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TOA-onderzoek bij STV-Innovatie & Arbeid
Met de TOA-survey (Technologie-Organisatie-Arbeid) volgt STV-Innovatie & Arbeid de

belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van management en personeelsbeleid in be-

drijven en instellingen cijfermatig op. Dit onderzoek sluit aan bij het inzicht van de

sociale partners dat succesvolle innovatie het resultaat is van een integrale benade-

ring van technologische kennis, organisatorische verbeteringen en een personeels-

beleid dat de competenties van werknemers optimaal wil benutten.

In 2004 werkten een representatief staal van ondernemers uit bedrijven met 1 tot 10

werknemers mee aan een specifieke meting voor kleinere KMO-werkgevers, de zgn.

micro-ondernemingen. De telefonische enquête behaalde een antwoordpercentage

van ruim 64% of 510 respondenten. Op basis van studiewerk in 1998 en 2001 waren

dergelijke indicatoren al eerder beschikbaar voor organisaties met meer dan 10 werk-

nemers.  



Deze brochure gaat over micro-ondernemingen in Vlaanderen.  Micro-ondernemingen zijn

kleine bedrijven met één tot tien werknemers.  Ongeveer 80% van de werkgevers is actief

als micro-ondernemer. In het totaal telt onze regio meer dan 120.000 bedrijven die aan

deze omschrijving voldoen. Micro-ondernemingen geven werk aan ongeveer 325.000 men-

sen.

Over deze kleine bedrijven leven erg uiteenlopende verwachtingen. Enerzijds gaat men er

gemakkelijk van uit dat er over de werkorganisatie en de aanwending van nieuwe technolo-

gieën en managementinzichten bij kleine werkgevers niet veel te vertellen valt.  Anderzijds

verwacht men dat het ondernemerschap in kleine bedrijven een belangrijke hefboom zal

zijn voor nieuwe werkgelegenheid en duurzame welvaart.

Voor het eerst bracht STV-Innovatie & Arbeid de aanpak van technologie, organisatie en

personeel in micro-ondernemingen grondig in kaart. Deze studie past in het ruimere TOA-

onderzoek (zie kader). Hierdoor is het mogelijk een aantal ideeën, vooroordelen en hypo-

thesen over het management in micro-ondernemingen cijfermatig te toetsen. De brochure

behandelt enkele van dergelijke vraagstukken. 

Het eerste hoofdstuk gaat in op de vraag of er een organisatiestructuur is in micro-onder-

nemingen. In het tweede hoofdstuk worden de formele opleidingsinspanningen voor het

personeel onderzocht. Innovatie van producten en diensten vormt het onderwerp van het

derde hoofdstuk. De rol en de positie van kleine bedrijven in de zich ontwikkelende net-

werkeconomie komt aan bod in hoofdstuk vier. Hoe micro-ondernemingen omgaan met

flexibiliteit wordt gepresenteerd in het vijfde hoofdstuk. Hoofdstuk zes tenslotte onder-

zoekt de aanwezigheid van groeistrategieën en kijkt na of en hoe groei samengaat met an-

dere managementkeuzes. Een korte schets van hoe ondernemers in de praktijk de kwestie

beleven leidt elk hoofdstuk in.

Inleiding
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Niet één maar vijf 
organisatievormen1
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Jean, 56 jaar tegenover Anita, 33 jaar – belastingconsulenten
Jean is ruim 30 jaar belastingconsulent. Hij heeft een kantoor met drie bedienden,

waarvan er twee deeltijds werken. Zijn medewerkers voeren de gegevens in van de

boekhouding van klanten en verrichten de BTW-aangiften. Jean werkt dagelijks tus-

sen zijn medewerkers en lost de moeilijkere dossiers op. Aan een organisatiestruc-

tuur heeft hij in zijn kantoor geen behoefte. Voor Anita is dat anders. Anita heeft

stage gedaan bij Jean maar vandaag leidt ze, samen met een vennoot, een eigen

kantoor. Ze stellen acht mensen tewerk. Er is een secretaresse. Vier personen ver-

vullen onder de leiding van een erkende fiscalist de courante fiscale verplichtingen

voor het cliënteel. Daarnaast is er de adviesafdeling waar twee belastingadviseurs

samen met de vennoten de gespecialiseerde cliëntencontacten verzorgen.

Micro-ondernemingen hebben niet allemaal een eenvoudige structuur. Er zijn vaak verschil-

lende structuurkenmerken aanwezig, zoals blijkt uit de grafiek. Het blijft evenwel een 

typisch kenmerk voor deze kleine organisaties dat de zaakvoerder nog meewerkt in de pro-

ductie of dienstverlening. Dit is het geval in 44% van de micro-ondernemingen. In bijna drie

op tien van de organisaties zijn er naast de zaakvoerder ook andere leidinggevenden te-

werkgesteld. In één op vier van de micro-ondernemingen is de organisatie opgedeeld in

meerdere afdelingen. In 13% van de bedrijven wordt het werk uitgevoerd door teams met

een zekere mate van autonomie. 

Structuurkenmerken 
bij micro-ondernemingen
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Op zoek naar organisatietypes
Deze structuurkenmerken zijn echter niet gelijk verdeeld over de micro-ondernemingen en

er tekenen zich daarbij bepaalde patronen af. Er kunnen vijf organisatietypes onderscheiden

worden binnen de populatie van micro-ondernemingen. Deze vijf types hebben een toene-

mende organisatorische complexiteit. 

