrouwen een ‘demotiverende’ job. 

De werkbaarheidsgraad stijgt tussen 2004 en 2013 
significant in de secundaire sector (van 50,6% tot 
53,4%) en de tertiaire sector (van 47,8% tot 50,6%), 
maar niet in de quartaire sector (57,2% en 57,8%). 
Van veertien beschouwde sectoren zijn er slechts 
twee waar de werkbaarheidsgraad significant toe-
neemt, met name de bouwsector en de groot- en 
kleinhandel. In de bouwsector neemt het aandeel 
werkbare jobs toe van 51,1% tot 58,9% en in de 
groot- en kleinhandel van 45,6% tot 50,2%. In beide 
sectoren neemt het aandeel jobs met leerkansen toe 
(met ongeveer vijf procentpunten) en in de bouw-
sector stijgt ook het percentage jobs met een even-
wichtige werk-privé-balans (van 87,8% tot 91,3%). 

Opvallende evoluties zien we verder in de sector 
‘post- en telecommunicatie’ en in de financiële 
sector. In de eerste sector stijgt de werkbaarheids-
graad tussen 2010 en 2013 significant van 39,3% 
tot 48,8%. Dat wordt grotendeels verklaard door 
het feit dat het aandeel jobs met problematische 

werkstress in de sector in diezelfde periode met 
ongeveer tien procentpunten afneemt van 39% tot 
29,2%. In de financiële sector stijgt de werkbaar-
heidsgraad sterk tussen 2004 en 2007 (van 51,4% 
tot 60,7%), maar valt dan terug tot 54,1% in 2013. 
Deze terugval heeft vooral met toenemende moti-
vatieproblemen te maken. Het aandeel dat proble-
matisch scoort voor welbevinden in het werk stijgt 
in diezelfde periode namelijk significant van 15,8% 
tot 23,8%. 

Een gelijkaardige, dalende werkbaarheidstrend tus-
sen 2007 en 2013 zien we in de onderwijssector. 
Met een werkbaarheidsgraad van 59,7% in 2007 
kwam deze sector ook zeer dicht in de buurt van 
het (in het Pact 2020) vooropgestelde streefdoel. 
Sindsdien gaat het werkbaarheidspeil in de sector 
evenwel in dalende lijn bergaf en in 2013 wordt 
slechts een werkbaarheidsgraad van 55,1% opgete-
kend. Oorzaak is hier vooral het toenemend aan-
deel stresserende jobs. Tussen 2007 en 2013 stijgt 
het percentage jobs met problematische werkstress 
in de sector van 31,4% tot 35,4%. 

In 2004 werd de hoogste werkbaarheidsgraad op-
getekend in de openbare diensten (59,1%) en de 
onderwijssector (57,2%). In 2013 zijn dat de open-
bare diensten (58,9%) en de bouwsector (58,9%). 
De laagste werkbaarheidsgraad was in 2004 voor 
rekening van de sector textiel/confectie (43%) en 
horeca (43,4%). In 2007 gaat het om textiel/confec-
tie (43,6%) en de voedingssector (46,1%).

Risico’s voor werkbaar werk

In de werkbaarheidsmonitor worden drie facet-
ten van arbeidsbelasting in beeld gebracht: (1) de 
werkdruk, of de mate van arbeidsbelasting vanuit 
kwantitatieve taakeisen, zoals het werkvolume, het 
werktempo en de tijdslimieten, (2) de emotionele 
belasting, of de mate van arbeidsbelasting vanuit 
contactuele taakeisen (bijvoorbeeld contact met 
klanten, patiënten, leerlingen, medewerkers) en (3) 
de (fysieke) arbeidsomstandigheden, of de mate 
waarin men tijdens het werk blootgesteld wordt 
aan fysieke inconveniënten in de werkomgeving 
en de lichamelijke belasting.

Over de periode 2004-2013 zien we op basis van 
tabel 3 dat het aandeel van de jobs met een hoge 
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werkdruk (in termen van werkvolume, werktempo 
en tijdslimieten) lichtjes is afgenomen is van 31% 
in 2004 tot 29% in 2013. In vier (van de veertien) 
sectoren noteren we een significante daling van 
het aandeel jobs met hoge werkdruk, met name 
de financiële sector (van 43,7% naar 36,6%), de 
bouwsector (van 34,6% naar 27,3%), de transport-
sector (van 33,5% naar 27%) en de zakelijke dien-
sten (van 36,7% naar 31,6%). Als we kijken naar 
de arbeidsbelasting vanuit contactuele taakeisen 
(emotionele belasting) dan stellen we globaal vast 
dat het percentage emotioneel belastende jobs over 
de beschouwde periode stabiel blijft op 20%. In 
de gezondheids- en welzijnszorg zien we dat het 
aandeel emotioneel belastende jobs geleidelijk af-
neemt van 41,1% tot 35,5%. Dat is ook het geval 
voor de financiële sector met een daling van 26,1% 
tot 20,3%. Opvallend is dat het aandeel (fysiek) be-
lastende jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt tussen 
2004 en 2013 lichtjes toeneemt van 12,1% tot 12,9%. 
Een opvallende toename zien we bijvoorbeeld in 
de metaalsector (van 19% tot 22,5%) en de gezond-
heids- en welzijnszorg (van 11,2% tot 14,7%).

