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In september organiseerde de Brusselse Kamer van de 
Middenstand de eerste bevraging van de Barometer voor 
Brusselse zelfstandigen en KMO’s. 
Dit nieuwe meetinstrument wil een zicht krijgen op de 
economische vooruitzichten. De vragen peilden naar de 
gezondheid van het bedrijf en de toekomstperspectieven op 
vlak van omzet en rentabiliteit. Maar ook de ervaringen over 
de omgeving waarin ze werken. Hoe ervaren ze de 
bereikbaarheid, de evolutie van loon-en energiekosten, van de 
belastingen enz…

De eerste resultaten worden vandaag gepubliceerd op de 
nieuwe website www.barometervoorzelfstandigen.brussels.



1. Ervaringen (voorbije 6 maanden) en perspectieven (volgende 
6 maanden)
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1. Opgemerkte/ervaren evoluties van de afgelopen 6 maanden 

1.1. Bedrijfssituatie  

V1a: Vindt u dat de situatie van uw bedrijf of uw persoonlijke situatie in de afgelopen 6 

maanden op volgende vlakken is verbeterd?  

■ Sterk verslechterd ■ Iets verslechterd ■ Iets verbeterd ■ Geen mening ■ Ongewijzigd gebleven ■ Sterk verbeterd 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 269] 

36% 

Som 'iets 

verbeterd'/'sterk 

verbeterd' 

 34% 

 32% 

 11% 

 28% 

28% 

 28% 

 26% 

 22% 

 22% 

 21% 

 18% 

 17% 

 13% 

 17% 

Balans 'Verschil % 

verbeterd - 

% verslechterd' 

4% 

 1% 

-4% 

-11% 

 0% 

 4% 

 -10% 

 -19% 

 -22% 

-19% 

-24% 

 -28% 

 -18% 

N=128 

N=128 

De gezondheid van uw bedrijf 

De omzet 

De kasmiddelen (de “vrije kasstroom”) 

De tewerkstelling (het aantal personen 

dat wordt tewerkgesteld) 

De financiële middelen die beschikbaar 

zijn voor investeringen 

De activiteit/de conjunctuur binnen uw 

sector 

De betalingstermijnen van uw klanten 

Het orderboek 

De rentabiliteit van uw activiteiten 

De motivatie van uw personeel 

De kwaliteit van het werk van uw 

personeel 

Uw persoonlijke motivatie 

Het plezier waarmee u uw 

beroepsactiviteit beoefent 

Uw levenskwaliteit 



1. Ervaringen (voorbije 6 maanden) en perspectieven (volgende 
6 maanden)

• Op de vraag hoe de zelfstandigen de afgelopen 6 maanden ervaarden, stelde de 
barometer een positieve evolutie vast voor  voor leidde de barometer tot volgende 
resultaat : 

• De kwaliteit van het werk van uw personeel (35 %  ; 22%)
• Uw persoonlijke motivatie (34 %  ;      4%)
• Het plezier waarmee u uw beroepsactiviteit beoefent (32 %  ;      1%)
• De gezondheid van uw bedrijf (28 %  ;      0%)
• De motivatie van uw personeel (28 %  ;      4%)

• De voornaamste punten die negatief zijn geëvolueerd in de afgelopen 6 maanden 
([% = som 'iets verslechterd' en 'sterk verslechterd'; % = balans 'verbeterd-
verslechterd']:

• Uw levenskwaliteit (45 %  ;   -28%)
• De rentabiliteit van uw activiteiten (44 %  ;   -22%)
• De activiteit/de conjunctuur binnen uw sector (41 %  ;   -19%)
• De financiële middelen die beschikbaar zijn voor investeringen (41 %  ;   -24%)
• De kasmiddelen (40 %  ;   -19%)



1. Ervaringen (voorbije 6 maanden) en perspectieven (volgende 
6 maanden)

We zien dat kmo's over het algemeen optimistischer zijn dan kleinere bedrijven; en 
dat eenmanszaken een minder goed beeld hebben van de algemene vooruitgang van 
hun situatie van de afgelopen 6 maanden. 

Er valt ook op te merken dat de bedrijven globaal gezien pessimistischer zijn over hun 
financiële situatie (kasmiddelen, rentabiliteit ...) dan over de criteria betreffende de 
eigen motivatie en deze van de personen die ze tewerkstellen.

Voor de toekomst zijn de Brusselse ondernemers niet bang, maar gerust zijn ze toch 
ook niet. Enerzijds hebben we de bedrijven die optimistisch zijn, vooral ten aanzien 
van de verbetering van de economie in het algemeen (orderboek, gezondheid van het 
bedrijf), alsook de verbetering van de personeelsmotivatie en de kwaliteit van het 
werk van het personeel. Anderzijds zijn er bedrijven die pessimistischer zijn, zij vrezen 
namelijk voor een daling van hun rentabiliteit of hun kasmiddelen. 