Ondernemer-professional
Een eerste type is te omschrijven als ‘ondernemer-professional’. 23% van de micro-onder-

nemingen behoort tot dit organisatietype. In al deze organisaties werken de zaakvoerders

voltijds mee in de productie of dienstverlening. En zijn geen andere structuurkenmerken

aanwezig. De ondernemer staat in deze organisatie tussen zijn personeel. Dit organisatie-

type komt meer voor onder de heel kleine micro-ondernemingen (maximum 3 werknemers).

Dienstenbedrijven zullen vaker deze organisatievorm aanhouden. Dit kan gelden in de hore-

ca, maar ook bij de vrije beroepen.

Ondernemer-leider
Daarnaast ontwikkelt zich de micro-onderneming van het type ‘ondernemer-leider’. In deze

organisaties, waartoe 28% van de micro-ondernemingen behoren, trekken de zaakvoerders

zich terug uit de productie of dienstverlening. Zij werken niet meer voltijds mee en gaan zich

meer concentreren op beheers- en managementstaken. Andere structureringsprincipes zal

de bedrijfsleider niet toepassen. De planning en de organisatie van het werk gebeuren in 

directe afstemming met de individuele medewerkers. Organisaties van dit type komen al

minder vaak voor onder de heel kleine micro-ondernemingen of in de dienstensector.

Kleine hiërarchie
Een derde type onder de micro-ondernemingen is de ‘kleine hiërarchie’. In deze categorie

valt 15% van de bedrijven. Het uitgesproken kenmerk van deze bedrijven is dat er naast 

de zaakvoerder overal andere leidinggevenden aan de slag zijn. In een minderheid van deze

organisaties werkt de ondernemer nog voltijds mee in de productie of dienstverlening. De

organisatievorm veronderstelt wel een minimum aantal werknemers. De ‘kleine hiërarchie’ is

dan ook nauwelijks aan te treffen onder de kleinste micro-ondernemingen en komt meer

voor in de industrie of de bouw. Tevens valt het op dat de keuze voor deze meer hiërarchi-

sche organisatiestructuur samengaat met de leeftijd van de zaakvoerders. Aan het hoofd van

een ‘kleine hiërarchie’ staan vaker de oudste zaakvoerders.

Satelliet-bedrijf
Ook voor ‘satelliet-bedrijven’ is een minimum aantal personeelsleden een voorwaarde. 9% van

de micro-ondernemingen behoort tot dit type. In al deze ondernemingen wordt het werk geor-

ganiseerd en uitgevoerd door kleine teams of ploegen. ‘Satelliet-bedrijven’ vindt men zeer erg
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uitgesproken terug in de bouwsector. In ruim de helft van deze organisaties is er bovendien een

minimale hiërarchie met teamleiders of ploegbazen. In een kleine minderheid van de ‘satelliet-

bedrijven’ werkt de zaakvoerder ook voltijds mee in de productie of dienstverlening. 

Gestructureerde mini-organisatie
Het belangrijkste kenmerk van de bedrijven van het type ‘gestructureerde mini-organisatie’

is dat ze allemaal uit meerdere afdelingen bestaan. Het gaat over 25% van de micro-onder-

nemingen. Maar naast dit kenmerk vertonen deze bedrijven nog één of meer andere struc-

tuurkenmerken. In bijna de helft zijn er leidinggevenden naast de bedrijfsleider en in een

kwart is er sprake van teamwerk. Minder dan vier op tien van de zaakvoerders van een

‘gestructureerde mini-organisatie’ werkt ook voltijds mee met het personeel. Voornamelijk

de grotere micro-ondernemingen (meer dan zes werknemers) met een jonge zaakvoerder

aan de top behoren tot dit type. 

Organisatietypes en TOA-gedrag
De vijf organisatietypes maken ook andere keuzes over de inzet van technologie, organisatie

en arbeid.  De grafiek illustreert dit. Zo zal de ‘ondernemer-professional’ minder dan ge-

middeld aandacht besteden aan verbeteringen van de werkwijze en minder vaak investeren

in nieuwe informatietechnologie. Deze bedrijfsleiders die voltijds tussen hun personeel wer-

ken vertonen minder behoefte aan formeel werkoverleg. De ‘ondernemer-professional’ zal

ook minder taken uitbesteden dan sommige van zijn collega’s. Ook de ‘ondernemer-leider’

bekommert zich minder dan doorsnee om organisatieverbetering en is het meest geneigd

een aantal taken in eigen beheer te blijven verrichten i.p.v. ze uit te besteden. 
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Organisaties van het type ‘kleine hiërarchie’ en ‘satelliet-bedrijf’ tenderen qua keuzes over

technologie, organisatie en arbeid naar het gemiddelde. Beide organisatietypes leggen wel

meer dan gemiddeld de nadruk op outsourcing.

De zaakvoerder van de ‘gestructureerde mini-organisatie’ heeft de meeste behoefte aan or-

ganisatievernieuwing, nieuwe IT-toepassingen en werkoverleg. In tegenstelling tot de micro-

onderneming van het type ‘kleine hiërarchie’ en ‘satelliet-bedrijf’ zullen deze (al iets com-

plexere) organisaties minder ver gaan op het vlak van outsourcing.

Deze analyse bevestigt dat de behoefte aan bepaalde innovaties op het vlak van technologie,

organisatie of arbeid ontstaat bij de ontwikkeling van een minimale organisatiestructuur.