Globaal blijft het aandeel routinematige jobs (jobs 
die problematisch scoren voor taakvariatie of af-
wisseling in het werk) over de volledige periode 
schommelen rond 23 à 24%. In één activiteitstak, 
met name de transportsector, is het aandeel sig-
nificant toegenomen van 29,3% tot 35,7% over de 
periode 2004-2013. Opvallend is verder dat het 
percentage routinejobs tussen 2010 en 2013 toe-
neemt in de quartaire sector (openbare diensten, 

gezondheids- en welzijnszorg, onderwijs) van 16% 
tot 19,2%. 

Op het vlak van regelmogelijkheden (of autono-
mie) zien we het aandeel jobs dat onvoldoende 
autonomie biedt, geleidelijk afnemen in de metaal-
sector (van 27,6% tot 23,6%), de bouwsector (van 
27,2% tot 21,9%), de voedingsindustrie (van 33,7% 
tot 24,4%) en de zakelijke dienstverlening (van 
14,5% tot 11%). In de gezondheids- en welzijnszorg 
en de openbare diensten daarentegen krijgen we 
een tegenovergesteld beeld. Het percentage jobs 
met een deficit op het vlak van regelmogelijkheden 
neemt er respectievelijk toe van 19% tot 23,5% en 
van 13,7% tot 18%. Over alle sectoren heen is het 
aandeel jobs met onvoldoende autonomie geleide-
lijk afgenomen van 20,8% in 2004 tot 19% in 2013.

Het aandeel van jobs waarin werknemers onvol-
doende gecoacht en gesteund wordt door hun di-
recte leiding neemt over de beschouwde periode 
geleidelijk af van 16,1% in 2004 tot 14,4% in 2013. 
In één sector is sprake van een significante verbe-
tering, met name de zakelijke diensten waar een 
daling opgetekend wordt van 15,4% tot 11,4%.

Zelfstandige ondernemers

Werkbaar werk

De werkbaarheidsgraad van zelfstandige onder-
nemers blijft tussen 2007 (47,7%) en 2010 (47,8%) 

Tabel 3.
Risico-indicatoren werknemers, Vlaamse arbeidsmarkt 2004-2013

Werkbaarheidsrisico’s Niet problematisch Problematisch

  2004 2007 2010 2013 2004 2007 2010 2013 2004/2013

  % % % % % % % %

Werkdruk 69,0 69,4 69,1 71,0 31,0 30,6 30,9 29,0 s

Emotionele belasting 79,5 79,3 79,6 80,0 20,5 20,7 20,4 20,0

Taakvariatie 76,2 76,5 77,2 76,3 23,8 23,5 22,8 23,7

Autonomie 79,2 79,8 80,5 81,0 20,8 20,2 19,5 19,0 s

Ondersteuning leiding 83,9 84,0 85,2* 85,6 16,1 16,0 14,8* 14,4 s

Arbeidsomstandigheden 87,9 86,3* 87,0 87,1 12,1 13,7* 13,0 12,9 s

Noten:
* = significant (Pearson chi², p≤0,05) verschil met vorig meetpunt
s = significant (Pearson chi², p≤0,05) verschil 2004/2013
Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2004-2013 SERV Stichting Innovatie & Arbeid
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constant, maar stijgt in 2013 tot 51,4%. De werk-
baarheidsgraad zit hiermee op het groeitempo dat 
door de sociale partners en de Vlaamse Regering 
in het Pact 2020 vooropgesteld werd (gemiddeld 
jaarlijkse stijging van 0,5 procentpunt). 

