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BELANGRIJKE INFORMATIE VOORAF

Wie moet de vragenlijst invullen?
De persoon aan wie de vragenlijst is geadresseerd. De naam van deze persoon vindt u op de enveloppe.

Hoelang duurt het om de vragenlijst in te vullen?
Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld zo’n 15 minuten.

Hoe invullen?
Voor het invullen van de vragenlijst gebruikt u best een blauwe of zwarte balpen.
In de enquête zijn er twee soorten vragen:

 de vragen waar u een cijfer moet invullen
Voorbeeld:  In welk jaar bent u geboren? 19 6  7
Instructie: Vul per hokje slechts één cijfer in.

 de vragen waar u het juiste antwoord moet aankruisen
Voorbeeld:  Bent u….
  Man
  Vrouw
Instructie:  Kruis per vraag slechts één vakje aan, tenzij anders is aangegeven

De vragenlijsten worden elektronisch ingelezen. Daarom is het belangrijk de vragen te beantwoorden 
zoals hierboven is aangegeven.
Voor de kwaliteit van het onderzoek is het van belang dat u alle vragen die op u van toepassing zijn 
beantwoordt.

Hoe terugsturen?
Gelieve de ingevulde vragenlijst binnen de tien dagen terug te sturen in bijgevoegde omslag.
U hoeft geen postzegel te kleven.



A.Vragenoveruwzelfstandigeactiviteit

Wasuindevoorbijevierwekeneffectiefalszelfstandigeaanhetwerk?

ja

nee (ikbenvierwekenofmeerziek,metvakantie,...) Vulenkelbladzijde9vandevragenlijstin.

Hoelangbentureedsactiefalszelfstandigeondernemer?

Bentumomenteelzelfstandigeinhoofdberoep?
momenteeleenjobalswerknemer?

ja

nee Vulenkelbladzijde9vandevragenlijstin.

61636

1.

2.

3.

4.

minderdan3jaar

3-5jaar

6-10jaar

meerdan10jaar

Inwelkecategoriepastuwzelfstandigeactiviteithetbest?

landbouw,tuinbouw,bosexploitatie,visserij

handel(groothandel,tussenhandel,kleinhandel(ook:bakker,slager,...))

bouw(ofaanverwantzoals:schrijnwerk,electriciteit,sanitair,verwarming,...)

horeca

banken-verzekeringen

vrijeberoepen(apotheker,arts,accountant,notaris,architect,...)

persoonsverzorging(kapper,manicure,schoonheidszorg,...)

andereintellectuelediensten(raadgevers,makelaars,consultants,ICT,immobiliën,...)

transport(taxi,busbedrijf,...)

diensteninverbandmetvervoer(garage,benzinestation,car-wash,...)

productievangoederen(metaal,textiel-kledij,kunstnijverheid,hout-meubel,drukkerij,...)

andere(omschrijf):..................................................................................

Isuwzelfstandigeactiviteitondergebrachtineenvennootschap?

ja

nee

5.
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Voeltuzichvoldoendeopgeleidvoor...?

hetbeheerenhetmanagementvanuwbedrijf/firma?

devakinhoudelijkeoftechnischeaspectenvanuwzelfstandigeactiviteit?

6.

7.

8.

9.

10.

12.

ja

nee

Zijnermeerderezelfstandigenbetrokkenbijhetdagelijksbeheervanuwzelfstandigeactiviteit?
(hetgaatnietomwerkdatueventueelaanderden(bv.sociaalkantoor,boekhouder)uitbesteedt)

neen

ja,maarenkelfamilieleden

ja,ookderden(nietfamilieleden)

Hoeveelpersoneelsledensteltutewerk?

geen

van1tot4

van5tot9

10ofmeer

Hoeveelurenwerktugemiddeldperweek?

uurperweek

Hoeveelvakantiedagenheeftugenomenin2015?

dagen

Volgdeudeafgelopen12maandeneenbijscholing?

Voeltuzich(alsudatnodigvindt)bijuwbedrijfsvoeringondersteunddooreensociaalnetwerk(verenigingen,
externeadviseurs,familieraad)?

helemaal

inbelangrijkemate

inbeperktemate

helemaalniet

altijd vaak soms nooit

Kruistelkenséénvakjeaan
11.
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onregelmatigeofonvoorspelbarewerktijden?

werkentussen22u'savondsen6u'smorgens?

Hoedikwijlsheeftutijdensdeuitoefeningvanuwwerktemakenmet...?
altijd vaak soms nooit

lawaaihinder?

extremetemperaturen?

trillingenvanwerktuigen,machines?

Kruistelkenséénvakjeaan

16.

gevaarlijkesituaties,risico'sopernstigeongevallen?

lichamelijkzwaretaken?

gevaarlijkestoffen?

repetitieve(steedsdezelfde)hand/armbewegingen?

ongemakkelijkeofinspannendewerkhoudingen?

15.

14.