Organisatievernieuwing draagt wellicht ook in micro-ondernemingen bij tot een efficiënter

en soepeler functioneren van een complexer wordende organisatie. 
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Tony, 38 jaar – softwarebedrijf
Tony is sinds enkele jaren een informaticabedrijf gestart. Hij ontwikkelde een uniek

softwarepakket en de eerste orders komen binnen. Hij heeft drie jonge informatici

aangetrokken om de implementatieprojecten uit te voeren. Mensen die zich allemaal

permanent moeten bijscholen in de nieuwste technieken. Tony tracht het doordacht

aan te pakken: hij heeft de competenties van zijn medewerkers mooi in kaart en weet

welke strategische kennis zijn bedrijf nodig heeft. Bij een nieuw project maakt hij in

een gesprek met zijn medewerkers een inschatting van de eventuele opleidings-

behoeften. Voor elke medewerker heeft hij een haalbaar opleidingstraject uitgestip-

peld.

Investeren in de competenties van medewerkers is een noodzaak in de kenniseconomie. Dit

hoofdstuk bekijkt de formele opleidingsinspanningen in micro-ondernemingen en onderzoekt

de factoren die een rol spelen bij de beslissing van bedrijfsleiders om personeel bij te scho-

len. 

Formele opleidingsinspanningen in kaart
In bijna één op vier micro-ondernemingen (39%) werd het voorbije jaar opleiding voorzien

voor het personeel. In nog eens 12% van de bedrijven gebeurde dit niet in het laatste jaar

maar in de twee jaren die eraan vooraf gingen. In bijna de helft van de micro-ondernemingen

(49%) werd in deze periodes geen bijscholing georganiseerd voor het personeel. Van het to-

tale aantal mensen met een baan in een micro-onderneming heeft 29% het laatste jaar een

bijscholing kunnen volgen. De opleiding neemt veelal één tot drie werkdagen in beslag. Deze

cijfers geven de mate van formele bijscholing weer. Over vormen van informeel leren in

micro-ondernemingen zijn er geen gegevens opgevraagd.  
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Opleiding georganiseerd 
het voorbije jaar of de voorbije drie
jaar (algemeen en 
volgens aantal werknemers)

Waar doet men aan bijscholing?
De behoeften aan bijscholing zijn voor een stuk zuiver rekenkundig te verklaren. In bedrijven

met meer werknemers is de kans op een bijscholingsbehoefte groter. Zo kan men vaststellen

dat in bedrijven met minder dan 4 werknemers in 30% van de gevallen opleiding werd voor-

zien het voorbije jaar. In bedrijven met 4 tot 6 personeelsleden neemt dit aandeel toe tot

32% en bij bedrijven met 7 of meer werknemers werd al in 47% van de organisaties oplei-

ding voorzien in het voorbije jaar. Dezelfde trend is waar te nemen voor opleiding in de twee

voorgaande jaren.

De aard van de bedrijfsactiviteiten heeft eveneens een invloed op bijscholing. De kans op bij-

scholing ligt lager in industriële micro-ondernemingen.  Handels- en dienstenbedrijven heb-

ben vaker opleidingsbehoeften. Deze vaststelling wordt bevestigd als men de ondernemingen

indeelt volgens het profiel van de werknemers die ze tewerkstellen. Micro-ondernemingen

met in hoofdzaak bedienden als personeel organiseren vaker bijscholing dan de bedrijven

met vooral arbeiders. Tenslotte is het opmerkelijk dat ondernemers met een diploma van het

hoger onderwijs meer geneigd zijn hun medewerkers bij te scholen. Dit geeft indicaties dat

de opleidingsbehoeften groter zijn in meer op kennis gebaseerde arbeidsprocessen.

Bijscholing als resultaat van personeelsbeleid
De verklaring waarom sommige bedrijven regelmatiger bijscholing voorzien is te vinden in

het gevoerde personeelsbeleid. De grafiek illustreert dat ondernemers die hun opleidingsbe-

hoeften in kaart brengen via functioneringsgesprekken en/of een opleidingplan 

uitwerken, vaker opleiding zullen organiseren dan hun collega’s die deze maatregelen niet

toepassen (slechts 28% ervan organiseerde opleiding het voorbije jaar). Voor de bedrijven

die deze aanpak ook inpassen in een ruim Human Resources Management wordt permanente

bijscholing bijna een vanzelfsprekendheid: 94% ervan voorzag het voorbije jaar een bijscho-

ling.
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De formele bijscholingsinspanningen in micro-ondernemingen lijken beperkt. De opleidings-

behoeften zijn afhankelijk van het aantal personeelsleden en de aard van de bedrijfs-

activiteiten. Opleiding gaat vaak samen met een meer uitgewerkt personeelsbeleid. HRM-

instrumenten helpen ondernemers bij het plannen en organiseren van bijscholing.
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Godelieve, 48 jaar – productie van verven
Godelieve maakt met 4 personeelsleden speciale coatings en verven voor decoratie-

ve toepassingen, waaraan vaak heel bijzondere eisen worden gesteld door de klan-

ten. Creativiteit en innovatie zijn het handelsmerk van het bedrijf. Zo weet zij zich te

onderscheiden van de grote producenten. Er werken evenveel mensen in het ontwik-

kelingslabo als in de productie. Godelieve onderhoudt ook intensieve contacten met

onderzoekscentra en werkt vaak samen met de technologische hogeschool. 

Producten of diensten verbeteren en vernieuwen is voor bedrijven nodig om competitief te

blijven. Dit hoofdstuk gaat na of micro-ondernemingen deze economische imperatief toepas-

sen en welke elementen daarbij een rol spelen.

Motor van innovatie draait moeizaam
Innovatie is een creatief proces met veel onzekerheden dat moet leiden tot een positief za-

kencijfer en winst. De innovatieve kracht van een bedrijf kan men uitdrukken in de jaaromzet

die een onderneming realiseert via nieuwe of verbeterde producten en diensten. 