Als we de vier afzonderlijke werkbaarheidsdi-
mensies bekijken, zien we in de eerste plaats dat 
sinds 2007 het aandeel zelfstandige ondernemers 
dat geconfronteerd wordt met werkstress (psychi-
sche vermoeidheid ‘problematisch’) afgenomen is 
van 36,7% naar 33,4% (tabel 4). Ondanks de da-
ling blijft werkstress het grootste knelpunt: 110 000 

van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen 
heeft in 2013 werkstress. Ook het aandeel van zelf-
standige ondernemers dat kampt met een proble-
matische werk-privé-balans is sinds 2007 (34,5%) 
afgenomen. Toch blijft het in 2013 voor 31,6% of 
104 000 zelfstandige ondernemers een pijnpunt. 
Verder zien we dat de grote meerderheid van de 
zelfstandige ondernemers gemotiveerd aan de slag 
blijft. Voor slechts 8,4% is het welbevinden proble-
matisch in 2013, een aandeel dat vrijwel ongewij-
zigd blijft sinds 2007 (8,2%). Tot slot was het aan-
deel van de zelfstandige ondernemers met een job 
die voldoende leerkansen biedt in 2007 reeds hoog 

Tabel 4.
Werkbaarheidsindicatoren, zelfstandige ondernemers in Vlaanderen, 2007-2010

Niet problematisch Problematisch

2007 2010 2013 2007 2010 2013 2007/2013

% % % % % %

Psychische vermoeidheid 63,3 62,0 66,6* 36,7 38,0 33,4* s

Welbevinden in het werk 91,8 91,8 91,6 8,2  8,2  8,4

Leermogelijkheden 94,4 95,2 95,3 5,6  4,8  4,7

Ondersteuning leiding 83,9 85,2* 85,6 16,1 14,8* 14,4

Werk-privé-balans 65,5 65,0 68,4* 34,5 35,0 31,6* s

Noten:
* = significant (Pearson chi², p≤0,05) verschil met vorig meetpunt
s = significant (Pearson chi², p≤0,05) verschil 2007/2013
Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2004-2013 SERV Stichting Innovatie & Arbeid

Tabel 5.
Werkbaarheidsgraad zelfstandige ondernemers in Vlaanderen, 2007-2013

2007 2010 2013 2007/2013

% % %

Totaal 47,7 47,8 51,4* s

Man 48,1 47,8 51,8* s

Vrouw 46,9 47,7 50,3

Minder dan 3 jaar actief 53,2 56,0 54,8

3-5 jaar actief 46,4 40,7 53,1*

6-10 jaar actief 46,8 46,3 46,9

Meer dan 10 jaar actief 47,0 47,6 51,7* s

Handel 48,0 45,4 49,7

Bouw 44,5 46,2 48,0

Vrije beroepen 51,1 44,8 48,5

Noten:
* = significant (Pearson chi², p≤0,05) verschil met vorig meetpunt
s = significant (Pearson chi², p≤0,05) verschil 2007/2013
Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2004-2013 SERV Stichting Innovatie & Arbeid
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(94,4%) en blijft dit ook in 2013 op een hoog peil 
(95,3%).

De stijging van de werkbaarheidsgraad tussen 
2010 en 2013 bij de zelfstandige ondernemers is 
duidelijk het resultaat van een verbeterde situ-
atie op het vlak van psychische vermoeidheid of 
werkstress en het feit dat meer zelfstandige onder-
nemers hun werk-privé-balans in evenwicht kun-
nen brengen. In 2013 is het percentage dat werk-
baar werk heeft ongeveer even groot bij mannen 
(51,8%) als bij vrouwen (50,3%). Zowel bij man-
nen als bij vrouwen is het aandeel met problema-
tische werkstress tussen 2010 en 2013 significant 
afgenomen (respectievelijk van 37,2% tot 33,3% en 
van 39,7% tot 33,7%). Enkel bij mannen is ook 
het percentage met een onevenwichtige werk-pri-
vé-balans significant gedaald in die periode (van 
35,1% tot 31,7%).

Bij zelfstandige ondernemers die we als starters 
beschouwen (minder dan drie jaar actief), blijft de 
werkbaarheidsgraad tussen 2007 en 2013 ongeveer 
op hetzelfde peil (respectievelijk 53,2% en 54,8%). 
Bij zelfstandige ondernemers die reeds langer ac-
tief zijn (drie jaar of meer), neemt de werkbaar-
heidsgraad met 4,1 procentpunten significant toe 
van 46,9% tot 51%. Die verbetering is het gevolg 
van twee positieve evoluties: enerzijds daalt het 
aandeel binnen deze groep, dat geconfronteerd 
wordt met problematische werkstress (van 36,8% 
tot 33,6%) en anderzijds daalt ook het aandeel met 
een onevenwichtige werk-privé-balans (van 35,2% 
tot 32%). 

Drie sectoren waarvoor de werkbaarheidsmonitor 
de evolutie in beeld kan brengen voor zelfstandige 
ondernemers zijn de bouwsector, de handel en de 
vrije beroepen. De werkbaarheidsgraad bedraagt 
in 2013 respectievelijk 48%, 49,7% en 48,5% en is 
voor geen enkele van deze sectoren significant ge-
wijzigd sedert 2007. Als we de afzonderlijke werk-
baarheidsdimensies in de drie sectoren vergelijken 
voor 2007 en 2013, dan stellen we vast dat het aan-
deel dat problematisch scoort voor ‘welbevinden in 
het werk’ bij de zelfstandige ondernemers in een 
vrij beroep toegenomen is van 4,9% tot 8,1%. In 
de handel en de bouw worden voor geen enkele 
werkbaarheidsindicator belangrijke verschillen op-
getekend. 

