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werkbaarheidsgraad: Aandeel zelfstandige ondernemers die werkbaar werk hebben
w
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Motivatieproblemen

werkstress

onvoldoende leerkansen

werk-privé balans

in 2007 naar 96,5% in
9
doende leerkansen is toegenomen van 94,4%
De groep van zelfstandige ondernemers met voldoende
Deze
motivatieproblemen.
met
kampt
9.3%
slag,
2016. Ruim 9 op 10 ondernemers zijn in 2016 gemotiveerd aan de
cijfers variëren nauwelijks over de verschillende metingen.
Het aandeel ondernemers met werkstressklachten ligt in 2016 met 36,2% zowat 3 procentpunt hoger dan in 2013. De
verbetering die in 2013 werd gemeten (van 36,7% met stressklachten in 2007 naar 33,4% in 2013) gaat hierdoor
gedeeltelijk verloren. Hetzelfde patroon duikt op bij het vraagstuk werk-privébalans. Tussen 2010-2013 was er een
significante daling van de groep met een onevenwichtige werk-privébalans van 34,5% naar 31,6% , bij de meest
recente meting is er opnieuw een knelpuntcijfer van 33,0%.

55-plus:

55+

scoren beter dan hun jongere
collega’s op vlak van werkbaar
werk (58,7%),
minder werkstressklachten (30,9%)
en betere werk-privé balans (23,9%).

kort geschoolde:
Groter leerdeficit (7,1% onvoldoende
leerkansen) dan bij hun midden- en
hooggeschoolde collega’s.

met kinderen:
lagere werkbaarheidsgraad (48%)
wegens meer Zelfstandige ondernemers met stressklachten (38,1%)
en werk-privé uit balans (35,6%).
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Fysieke belasting

Haalbaarheid pensioen voor zelfstandige
ondernemers 40+
Van de zelfstandige ondernemers 40-plus met een werkbare job ziet
87,6% doorwerken tot het pensioen als een haalbare opdracht. Dit
aandeel ligt gevoelig lager bij hun collega’s met werkbaarheidsproblemen, tot slechts 32,3% bij drie of meer knelpunten.
Aangepast werk kan soelaas bieden om langer aan de slag te blijven.
Bij ondernemers met werkbaar werk is 11,7% vragende partij is voor
kortere werkweken of lichter werk. Dit aandeel loopt systematisch op
naarmate men in de huidige job met één of meerdere werkbaarheidsknelpunten te kampen heeft.
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