58% of bijna zes op tien ondernemers heeft in het voorbije jaar geen nieuwe of verbeterde

producten op de markt gezet. 31% van de bedrijven boekten een beperkte omzet (< 25%)

aan innovatieve producten of diensten en 11% verkocht een aanzienlijk aandeel nieuwe en

betere producten of diensten (> 25%). 

De innovatiegraad van micro-ondernemingen is beperkt te noemen. De gemiddelde onderne-

ming realiseerde 9% van de omzet via nieuwe of verbeterde producten of diensten. Dit ligt

ver onder de doelstelling van 25% die de sociale partners en de Vlaamse regering voorop-

stellen voor de doorsnee onderneming tegen het jaar 2010. De omvang van de kloof doet

vraagtekens plaatsen bij de haalbaarheid van deze doelstelling van het Pact van Vilvoorde,

tenminste voor de micro-ondernemingen.

Productinnovatie 
en dienstenvernieuwing
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Kwestie van persoon en van strategie
Innovatieve ondernemers zijn actief in alle bedrijfstakken, maar zij onderscheiden zich van

hun collega’s die minder vaak productinnovatie of dienstenvernieuwing realiseren door be-

paalde kenmerken en een typische bedrijfsstrategie. 

De studie weet de vinger te leggen op enkele persoonskenmerken van de innovatieve onder-

nemers. 

Innovatieve ondernemers werken harder en/of langer dan hun collega’s. 

Innovativiteit neemt af met de leeftijd van de bedrijfsleiders. 

Innovatie komt vaker voor in bedrijven met een man als zaakvoerder. 

Starters en jongere bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan vernieuwing. 

Innovatieve ondernemers zijn te omschrijven als ‘hooggeschoolde bijblijvers’ 

Succesvolle innovatie in producten of diensten gaat ook gepaard met een uitgesproken be-

drijfsstrategie. Zo zijn innovatieve ondernemers meer actief in groeibedrijven, innovatie

heeft voor deze bedrijfsleiders een strategisch belang en ze hanteren vaker een uitgeschre-

ven beleidsnota of bedrijfsplan. De bedrijfsstrategie haalt soms de bovenhand bij het succes-

vol realiseren van innovatie. De grafieken hieronder illustreren dit. 

De eerste grafiek vertrekt van de vaststelling dat vrouwelijke ondernemers minder innova-

tief lijken dan hun collega’s van het mannelijke geslacht. De grafiek toont aan dat dit enkel

het geval is in de mate dat ondernemers geen beleidsnota gebruiken (vrouwen: 29% innova-

tief, mannen: 44% innovatief).  Vrouwelijke ondernemers die hun innovatieplannen uitwer-

ken in een strategienota laten de mannelijke bedrijfsleiders achter zich (vrouwen: 67% inno-

vatief, mannen: 60% innovatief). 

De tweede grafiek staat stil bij de kwestie of innovatie mag verwacht worden van starters.

Jonge bedrijven (ondernemingen die minder dan 10 jaar bestaan) zijn door de band genomen

innovatiever dan meer mature bedrijven. Deze vaststelling moet genuanceerd worden omdat

Aandeel bedrijven met omzet via nieuwe of verbeterde producten en diensten
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Effect van het gebruik 
van kennisbronnen op innovatie

creativiteit en vernieuwing vooral blijken samen te gaan met een sterke focus op innovatie

bij de bedrijfsleider. Jonge ondernemingen die maar een beperkt belang zien in innovatie

zetten nauwelijks meer nieuwe producten of diensten op de markt dan de gevestigde bedrij-

ven met eenzelfde visie op innovatie. Startende bedrijven waar de ondernemer sterk gelooft

in innovatie blijken wel de ‘creatieve turbo’s’ van onze economie te zijn: 83% ervan is inno-

vatief.

Mosterd om te innoveren
Een creatieve ondernemer kan een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van innova-

ties. Men mag er echter van uitgaan dat duurzame innovatie het resultaat is van stimulansen

vanuit de markt of vanwege bedrijfsrelaties en mede tot stand komt dankzij knowhow van

gespecialiseerde kenniscentra. De enquête bevestigt dit. Ondernemers die gebruik maken

van bepaalde ‘kennisbronnen’ zijn vaker innovatief dan hun collega’s die deze competenties

niet aanspreken. 

De nadere analyse leert dat vooral bedrijfsadviseurs en eigen onderzoek of ontwikkeling in

het bedrijf succesfactoren zijn voor innovatie. Daarnaast lijkt het belangrijk dat ondernemers

verscheidene kennis- en informatiebronnen combineren om tot verbetering of vernieuwing

te komen (zoals ideeën van klanten of leveranciers, marktonderzoek, onderzoekscentra en

suggesties van medewerkers). De grafiek illustreert dat bijna zeven op tien micro-onderne-

mingen met dergelijke brede benadering van kennisbronnen nieuwe producten op de markt

brachten. Van de bedrijven die deze succesfactoren in het geheel niet toepassen ligt het aan-

deel innovatieve bedrijven maar op drie op tien. Ondernemers stimuleren tot meer samen-

werking met externe consultants en ondersteuning bieden bij O&O-projecten zijn dus goede

hefbomen voor innovatie in micro-ondernemingen.
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Annemie, 35 jaar en Marc, 41 jaar – groothandel in sierteeltproducten
Acht jaar geleden nam het echtpaar Marc en Annemie de sierteelthandel over van

hun toenmalige werkgever. Vandaag zijn ze actief op de exportmarkt en ze hebben

negen mensen in dienst: zeven commerciële medewerkers en twee arbeiders-maga-

zijniers. Als groothandelaar besteedt het ondernemerskoppel de meeste ondersteu-

nende taken uit. Een gespecialiseerde IT-dienstverlener zorgt permanent voor de op-

volging en het onderhoud van het computersysteem en de website. Ook voor trans-

port en leveringen beschikken Annemie en Marc over betrouwbare onderaannemers.