Risico’s voor werkbaar werk

Voor de zelfstandige ondernemers worden in de 
werkbaarheidsmonitor vier risico’s in kaart ge-
bracht, de werkdruk, de emotionele belasting, 
de afwisseling in het werk of taakvariatie en de 
(fysieke) arbeidsomstandigheden (tabel 6). Bij de 
drie laatst genoemde risico’s zien we geen belang-
rijke verschuivingen tussen 2007 en 2013. Voor 
werkdruk is dat wel het geval. Het aandeel van 
de zelfstandige ondernemers die een job hebben 
met een hoge werkdruk daalt van 46,6% in 2007, 
over 42,2% in 2010 tot 37,7% in 2013. Die positieve 
evolutie verklaart grotendeels waarom psychische 
vermoeidheid en het werk-privé-evenwicht van-
daag voor minder zelfstandige ondernemers een 
probleem vormen. 

Tabel 6.
Risico-indicatoren, zelfstandige ondernemers in Vlaanderen, 2007-2010

Niet problematisch Problematisch

2007 2010 2013 2007 2010 2013 2007/2013

% % % % % %

Werkdruk 53,4 57,8* 62,3* 46,6 42,2* 37,7* s

Emotionele belasting 71,2 70,9 70,4 28,8 29,1 29,6

Taakvariatie 92,1 91,6 91,8 7,9  8,4  8,2

Arbeidsomstandigheden 82,8 84,1 82,4 17,2 15,9 17,6

Noten:
* = significant (Pearson chi², p≤0,05) verschil met vorig meetpunt
s = significant (Pearson chi², p≤0,05) verschil 2007/2013
Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2004-2013 SERV Stichting Innovatie & Arbeid
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Tot slot

Bij de werknemers is het aandeel werkbare jobs 
tussen 2004 en 2007 significant toegenomen van 
52,3% tot 54,1%. Sindsdien is de groei evenwel stil-
gevallen en wordt in 2013 een werkbaarheidsgraad 
opgetekend van 54,6%. Dit betekent dat het groei-
tempo te laag is om het streefdoel dat de sociale 
partners en de Vlaamse Regering vooropgesteld 
hebben in het Pact 2020 te halen (gemiddeld jaar-
lijkse groei van 0,5 procentpunt en een werkbaar-
heidsgraad van 60% in 2020). 

Bij de zelfstandige ondernemers ligt de werkbaar-
heidsgraad lager, maar is de evolutie gunstiger. Tus-
sen 2007 en 2013 neemt het aandeel werkbare jobs 
toe van 47,7% tot 51,4%. De werkbaarheidsgraad 
voor de zelfstandige ondernemers zit hiermee op 
het groeitempo (gemiddelde jaarlijkse stijging van 
0,5 procentpunt) om het vooropgestelde doel in 
het Pact 2020 (zo dicht mogelijk bij 55% in 2020) 
te halen.

Ria Bourdeaud’hui 
Stephan Vanderhaeghe 
SERV – Stichting Innovatie & Arbeid

Noten
1. In de werkbaarheidsenquête voor de zelfstandige onder-

nemers worden de aspecten ‘autonomie’ en ‘ondersteuning 
door de directe leiding’ niet bevraagd.

2. De VBBA werd in Nederland ontwikkeld als instrument voor 
het meten van werkstress en psychosociale arbeidsbelas-
ting (of stressoren in de arbeidssituatie).

3. De SWING werd eind jaren ’90 ontwikkeld en gevalideerd 
aan de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van 
de K.U. Nijmegen.

4. In deze bijdrage beperken we ons tot de onderscheiden 
categorieën niet-problematisch/problematisch. 

5. Kengetallen laten de ordinale informatie uit de achterlig-
gende schaalscores intact en zijn dan ook perfect bruik-
baar voor vergelijkingen tussen deelpopulaties (geslacht, 
sectoren, leeftijdsgroepen, enzovoort). De wijze waarop 
grenswaarden bepaald zijn om ‘problematische’ en ‘acuut-
problematische’ groepen te onderscheiden is uitvoerig 
gedocumenteerd in de methodologische nota van de werk-
baarheidsmonitor (www.werkbaarwerk.be).

6. Deze informatie is uitgebreid gedocumenteerd in de me-
thodologische nota van de werkbaarheidsmonitor (www.
werkbaarwerk.be).


