


Een goede

work life balance



Work-life balance bij ondernemers
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Wat zorgt nu voor disbalans?



Herkenbaar…..?



Of dit…….?



hoge energiekost

extrinsieke intrinsieke

motivatie motivatie

lage energiekost 

Leidt tot 
onaangename 

inspanning

Leidt tot 
zinvolle 

realisaties

Zorgt voor rust 
en comfort 

Zorgt voor 
aangename, 

actieve 
ontspanning



Tijdsbesteding bij ondernemers

• Gemiddeld werkt Vlaamse ondernemer 55u p/w

• 4 op 10 werken elke zaterdag en/of zondag

1 op 4 werken elke avond

• 2 op 3 ondernemers vinden werkritme houdbaar

maar: 1 op 2 geeft zelf aan dat hun sociale context dit

werkritme wél belastend vindt!

• Ondernemers zouden dubbel zoveel tijd willen besteden aan 

strategische zaken en/of opleiding

Bron: Onderzoek november 2021 door Unizo  i.k.v. Dag van de ondernemer



Disbalans

2019 Oorzaak en gevolg van hoge stress - burn-out

Opvallende factoren die bijdragen

• Neiging constant hard te willen werken

• Druk voelen om constant bereikbaar te moeten zijn

• Neiging zich (constant) te vergelijken met succesvollere personen

• Onevenwichtige werk-privébalans

Bron: 2019 Onderzoek UGent

Bevraging aan (ex-)burn-outers door UGent o.l.v. prof. dr. Eva Derous en prof. dr. Stijn Baert



Work-life balance

timemanagement

The bad news is time flies

The good news is you’re the pilot



Hoe probeer je nu de balans te 

bewaken?



Wat kan een rol spelen?

• Effectiviteit versus efficiëntie

• Persoonlijke context



Effectiviteit en 

efficiëntie



effectiviteit versus efficiëntie



Effectiviteit 

Doelen bepalen

Prioriteiten bepalen

Planning opmaken



Doelen



Prioriteiten 



Planning



Efficiëntie

Multitasken?

Steeds online aanwezig zijn?

Tijdrovers …?



Multitasken



Online aanwezig zijn



Tijdrovers 



Persoonlijke context



Hoe ziet je context eruit?

persoonlijk 
profiel

wensen -
dromen

ondernemers 
competenties

levensfase

sociale 
context



Ondernemerscompetenties

vakkennis

kennis van 
ondernemen

ondernemer-
schap



Kennis van ondernemen

• 46%  voelt zich vaktechnisch (heel) goed opgeleid

• 22%  voelt zich voldoende opgeleid qua management en 
bedrijfsbeheer

Dus ruim 75% voelt zich onvoldoende opgeleid in ondernemerschap
zelf met negatieve impact op weerbaar werk (onzekerheid, stress, 
disbalans werk-privé)

Dit competentiedeficit grootst bij

• zelfstandigen met hoogste opleidingen

• zelfstandigen met beperkt sociaal netwerk

Bron: SERV rapporten 2019   De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer



Kennis van ondernemen

• 75% tevreden met keuze van ondernemerschap

• 75% tevreden over interne/externe professionele relaties

• 50% tevreden over werkbaar werk (werkdruk, werktijden, 
emotionele belasting, werk-privébalans ..)

• 43% tevreden over sociaal netwerk

• 33% tevreden over én inkomen én mogelijkheid tot leningen 
én hun financieel-economische situatie

• 25-30% tevreden over dienstverlening vanuit overheid

Bron: SERV rapport 2019   Tevredenheid over het zelfstandig ondernemerschap





Persoonlijk profiel



Duurzaam ondernemen

Duurzaam

ondernemen

Professioneel 
succesvol

Kennis van 
jezelf als 

ondernemer

Persoonlijke 
voldoening

Zakelijke 
kennis en 
vakkennis



Wat neem je mee?



Stel dat…….
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Liantis ondernemerscoaching

• Jarenlange ervaring

• Hoge tevredenheidsscores (gemiddeld 8 op 10)

• Werken met kennis en inzichten vanuit recente onderzoeken naar 

ondernemerschap

• Samenwerking met SERV, FOD, VLAIO …. ifv. werkbaar werk 

• Concreet en doelgericht werken en formuleren van acties waarmee 

de ondernemer direct aan de slag kan

• Full-service bieden door klanten snel in contact te brengen met 

onze andere diensten als blijkt dat dat aangewezen is om goed 

vooruit te kunnen gaan



Concreet 

• Mogelijkheid van individueel ondernemers coachtraject

• gesubsidieerd door VLAIO – 250 euro (excl BTW)

(wij doen het papierwerk hiervoor ☺)

• Vraag meer info via:

02-2500050

careercoaching@liantis.be



Vragen of

opmerkingen?