Netwerkvorming tussen ondernemingen is een van de kenmerken van de nieuwe economie.

Netwerkvorming slaat op uitbesteden of samenwerken op bepaalde domeinen. Vaak gaat

men ervan uit dat kleine bedrijven hier vooral als toeleveranciers en onderaannemers mee te

maken krijgen. Dit hoofdstukje bekijkt of en op welke manier micro-ondernemingen hun weg

vinden in de zich ontwikkelende netwerkeconomie. 

Ook kleine bedrijven doen aan outsourcing
Uitbesteding is niet alleen een aangelegenheid van grotere bedrijven. Diensten en andere

activiteiten door toeleverende bedrijven laten verrichten is voor kleine bedrijven vaak geen

keuze maar een noodzaak. Men beschikt immers niet over de competenties of de tijd om het

zelf te doen. In de TOA-survey is voor een aantal activiteiten nagegaan of micro-onder-

nemingen deze (gedeeltelijk of geheel) uitbesteden. De grafiek geeft hiervan een overzicht.
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Bijna alle ondernemers (94%) besteden de loonadministratie (in hoofdzaak geheel) uit aan

een sociaal secretariaat. Ook de accountant is een traditionele toeleverancier van de KMO.

Meer dan acht op tien micro-ondernemingen besteden taken i.v.m. boekhouding of fiscaliteit

uit. Het beheer van de informatica en/of het onderhoud van machines en toestellen is in ‘out-

sourcing’ bij ongeveer twee op drie bedrijven. Facetten van de eigen kern- of basisactivitei-

ten worden maar door een beperkt aantal ondernemers (14%) toevertrouwd aan andere 

bedrijven. 

Meer dan vier op tien micro-ondernemingen (43%) kan men typeren als vrij intensieve uit-

besteders: zij hebben vier of meer van de opgesomde activiteiten in outsourcing. Om sommi-

ge activiteiten systematisch te kunnen uitbesteden is wel een minimale schaal vereist. De

kleinste en minst gestructureerde micro-ondernemingen behoren minder tot de intensieve

uitbesteders (b.v. ‘ondernemer-professional’: 28%) dan de al iets grotere en meer gestruc-

tureerde micro-ondernemingen (b.v. ‘satelliet-bedrijf’: 59%). 

Portret van de onderaannemer
Onderaanneming is van belang voor het zakencijfer van 37% van de micro-ondernemingen.

Deze bedrijven boekten het afgelopen jaar minstens een deel van hun omzet door in onder-

aanneming te werken. De meeste onderaannemers werken maar gedeeltelijk als onderaan-

nemer. Dit blijkt ook uit de bijgaande grafiek. Minder dan één op vijf van de onderaannemers

is hoofdzakelijk afhankelijk van dit soort opdrachten. Deze bedrijven realiseren meer dan

70% van hun omzet via onderaanneming voor andere firma’s.

Aandeel van de omzet via onderaanneming
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Onderaannemers zijn vooral actief in de bouwsector, maar er worden ook heel wat diensten

geleverd in onderaanneming. Het ligt dan ook voor de hand dat vooral bedrijven met heel

wat arbeiders onder het personeel als onderaannemer actief zijn. Tenslotte valt het op dat

jonge ondernemers vaker als onderaannemer werken. Onderaanneming is dus te duiden als

een ‘instapactiviteit’ voor jonge ondernemers.

Andere relaties met zakenpartners
Een netwerk van bedrijven heeft als kenmerk dat er zich andere relatievormen ontwikkelen.

In een bedrijvennetwerk is in theorie de samenwerking hecht en is er sprake van het uit-

wisselen van kennis. Ook de communicatie wijzigt en zal vaak langs een elektronisch kanaal

plaatsvinden. Er wordt nagegaan of er voor micro-ondernemingen bij outsourcing of onder-

aanneming sprake is van netwerkvorming in deze betekenis.
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van de leveranciersrelatie 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

vaste samenwerking
met leveranciers

leveranciers als bron
van innovatie

e-bestellen 
bij leveranciers

Minder of minstens vier activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uitbesteed

beperkte mate van outsourcing (< 4 act.)

sterke mate van outsourcing (> 4 act.)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

vaste samenwerking
met klanten

klanten als bron
van innovatie

e-bestellen
van klanten

geen onderaanneming

onderaanneming

Onderaanneming volgens
kenmerken van de klantenrelatie



Micro-ondernemingen in de netwerkeconomie
Micro-ondernemingen in Vlaanderen

20

Voor onderaannemers en intensieve uitbesteders ziet het plaatje er ongeveer hetzelfde uit.

De netwerkende micro-ondernemingen hebben vaak een vaste samenwerking en pikken heel

wat innovatieve ideeën op van hun toeleveranciers of opdrachtgevers. Het is opvallend dat

bedrijven die veel activiteiten uitbesteden meer dan hun collega's hun bestellingen langs

een elektronisch communicatiekanaal (e-mail, website…) plaatsen bij hun leveranciers (54%

tegenover 43%). Ook onderaannemers ontvangen veel vaker dan andere bedrijven hun be-

stellingen via een elektronische weg (53% tegenover 37%).