Opnieuw zien we dat het de kmo's zijn die de positiefste kijk op de toekomst hebben. 



1. Ervaringen (voorbije 6 maanden) en perspectieven (volgende 
6 maanden)
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2. Toekomstperspectieven 

2.1. Evoluties in de komende 6 maanden 

V2a: Denkt u dat de situatie van uw bedrijf of uw persoonlijke situatie de komende 6 

maanden op volgende vlakken zal ... 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 269] 

 34% 

Som 'iets 

verbeteren'/'sterk 

verbeteren' 

 31% 

31% 

 6% 

31% 

 28% 

 28% 

 27% 

 27% 

24% 

23% 

 20% 

20% 

 12% 

■ Sterk verslechteren ■ Iets verslechteren ■ Iets verbeteren ■ Geen mening ■ Stabiel blijven ■ Sterk verbeteren 

 23% 

Balans 'Verschil % 

verbeteren - 

% verslechteren' 

 12% 

1% 

 -13% 

7% 

4% 

1% 

 7% 

 -6% 

-10% 

 -9% 

 -13% 

-12% 

 -4% 

N=128 

N=128 

De gezondheid van uw bedrijf 

De omzet 

De kasmiddelen (de “vrije kasstroom”) 

De tewerkstelling (het aantal personen 

dat wordt tewerkgesteld) 

De beschikbare financiële middelen 

De activiteit/de conjunctuur binnen uw 

sector 

De betalingstermijnen van uw klanten 

Het orderboek 

De rentabiliteit van uw activiteiten 

De motivatie van uw personeel  

De kwaliteit van het werk van uw 

personeel 

Uw persoonlijke motivatie  

Het plezier waarmee u uw 

beroepsactiviteit beoefent 

Uw levenskwaliteit 



1. Ervaringen (voorbije 6 maanden) en perspectieven (volgende 
6 maanden)

• De voornaamste punten die positief zullen evolueren in de komende 6 maanden 
([% = som 'zal iets verbeteren' en 'zal sterk verbeteren'; % = balans 'verbeteren-
verslechteren']:

• De kwaliteit van het werk van uw personeel (34 %  ;    23%)
• Uw persoonlijke motivatie (31 %  ;    12%)
• Het plezier waarmee u uw beroepsactiviteit beoefent (31 %  ;     7%)
• Het orderboek (28 %  ;     4%)
• De gezondheid van uw bedrijf (28 %  ;     1%)

• De voornaamste punten die negatief zullen evolueren in de komende 6 maanden 
([% = som 'zal iets verslechteren' en 'zal sterk verslechteren'; % = balans 
'verbeteren-verslechteren']:

• De rentabiliteit van uw activiteiten (34 %  ;   -6%)
• De kasmiddelen (33 %  ;   -10%)
• De activiteit/de conjunctuur binnen uw sector (32 %  ;   -12%)
• De financiële middelen die beschikbaar zijn voor investeringen (32 %  ;   -13%)
• Uw levenskwaliteit (32 %  ;   -9%)



1. Ervaringen (voorbije 6 maanden) en perspectieven (volgende 
6 maanden)
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[2. Toekomstperspectieven] 

2.2. Samenvattend kader 

Som 'iets verbeteren'/'sterk  

verbeteren' 

Balans 

  % verbeteren - % verslechteren	

afgelopen 6 

maanden	
komende 6 

maanden	
afgelopen 6 

maanden	
komende 6 

maanden	

Uw persoonlijke motivatie	 34% 31% 4% 12% 

Het plezier waarmee u uw beroepsactiviteit beoefent	 32% 31% 1% 7% 

De kwaliteit van het werk van uw personeel	 35% 34% 22% 23% 

De motivatie van uw personeel	 28% 27% 4% 7% 

De gezondheid van uw bedrijf	 28% 28% 0% 1% 

De omzet	 28% 31% -11% 1% 

Het orderboek	 26% 28% -10% 4% 

De rentabiliteit van uw activiteiten	 22% 27% -22% -6% 

De activiteit/de conjunctuur binnen uw sector	 22% 20% -19% -12% 

De kasmiddelen (de 'vrije kasstroom')	 21% 24% -19% -10% 

De financiële middelen die beschikbaar zijn voor 

investeringen	
18% 20% -24% -13% 

Uw levenskwaliteit	 17% 23% -28% -9% 

De betalingstermijnen van uw klanten	 13% 6% -18% -13% 

De tewerkstelling (het aantal personen dat wordt 

tewerkgesteld)	
11% 12% -4% -4% 

Þ 

ÞÞ 

Þ 

ÞÞ 

Þ 

Þ 

ÞÞ 

Þ 

Þ 

Þ 

Als we kijken naar een 
vergelijkende balans (de 
afgelopen 6 maanden - de 
komende 6 maanden), dan 
zien we dat de bedrijven 
hopen op een verbetering 
van hun omzet, de 
rentabiliteit van hun 
activiteit, hun kasmiddelen 
en de beschikbare 
investeringsmiddelen. 
Eigenlijk blijft de balans 
voor het merendeel van de 
aspecten negatief. 