13. Inwelkemateisuwgezinafhankelijkvanhetinkomenuituwzelfstandigeactiviteit?

helemaal

inbelangrijkemate

inbeperktemate

helemaalniet

Alsudenabijetoekomst(3à5jaar)voorogenhoudt,hoeschatuhetniveauvanuwzelfstandigeactiviteitin?

sterkegroeiofuitbreidingvandeactiviteit

beperktegroeiofuitbreidingvandeactiviteit

behoudvanhethuidigpeil

beperkteverminderingvandeactiviteit

sterkeverminderingofstopzettingvandeactiviteit

Alsudenabijetoekomst(3à5jaar)voorogenhoudt,zaludanzelfnogactiefzijn?

ja

nee,deactiviteitzalovergedragenzijnaaneenfamilialeopvolger

nee,deactiviteitzaloverdragenzijnaaneenderde(niet-familie)

nee,deactiviteitzalvolledigstopgezetzijn

ikweethetnogniet

Hoedikwijlswasuindeafgelopen12maandenophetwerkslachtoffervan...?
altijd vaak soms nooit

ongewenstseksueelgedrag?

pesten?

lichamelijkgeweld?

Kruistelkenséénvakjeaan

17.

intimidatieofbedreiging?
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B.Vragenoverdebeoordelingendebelevingvanuwwerk

Metditonderdeelvandevragenlijstwillenweeennauwkeurigbeeldkrijgenvandemanierwaaropubepaaldeaspectenvanuwwerken
werkomgevingbeoordeelt.
Slageenvragenoverenbeantwoordallevragendooréénantwoordpervraagaantekruisena.u.b.

VBBA©2013,SKB,Amsterdam

Werktempoenwerkhoeveelheid
altijd vaak soms nooit

Heeftuteveelwerktedoen?

Moetuextrahardwerkenomietsaftekrijgen?

Moetuergsnelwerken?

1.

Moetuzichhaasten?

Kuntuuwwerkopuwgemakdoen?

Werktuondertijdsdruk?

Heeftuteweinigwerk?

Heeftuproblemenmethetwerktempo?

Heeftutemakenmeteenachterstandinuwwerkzaamheden?

Zouuhetkalmeraanwillendoeninuwwerk?

Heeftuproblemenmetdewerkdruk?

Emotionelebelasting
altijd vaak soms nooit

Wordtuinuwwerkmetdingengeconfronteerddieupersoonlijkraken?

Wordterdoorandereneenpersoonlijkberoepopugedaaninuwwerk?

Isuwwerkemotioneelzwaar?

2.

Heeftuinuwwerkcontactenmetlastigeklantenofpatiënten?

Moetuvooruwwerkmensenkunnenovertuigenofoverreden?

Voeltuzichpersoonlijkaangevallenofbedreigdinuwwerk?

Komtudooruwwerkinaangrijpendesituatiesterecht?

Kruistelkenséénvakjeaan

Kruistelkenséénvakjeaan
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VBBA©2013,SKB,Amsterdam

Leermogelijkheden
altijd vaak soms nooit

Biedtuwwerkumogelijkhedenvoorpersoonlijkegroeienontwikkeling?

Geeftuwwerkuhetgevoelerietsmeetekunnenbereiken?

Leertunieuwedingenopuwwerk?

Kruistelkenséénvakjeaan

4.

Biedtuwwerkumogelijkhedenvoorzelfstandigdenkenendoen?

Afwisselinginhetwerk
altijd vaak soms nooit

Isvooruwwerkcreativiteitvereist?

Isuwwerkgevarieerd?

Moetuinuwwerktelkensdezelfdedingendoen?

3.

Doetuwwerkvoldoendeberoepopaluwvaardighedenencapaciteiten?

Heeftuinuwwerkvoldoendeafwisseling?

Vraagtuwwerkeeneigeninbreng?

Kruistelkenséénvakjeaan

Plezierinhetwerk
nee ja

Ikdoemijnwerkomdathetmoet,daarmeeisalleswelgezegd.

Meestalvindikhetwelprettigomaandewerkdagtebeginnen.

Ikkanwelzeggendatiktegenmijnwerkopzie.

Kruistelkenséénvakjeaan

5.

Ikvindmijnwerknogsteedsboeiend,elkedagweer.

Hetideedatikditwerktotaanmijnpensioenmoetdoen,benauwtme.

Nazo'nvijfjaarhebjehetinditwerkwelgezien.

Ikmoettelkensweerstandbijmezelfoverwinnenommijnwerktedoen.

Ikmoetmezelfervaaktoeaanzettenomeenwerkopdrachtuittevoeren.

Ikhebplezierinmijnwerk.
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Denktuinstaattezijnomuwhuidigejobvoorttezettentotuwpensioen?

ja

nee Zouaangepastwerk(lichterwerk,deeltijdswerk...)uwelinstaatstellentot
uwpensioentewerken?

ja

nee

7.

Vermoeidheid
nee ja

Aanheteindevaneenwerkdagbenikechtop.

Mijnwerkmaaktdatikmeaanheteindvaneenwerkdagnogaluitgeputvoel.

Ikvindhetmoeilijkommeteontspannenaanheteindevaneenwerkdag.

Kruistelkenséénvakjeaan

6.

