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Inleiding 

In de werking van STV-Innovatie & Arbeid neemt de TOA-screening (Technologie, Organisatie 
en Arbeid) een centrale plaats in. Met deze driejaarlijkse enquête bekomen de Vlaamse socia-
le partners op een efficiënte wijze een ‘helikopterbeeld’ van de mate waarin nieuwe organisa-
tie- en managementconcepten gekend zijn en worden toegepast in bedrijven en organisaties in 
Vlaanderen. Het driejaarlijks karakter ervan laat toe om grote verschuivingen in kaart te bren-
gen. Dit is van belang voor het op langere termijn onderbouwen van de inzichten van de 
Vlaamse sociale partners ten aanzien van hun engagement om het innovatiebegrip ruimer te 
definiëren dan alleen maar technologische innovatie, maar te verruimen naar organisatorische 
innovatie. Op de Ondernemingsconferentie (in het najaar van 2003) hebben de Vlaamse rege-
ring en de Vlaamse sociale partners onderstreept dat ook organisatorische innovatie een hef-
boom is voor de groei van de Vlaamse economie.   
 
Na een eerste TOA-meting enkel in de industriële sectoren in 1998 (Delegrange, 1999), werd 
in 2001 (Delagrange, 2003) voor het eerst in alle sectoren in Vlaanderen de mate van organi-
satorische vernieuwing bepaald. In 2004 is een nieuwe meting uitgevoerd. In de eerste enquê-
tes werd de TOA-screening beperkt tot organisaties met tien of meer werknemers. Deze optie 
was o.a. ingegeven door de vaststelling dat een aantal van de te meten concepten (cf. busi-
ness units) een zekere schaalgrootte veronderstellen. Omgekeerd hebben zeer kleine bedrij-
ven specifieke managementskenmerken omwille van de centrale rol die de ondernemer-
bedrijfsleider speelt op het vlak van organisatie, personeelsbeleid en innovatie. Onmiddellijk 
de ganse populatie van organisaties bevragen met één type vragenlijst werd niet haalbaar 
geacht. Er werd daarom een specifieke vragenlijst ontworpen voor ondernemingen met minder 
dan 10 werknemers. 
 
De telefonische enquête werd in januari 2004 bij een representatief staal van bedrijven uit de 
primaire sector, de industrie, de bouw, de handel en de overige dienstensector met minder 
dan 10 werknemers uitgevoerd.  
 
De algemene resultaten van deze enquête bij micro-ondernemingen zijn opgenomen in een 
eerste informatiedossier1.  
 
 

                                                           
1  De Hondt P., Roelandt P., “Organisatievernieuwing in Vlaamse micro-ondernemingen. Resultaten van de 

TOA-survey bij KMO-werkgevers met minder dan tien werknemers”. STV-Innovatie & Arbeid. SERV. Brussel, 
2004. 
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Het rapport dat thans voorligt omvat een meer diepgaande analyse van de onderzoeksgege-
vens en onderzoekt de verklarende factoren die een rol spelen bij innovatief gedrag, organisa-
tiestructuur, organisatieverandering, opleiding, human ressources management en kwaliteits-
zorg. 
 
Het eerste hoofdstuk van dit informatiedossier gaat na welke indicatoren er in een micro-
onderneming een rol spelen bij innovatie in producten en diensten. Er wordt ingegaan op de 
strategiekenmerken die gepaard gaan met innovatie: de evolutie van het activiteitsniveau van 
het bedrijf, de aanwezigheid van een beleidsplan en het belang dat een onderneming hecht 
aan innovatie. Verder wordt onderzocht in welke mate innovatief gedrag beïnvloed wordt door 
verschillende kennisbronnen (eigen onderzoek, marktonderzoek, leveranciers, suggesties van 
personeel, klanten, consultants, samenwerken met kenniscentra).  
 
Algemeen wordt aangenomen dat micro-ondernemingen een eenvoudige structuur hebben. In 
het tweede hoofdstuk wordt onderzocht of deze vooronderstelling wel degelijk stand kan hou-
den of dat er daarentegen een typologie van structuurkenmerken kan worden gevonden. Fac-
toren die hierbij een rol kunnen spelen zijn: het voltijds of deeltijds meewerken van de zaak-
voerder in de productie, de aanwezigheid van andere leidinggevenden, het opdelen van de 
onderneming in verschillende afdelingen, de organisatie van het werk in autonome teams.   
 