1. Ervaringen (voorbije 6 maanden) en perspectieven (volgende 
6 maanden)

Dat blijkt uit onderstaande 2 samenvattende indexen : 

Voor de indexen “Ik” en “Economisch” betekent het cijfer 5 dat de respondenten een status quo van de 
situatie waarnemen (in de afgelopen 6 maanden) of verwachten (in de komende 6 maanden). Hoe dichter 
dit cijfer naar 0 gaat, hoe sterker een verslechtering wordt waargenomen of verwacht. Hoe dichter dit 
cijfer naar 10 gaat, hoe sterker een verbetering wordt waargenomen of verwacht.



1. Ervaringen (voorbije 6 maanden) en perspectieven (volgende 
6 maanden)

De persoonlijk index toont dus een eerder negatieve analyse van de voorbije 6 
maanden, maar de ondernemers zijn licht positief voor de volgende 6 maanden. 

Ook voor de economische perspectieven is dit ongeveer dezelfde analyse, al 
overweegt een licht negatief gevoel voor de toekomst.  



2. Beschikbare middelen en investeringen
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1.2. Toereikendheid van de middelen 

V1b: In hoeverre vindt u de middelen waarover u momenteel beschikt op volgende vlakken toereikend? 

[1. Opgemerkte/ervaren evoluties van de afgelopen 6 maanden] 

■ In grote mate 

ontoereikend 
■ Eerder ontoereikend ■ Eerder toereikend ■ Geen mening ■ Noch het een noch het 

ander 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 269] 

43% 

Som 'eerder 

toereikend'/'in grote 

mate toereikend' 

37% 

31% 

26% 

21% 

19% 

■ In grote mate toereikend 

De middelen op het vlak van 

informatica / de digitale middelen  

De materiële middelen (uitrustingen, 

machines ...) 

De toegang tot gespecialiseerde/

externe expertise (externe 

consultants) 

De beschikbare financiële middelen 

om te kunnen investeren 

De beschikbare menselijke middelen 

in termen van hoeveelheid 

De menselijke middelen in termen van 

competenties 

De meeste bedrijven hebben 
voldoende middelen ter beschikking. 
In elk geval op vlak van digitale en 
materiële infrastructuur. Ze vinden

wel dat hun financiële middelen om te 
investeren  ontoereikend zijn. 



2. Beschikbare middelen en investeringen

Slechts weinig bedrijven zullen min of 
meer zware investeringen doen in de 
komende 6 maanden. Gemiddeld zegt 
slechts 16% zijn investeringen in de 
verschillende domeinen te zullen 
verhogen. 

De domeinen waarin het meest zal 
worden geïnvesteerd zijn: 
communicatie (28%), opleiding van het 
personeel en eigen opleiding (28%) en 
investeringen op het vlak van 
computermateriaal en/of telefonie 
(21%). 

Opnieuw zien we dat de kleinste 
bedrijven minder geneigd zijn om in de 
komende 6 maanden investeringen te 
doen; het zijn vooral kmo's die van 
plan zijn binnenkort te gaan 
investeren.
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2.3. Komende investeringen  

V2b: Zullen uw investeringen in de komende 6 maanden op volgende vlakken ... 

[2. Toekomstperspectieven] 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 269] 

■ Sterk dalen ■ Iets dalen ■ Iets stijgen ■ Geen mening ■ Stabiel blijven ■ Sterk stijgen ■ Niet van toepassing 

 28% (34%) 

Som 'iets 

stijgen'/'sterk 

stijgen' (bij zij 

waarop het van 

toepassing is) 

 28% (34%) 

 21% (24%) 

 7% (11%) 

 18% (19%) 

15% (31%) 

 15% (23%) 

 13% (18%) 

 13% (21%) 

 13% (20%) 

 12% (17%) 

 10% (12%) 

 9% (13%) 

 8% 

Balans  

'Verschil % stijgen -  

% dalen' 

 12% 

-1% 

 -15% 

-3% 

0% 

-5% 

 -10% 

 -9% 

 -5% 

 -13% 

 -10% 

-17% 

Gespecialiseerde/externe expertise 

De investeringen in 

informaticamateriaal en/of telefonie 

Onderzoek en Ontwikkeling 

De investeringen in het inrichten van 

uw lokalen/van uw installaties 

De vermindering van uw 

energieverbruik 

De maatschappelijke activiteiten 

(mecenaat, sponsoring ...) 