Ikkommeestalpasopeentweedevrijedagtotrust.

Hetkostmijmoeiteommeteconcentrereninmijnvrijeurennahetwerk.

Nahetavondetenvoelikmemeestalnogvrijfit.

Hetkostmijoverhetalgemeenmeerdaneenuurvoordatikhelemaalhersteldbennamijnwerk.

Alsikthuiskom,moetenzemijevenmetrustlaten.

Ikkanweinigbelangstellingopbrengenvooranderemensen,wanneerikzelfnetthuisbengekomen.

Hetkomtvaakvoordatiknaeenwerkdagdoorvermoeidheidnietmeertoekomaananderebezigheden.

Hetkomtvoordatiktijdenshetlaatstedeelvandewerkdagdoorvermoeidheidmijnwerknietmeerzogoed
kandoen.
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Heeftuinwonendekinderen?

(eventueelalszelfstandige)

1. Bentu...?

vrouw

man

Inwelkjaarbentugeboren?2.

19

3. Watisuwhoogstediplomaofgetuigschrift?

geenoflageronderwijs

lagersecundaironderwijs(minimum3jaar)

hogersecundaironderwijs(minimum6jaar)

hogeronderwijskortetype(2-3jaar)(bachelor)

hogeronderwijslangetypeofuniversiteit(master)

Woontusamenmeteenpartner?

ja

nee

Heeftuwpartnereenjob?

5.

6.

ja

nee

C.Vragenoveruzelfenuwgezinssituatie

4. Heeftunoganderegetuigschriften?

nee

ja vakinhoudelijkeoftechnischeopleiding

beheerenmanagement

andere,specifieer

Hoedikwijlskomthetvoordat...?
altijd vaak soms nooit

Uwwerktijdenhetmoeilijkmakenomaanuwverplichtingenthuistevoldoen?

Uzoveelwerktedoenheeft,datuniettoekomtaanuwhobby's?

Umoeilijkaanuwverplichtingenthuiskuntvoldoen,omdatuingedachten
metuwwerkbezigbent?

Kruistelkenséénvakjeaan

7.

Deeisendieuwwerkaanustelthetmoeilijkmakenuthuisontspannentevoelen?

 

 
nee

ja,alsbetrokkenebijmijnzelfstandigeactiviteit

ja,maarnietalsbetrokkenebijmijnzelfstandigeactiviteit

:...................................................
.
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Voorueindigtdeenquêtehier.Kijktunogevennaofallebladzijdeningevuldzijn?Wijdankenuvriendelijk
vooruwmedewerking.Gelievedevragenlijstbinnendetiendageninbijgevoegdeomslagterugtesturen.

6.

D.Tevredenheidalszelfstandigondernemer

Hoetevredenbentu,allesbijelkaargenomen,met.....
Laatopenalsderubriekvoorunietvantoepassingis

uwwerktijden

uwpersoneel

contactenmetleveranciers

contactmetdeoverheid(sadministratie)

contactenmetklanten

eerder
tevreden

nochtevreden
noch

ontevreden

eerder
ontevreden

zeer
ontevreden

zeer
tevreden

uwinkomen

definancieel-economischetoestandvanuwzelfstandigeactiviteit

desamenwerkingmetvennoot,meewerkendepartner

demogelijkhedenomfinancieringofleningentebekomen

uwsocialebeschermingalszelfstandige(bv.ziekteverzekering,
pensioen)

deverantwoordelijkheiddieudraagtalszelfstandige

dematewaarinuinhetwerkonafhankelijkbentvananderen

dekeuzevoorhetzelfstandigondernemerschap
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Voorueindigtdeenquêtehier.Wijdankenuvriendelijkvooruwmedewerking.Gelievedevragenlijstbinnen
detiendageninbijgevoegdeomslagterugtesturen.

2. Bentu...?

vrouw

man

Inwelkjaarbentugeboren?3.

19

4. Watisuwhoogstediplomaofgetuigschrift?

geenoflageronderwijs

lagersecundaironderwijs(minimum3jaar)

hogersecundaironderwijs(minimum6jaar)

hogeronderwijskortetype(2-3jaar)(bachelor)

hogeronderwijslangetypeofuniversiteit(master)

Enkelinvullenalsumomenteelgeenzelfstandigeinhoofdberoepbentofindevoorbije
vierwekennietaanhetwerkwas.

Watisuwhuidigesituatie?

ikbenhuisvrouwofhuisman

ikbenzelfstandigeinbijberoep

ikhebeenanderstatuut,omschrijf...............................

ikbenziek/zwanger

ikbenoppensioen

1.

Volgendestellingengaanoveruwlaatstewerkervaringalszelfstandige.
Watisuwmeninghierover? helemaal

eens
eerder
eens

eerder
oneens

helemaal
oneens

Ikkondedruknietmeeraan

Ikwasblijdatikmijnzelstandigeactiviteitkonoverlatenaandekinderen

Ikhadteweinigwerk

5.

Hadikgekund,danwasikzekerblijvendoorwerkentotmijn70ste

Ikhadinfeitehelemaalgeenpleziermeerinmijnwerk
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