De relaties van micro-ondernemingen met andere bedrijven – door outsourcing of als onder-

aannemer – zijn in belangrijke mate te typeren als intensieve samenwerkingsverbanden.

Netwerkende bedrijven onderscheiden zich voornamelijk van andere ondernemingen doordat

ze vaker gebruik maken van ICT-toepassingen in de communicatie met hun zakenpartners. 



Flexibele arbeid5

21

Frank, 28 jaar – catering
Sinds twee jaar leidt Frank een cateringbedrijf. Hij verzorgt de lunchvergaderingen

en recepties voor bedrijven en instellingen in en rond de stad. Hij heeft drie poly-

valente medewerkers in loondienst en kan beroep doen op verschillende jobstuden-

ten. Als er tijdelijk extra werk is schakelt Frank een aantal uitzendkrachten in. In het

cateringbedrijf komen ook onregelmatige werktijden voor. Een aantal recepties en

bedrijfsfeesten vinden immers ’s avonds plaats of in het weekend. 

Drie op vier micro-ondernemingen (73%) heeft te maken met pieken in het werk of de vraag.

Om tegemoet te kunnen komen aan de flexibiliteit die de markt vraagt kunnen bedrijven een

aantal instrumenten aanwenden die hen helpen om arbeid soepeler in te zetten. Dit hoofd-

stuk beschrijft de flexibiliteitaanpak in micro-ondernemingen en onderzoekt een aantal mo-

gelijke verklaringen. Hierbij wordt ook ingezoomd op overuren. 

Flexibiliteitmogelijkheden op een rij 
De grafiek zet het gebruik van de voornaamste flexibiliteitinstrumenten op een rij. Het lijkt

erop dat micro-ondernemingen in de eerste plaats mikken op kwalitatieve flexibiliteit. Bijna

zeven op tien ondernemers zet de mensen op een polyvalente wijze in, zodat ze minstens

twee functies kunnen uitoefenen. Vier op tien micro-ondernemingen heeft medewerkers met

een deeltijds statuut. 
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Overuren en tijdelijke werkloosheid voor arbeiders zijn in micro-ondernemingen de twee be-

langrijkste systemen die toelaten de arbeidscapaciteit enigszins aan te passen aan de hoe-

veelheid werk. Respectievelijk één op drie en één op vijf van de ondernemers maakt ervan

gebruik. 

Afwijkende arbeidstijden onder de vorm van weekendwerk (26%) en, in veel mindere mate,

nachtwerk (7%) zijn eveneens van toepassing in micro-ondernemingen. Onder deze onder-

nemingen zijn ook handelszaken en horeca-bedrijven begrepen. Numerieke flexibiliteit, door

middel van het inzetten van uitzendkrachten (12% gebruikers) of door gebruik te maken van

tijdelijke contracten (6% van de bedrijven), is een oplossing waar slechts een kleine minder-

heid van de micro-ondernemingen op terugvallen.

Motieven voor flexibiliteit
Aan de hand van het aantal gebruikte flexibiliteitinstrumenten (nul tot acht) kan men de

micro-ondernemingen indelen volgens hun flexibiliteitbehoeften. Een kwart van de bedrijven

hanteert geen of slechts één van de mogelijk instrumenten, dit zijn ondernemingen met een

beperkte flexibiliteitbehoefte (25%). Ruim de helft van de bedrijven doet beroep op twee of

drie mechanismen voor arbeidsflexibiliteit (52%). Deze flexibiliteitbehoefte is te typeren als

gemiddeld. Een klein kwart van de ondernemingen heeft vier of meer verschillende vormen

van flexibiliteit nodig, dit zijn bedrijven met een sterke flexibiliteitbehoefte (23%). 

De inzet van flexibiliteitinstrumenten is afhankelijk van het aantal werknemers in een micro-

onderneming, zoals de grafiek aantoont. De behoefte is het sterkst aanwezig in de kleinste

bedrijven (tot 3 werknemers), maar ook de ‘grootste’ micro-ondernemingen (meer dan 

7 werknemers) kennen een hogere flexibiliteitsnood (respectievelijke 30% en 24% tegeno-

ver 10%). Het is logisch dat de kleinste bedrijven sneller capaciteitsproblemen kennen. De

grotere hebben het mogelijks al moeilijker om het werk vlot georganiseerd te krijgen. 

Bedrijven lijken wel nog enige ruimte te hebben om de flexibiliteitsnood aan te passen.

Immers ondernemers die het afgelopen jaar verbeteringen hebben aangebracht aan de werk-

planning hebben minder vaak een sterke flexibiliteitbehoefte dan andere (18% tegenover

25%).

Handboeken suggereren dat de nood aan een hoge mate van arbeidsflexibiliteit het gevolg is

van een bedrijfsstrategie met te weinig aandacht voor innovatie en vernieuwing van produc-

ten of diensten. De data voor de micro-ondernemingen kunnen deze stelling niet bevestigen.

Er zijn indicaties dat eerder het omgekeerde het geval is. Innovatieve micro-ondernemingen

hebben minstens in gelijkaardige mate als niet-innovatieve bedrijven behoefte aan flexibili-

teitinstrumenten in hun arbeidsproces.
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Focus op overuren 
De flexibiliteitproblematiek draait veelal rond overuren. Van de 32% bedrijven waar werkne-

mers overwerken geldt dit meestal voor een belangrijk aandeel van het personeel (86%: de

helft of meer dan de helft van de werknemers). Overuren betekenen voor deze bedrijven een

substantiële bijdrage aan de flexibiliteit van het productie-apparaat. Meer concrete informa-

tie over de frequentie (hoe vaak) en de duur (hoe lang) van de gepresteerde overuren is niet

beschikbaar.