De inspanningen op het vlak van 

export 

Kapitaalwerving of kredietaanvraag  

De investeringen in materiaal/

productiemachines 

De communicatie (reclame …) 

Het opleiden van uw personeel 

De investeringen in het inrichten van 

uw lokalen/van uw installaties 

Het aanwerven van personeel 



3. Hoe ervaren de ondernemers de Brusselse economische 
omgeving ?
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1.3. Beïnvloedende factoren van de afgelopen 6 maanden  

V1c: Kunt u voor elk van volgende factoren aanduiden welke invloed deze in de afgelopen 6 

maanden hebben gehad op uw activiteiten? 

[1. Opgemerkte/ervaren evoluties van de afgelopen 6 maanden] 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 269] 

■ Geen mening ■ Een negatieve invloed ■ Niet van toepassing ■ Geen enkele invloed ■ Een positieve invloed 

+7% 

Balans 'Verschil % 

positieve invloed - % 

negatieve invloed' 

+1% 

-5% 

-4% 

-5% 

-10% 

-9% 

-3%  

-28% 

-15% 

vervolg 

24% 

Positieve opinies bij 

deze waarop het van 

toepassing is 

22% 

17% 

15% 

16% 

17% 

19% 

17%  

9% 

13% 

De concurrentie 

De plaats / geschikte werkruimtes/

oppervlakten  

De mogelijkheid om goede 

leveranciers te vinden 

De doeltreffendheid van uw 

beroepsvertegenwoordiging 

(vereniging, unie, federatie ...) 

De onderlinge samenwerking tussen 

handelaars 

Het imago van uw beroep 

De overheidssteun of subsidies – op 

vlak van investeringen 

De overheidssteun of subsidies – op 

vlak van tewerkstelling 

De overheidssteun of subsidies - op 

het vlak van consultancy/opleiding  

De talenkennis 



3. Hoe ervaren de ondernemers de Brusselse economische 
omgeving ?
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[1.3. Beïnvloedende factoren van de afgelopen 6 maanden] 

V1c: Kunt u voor elk van volgende factoren aanduiden welke invloed deze in de afgelopen 6 

maanden hebben gehad op uw activiteiten? 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 269] 

■ Geen mening ■ Een negatieve invloed ■ Niet van toepassing ■ Geen enkele invloed ■ Een positieve invloed 

Balans 'Verschil % 

positieve invloed - % 

negatieve invloed' 

-30% 

-18% 

-20% 

-24% 

-40% 

-27% 

-31% 

-20% 

-22% 

-39% 

-2% 

-48% 

-8% 

Positieve opinies bij 

deze waarop het van 

toepassing is 

8% 

10% 

7% 

7% 

5% 

6% 

4% 

5% 

3% 

1% 

16% 

8% 

10% 

De betalingstermijnen van 

overheidsklanten 

De betalingstermijnen van private 

klanten 

De toegang tot krediet 

De energiekosten 

De fiscaliteit/de belastingen 

Het imago van Brussel 

De onveiligheid (diefstallen, 

vandalisme ...) 

De milieuverplichtingen 

De “on-demand economy” (via digitale 

platformen) 

De terreurdreiging 

De beschikbaarheid van 

gekwalificeerde arbeidskrachten 

De loonkosten 

De leveringstermijnen van 

leveranciers 



3. Hoe ervaren de ondernemers de Brusselse economische 
omgeving ?
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1.4. Invloed van de infrastructuur op de professionele activiteiten  

V1d: Kunt u voor elk van volgende factoren aanduiden welke invloed deze in de afgelopen 6 maanden hebben gehad op uw activiteiten? 

[1. Opgemerkte/ervaren evoluties van de afgelopen 6 maanden] 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N = 269] 

■ Geen mening ■ Een negatieve invloed ■ Niet van toepassing ■ Geen enkele invloed ■ Een positieve invloed 

De parkeergelegenheden 

Actieve transportmiddelen 

Ondergrondse stedelijke ontwikkeling (het 

waterleidingsysteem, het riool ...) 

De bereikbaarheid van uw kantoren 

De mobiliteit 

De stadsinrichtingen (openbare werken, 

voetgangerszones, gedeelde ruimten ...) 

De efficiëntie van het openbaar vervoer 

Ze zijn tevreden over 
hun eigen 
talenkennis, die ze 
als belangrijke troef 
zien. 
Ook het imago van 
hun vak, alsook de 
belangenorganisaties 
ervaren ze als 
positief. 
De mobiliteit wordt, 
klassiek, als én van 
de belangrijkste 
knelpunten gezien.  



Bedankt voor u deelname!
Volgende barometer in januari 2019.

Ga naar www.barometervoorzelfstandigen.brussels