Ondernemingen waar men overwerkt zijn meer actief in de dienstensector, maar ook in in-

dustriële micro-ondernemingen worden vaker overuren gedaan dan in de bouw of de handel.

De behoefte aan overuren hangt samen met de aard van de bedrijfsactiviteiten, maar arbei-

ders en bedienden krijgen er in gelijkaardige mate mee te maken. De sterkste invloed op de

behoefte aan overuren gaat uit van de relatie met de klant. Micro-ondernemingen die als

onderaannemer afhankelijk zijn van hun opdrachtgever moeten vaker beroep doen op over-

uren dan bedrijven die niet als onderaannemer werken.

Er zijn argumenten voor ondernemers om het overwerk binnen de perken te houden: bij

overuren moet er immers overloon betaald worden, werknemers dienen de gepresteerde

overuren te recupereren en teveel overwerk is belastend voor het personeel. Daarenboven

lijken er heel wat alternatieven te bestaan voor meer flexibiliteit. 
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De grafiek toetst de mate waarin de inzet van andere flexibiliteitinstrumenten de behoefte

aan het gebruik van overuren beïnvloedt. De figuur toont aan dat overuren veelal samen

voorkomen met andere flexibiliteittoepassingen. Bij de ondernemingen met nacht- of week-

endwerk, tijdelijke contracten of deeltijdse arbeid is het aandeel gebruikers van overuren

zelfs groter dan bij de andere bedrijven. Ook systemen als polyvalentie of uitzendarbeid blij-

ven gepaard gaan met de behoefte aan overuren. Het mechanisme van tijdelijke werkloos-

heid voor arbeiders is niet in staat om de nood aan overuren op een betekenisvolle wijze te

verminderen. Deze vaststellingen suggereren dat overwerk een noodzakelijk instrument

vormt in de flexibiliteitstrategie van een klein bedrijf. Andere systemen voor flexibiliteit kun-

nen de behoefte aan overuren niet neutraliseren.
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Tarik, 31 jaar tegenover Marcel, 52 jaar en 
Roger, 49 jaar – steigerbouwbedrijven
Tarik begon als bouwvakker in loondienst bij Marcel en Roger. Vandaag heeft hij zijn

eigen bedrijf met 6 werknemers. Tarik wil zijn onderneming uitbreiden tot een flinke

KMO in de industriële steigerbouw. Samen met een consultant heeft hij een bedrijfs-

plan uitgewerkt en hij richt zijn bedrijf nu al in om de groei aan te kunnen. Ook op het

vlak van personeelsbeleid zorgt Tarik voor duidelijke regels en afspraken. Bij Marcel

en Roger was het anders. Het kleine steigerbouwbedrijf van de twee broers mikt op

een kleine niche. De zaakvoerders hebben meer dan voldoende werk voor zichzelf en

hun drie arbeiders. Ze houden de zaak graag overzichtelijk en willen de informele

werksfeer niet in het gedrang brengen.

Alle ondernemers starten in principe met een micro-onderneming, als zelfstandige of met

een beperkt aantal personeelsleden. Een groep ambitieuze entrepreneurs heeft van bij de

start een uitgesproken en snelle groei voor ogen. Men mag evenwel niet verwachten dat alle

micro-ondernemingen uitgroeien tot flinke KMO's. Dit hoofdstuk gaat na in welke mate micro-

ondernemingen willen doorgroeien en op welke wijze deze groeistrategie samenhangt met

keuzes op het vlak van innovatie en personeelsbeleid.

Niet allemaal gazellen in spe
Groeibedrijven en zeker snelgroeiende bedrijven zijn erg belangrijk voor de werkgelegenheid

en de economische ontwikkeling van een regio. Binnen de groep van de micro-ondernemin-

gen is het mogelijk een aantal gezonde en groeiende bedrijven te onderscheiden. Een kwart

van de micro-ondernemingen (25%) in Vlaanderen kende de voorbije drie jaar geen negatie-

ve evolutie in de tewerkstelling en de bedrijfsleiders wensen in de toekomst hun activiteits-

niveau nog uit te breiden. Deze bedrijven kan men ‘kleine gazellen’ noemen. Ze kunnen mo-

gelijks uitgroeien tot echte gazellen of snelgroeiende KMO's. 

Kleine gazellen
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Er zijn echter heel wat ondernemingen die dergelijke groei-ambitie niet koesteren, maar wel

een positieve of stabiele tewerkstellingsevolutie hebben gekend. Deze bedrijven, die streven

naar een behoud van het activiteitsniveau, zijn met een ander beeld uit het Afrikaanse die-

renrijk, te omschrijven als ‘Kaapse buffels’. Ruim 44% of de grootste groep van de micro-

ondernemingen behoort tot dit meer ‘bezadigde’ bedrijfstype. 

Drie op tien van de micro-ondernemingen (31%) zag het personeelsbestand de voorbije drie

jaar verminderen. Een aantal van deze bedrijven wil in de toekomst terug groeien, andere

zoeken de status-quo of gaan de activiteiten verder afbouwen. In het vervolg van dit hoofd-

stuk blijven deze micro-ondernemingen buiten beschouwing. 

‘Kaapse buffels’ zijn vaker actief in de bouwsector en in het algemeen stellen ze voorname-

lijk arbeiders tewerk. ‘Kleine gazellen’ zetten vooral werknemers in met een bediendestatuut,

maar ook in de industrie zijn ze meer dan gemiddeld aanwezig. Het profiel van de bedrijfslei-

ders (diploma, leeftijd,…) verschilt niet noemenswaardig voor beide ondernemingstypes.

Groei en innovatie 
Er is een duidelijk verschil tussen de ‘Kaapse buffels’ en de ‘kleine gazellen’ als men deze

twee types micro-ondernemingen vergelijkt volgens hun aanpak van innovatie en hun

bedrijfsstrategie. 

De grafiek illustreert dit. De groeibedrijven doen vaker belangrijke investeringen in nieuwe

informatietechnologie (77% tegenover 56%), ze communiceren meer via elektronische ka-

nalen met hun zakenpartners (52% tegenover 30%) en ze zetten sneller nieuwe producten

of diensten op de markt (51% tegenover 33%).

Ook het strategische bedrijfsbeleid van ‘kleine gazellen’ en ‘Kaapse buffels’ verschilt. De

ondernemers die streven naar expansie doen vaker beroep op consultants of bedrijfsadvi-

seurs om hen bij te staan bij de veranderingsprocessen (respectievelijk 27% en 14%).  De
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aanwezigheid van een groei-ambitie leidt echter niet tot een uitgesproken grotere behoefte

tot het uitschrijven van een bedrijfsplan. Gazellen en buffels beschikken in gelijkaardige

mate over een formele beleidsnota.

Groei en het personeel
Een integrale aanpak van innovatie en groei zou gepaard moeten gaan met aangepaste in-

vesteringen in menselijk kapitaal. De vaststelling dat de ‘kleine gazellen’ meer dan de

‘Kaapse buffels’ strategisch willen innoveren doet veronderstellen dat er ook een ander,

meer uitgewerkt personeelsbeleid gevoerd wordt in deze bedrijven. 

De grafiek bevestigt dit in zekere mate. De wijze van leidinggeven bij gazellen en buffels

loopt ongeveer gelijk wat de mate van overleg met werknemers en de delegatie van verant-

woordelijkheden aangaat. Groeibedrijven houden wel uitgesproken vaker functionerings- of

evaluatiegesprekken met hun personeel (61% tegenover 39%). Ook de behoeften op het

vlak van bijscholing verschillen. De ‘kleine gazellen’ zullen hun medewerkers vaker op jaar-

lijkse basis bijscholen (50% en 31%) terwijl bij bepaalde ‘Kaapse buffels’ de opleidingsin-

spanningen eerder gespreid lijken te worden over meerdere jaren. Tenslotte zijn groeibedrij-

ven meer vertrouwd met de principes van Human Resources Management en passen ze HRM

al vaker toe in hun personeelsbeleid (25% tegenover 12%).

Bedrijven met een groei-ambitie lijken meer de nood te ervaren om een formeel personeels-

beleid te voeren met een regelmatige opvolging en evaluatie van het personeel. Dit gaat ook

gepaard met meer bijscholing. 
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Meer informatie
De resultaten van de TOA-survey bij micro-ondernemingen zijn uitgebreid gerappor-

teerd in twee informatiedossiers.  Daarnaast zijn ook studies beschikbaar met TOA-

gegevens voor grotere organisaties. De publicaties zijn verkrijgbaar bij SERV-STV-

Innovatie & Arbeid. Ze zijn ook te downloaden van de website www.serv.be/stv



STV-Innovatie & Arbeid verricht praktijk- en beleidsgericht onderzoek voor de
Vlaamse werkgeversorganisaties en vakbonden over technologische innovatie, 
organisatieverandering en nieuwe arbeidsvormen. De dienstverlening staat borg
voor de verspreiding van bruikbare resultaten in fabrieken, kantoren en instellingen.

Binnen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vormt STV-Innovatie 
& Arbeid een kenniscentrum dat de Vlaamse sociale partners begeleidt bij innovaties
in het bedrijfsleven. De SERV is het overleg- en adviescollege van de Vlaamse 
sociale partners. In de SERV zetelen tien vertegenwoordigers van de Vlaamse werk-
gevers- en tien vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties. De
SERV organiseert het Vlaamse sociale overleg en adviseert de Vlaamse regering 
en het Vlaams parlement over alle belangrijke sociale en economische aangelegen-
heden.

De resultaten van STV-projecten vindt men terug in vlot leesbare en beknopte 
brochures en in meer gestoffeerde informatiedossiers. STV-Innovatie & Arbeid
beschikt ook over een gespecialiseerd documentatiecentrum. Jaarlijks ondersteunt
STV-Innovatie & Arbeid meer dan 100 vormingsactiviteiten. STV-medewerkers 
en -medewerksters werken rond diverse thema’s mee als lesgever of expert aan
vormingssessies van vakbonden, managementtrainingen, studiedagen en seminaries. 

Actuele informatie over STV-projecten en het STV-vormingsaanbod is te vinden op
onze website: http://www.serv.be/stv
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■ Micro-ondernemingen zijn bedrijven met minder dan 
10 werknemers.  Ruim 80% van de werkgevers valt in deze
categorie en deze ondernemingen zijn goed voor 325.000 jobs.  

■ STV-Innovatie & Arbeid brengt voor het eerst de aanpak van
technologie, de werkorganisatie en het personeelsbeleid in
dergelijke kleine bedrijven in kaart.  Een enquête bij 510 bedrijfleiders
levert representatieve gegevens op over o.a. de organisatie-
structuur, de mate van bijscholing, netwerkvorming en arbeids-
flexibiliteit.  

■ Het studiewerk leert dat mico-ondernemingen met een groei-
strategie vaker ook zullen innoveren.  Zij investeren niet enkel 
in nieuwe technologieën, maar ook in de uitbouw van een
organisatiestructuur en een personeelsbeleid.