In hoofdstuk drie wordt een analyse gemaakt van de mogelijke samenhang tussen organisa-
tieveranderingen en de algemene bedrijfs- en structuurkenmerken en het profiel van de zaak-
voerder. Er wordt nagegaan of er verder een verband is met de evolutie van de tewerkstelling, 
de groei-ambities en de investeringen in procestechnologie. Tevens wordt het verband gelegd 
tussen JIT-productie en mogelijke veranderingen in het voorraadbeheer.  
 
Opleiding vormt het thema van hoofdstuk vier. Er worden antwoorden geformuleerd op de 
vragen of er bij het opleidingsbeleid gebruik wordt gemaakt van de instrumenten van modern 
personeelsbeleid en of dit kadert in een beleidstrategie. Ook wordt onderzocht of er een relatie 
bestaat met innovatief gedrag.  
 
Het vijfde hoofdstuk zoomt in op mogelijke verschillen in typologie die binnen micro-
ondernemingen op het vlak van “human resource management”(HRM) kunnen optreden. Deze 
typologie wordt gekoppeld met de tewerkstellingsevolutie, de groeiambities en het innovatief 
gedrag. 
 
Hoofdstuk zes onderzoekt de kenmerken van kwaliteitszorg binnen micro-ondernemingen en 
de mogelijke associaties met de bedrijfs- en structuurkenmerken, de organisatieveranderin-
gen, HRM, innovatie en groei. 
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Hoofdstuk 1 
Innovatief ondernemen 

De verbetering of vernieuwing van producten en diensten is voor bedrijven een manier om 
competitief te blijven. Het aanmoedigen van dergelijke vormen van innovatie neemt dan ook 
een belangrijke plaats in het Vlaamse economische beleid. In dit hoofdstuk wordt nagegaan 
welke factoren er in een micro-onderneming een rol spelen bij het al dan niet innovatief zijn in 
producten en diensten. Inzicht in deze factoren is nuttig om een efficiënt beleid te ontwikkelen 
dat meer producten- en diensteninnovatie wil tot stand brengen in micro-ondernemingen. De 
volgende vragen worden onderzocht: 
 Welke kenmerken van de bedrijfsleiding hebben een invloed op het realiseren van product- 

of diensteninnovatie, m.a.w. wie is de innovatieve ondernemer? 
 Innovatie zou een bewuste keuze moeten zijn van een ondernemer. Welke aspecten van de 

bedrijfsstrategie van micro-ondernemingen vertonen een belangrijke samenhang met het al 
dan niet innovatief zijn van de onderneming? 

 De knowhow voor innovatie moet ergens vandaan komen.  Er wordt onderzocht welke van 
de mogelijke kennisbronnen een effect hebben op innovatie in een micro-onderneming. 

 
Om een antwoord te formuleren op deze vragen worden kruistabellen geanalyseerd maar 
daarnaast wordt gebruik gemaakt van de statistische techniek van (meervoudige of multivaria-
te) logistische regressie. De te verklaren variabele is ‘het realiseren van omzet in het afgelo-
pen jaar op basis van nieuwe producten of diensten’. Ondernemingen die een minimum omzet 
(> 0%) geboekt hebben via nieuwe producten of diensten worden beschouwd als zijnde pro-
duct- of diensteninnovatief. 41,8% (gewogen) van de micro-ondernemingen was het voorbije 
jaar product- of diensteninnovatief. De andere bedrijven (omzet = 0%) zijn de niet-innovatieve. 
 
Deze definitie houdt vanzelfsprekend een aantal beperkingen in. Zo houdt ze enerzijds geen 
rekening met een mogelijke tijdsinterval tussen bepaalde inspanningen (bv. onderzoek) en het 
feitelijk verkopen van nieuwe producten of diensten. Anderzijds wordt de categorie ‘innovatief 
hier aan micro-ondernemingen gegeven op basis van outputkenmerken. Innovatieve bedrijven 
boeken ook effectief een minimale omzet via verbeterde of nieuwe producten en diensten.  
Hierbij wordt natuurlijk voorbij gegaan aan andere mogelijke benaderingen van innovativiteit.  
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1.  Wie is  de innovat ieve ondernemer? 

1 . 1 .  W e l k e  o n d e r n e m e rs k e n m e rk e n  m a k e n  h e t  v e r s c h i l ?  

Zijn er bepaalde persoonskenmerken af te leiden die maken of een ondernemer al dan niet 
innovatief is? Er wordt hiertoe een logistisch regressiemodel gebouwd waarbij als onafhanke-
lijke variabelen een reeks kenmerken van de ondernemer in overweging genomen worden.  
Verschillende hypothesen kunnen hiermee verbonden worden.  De kenmerken zijn: 
 

• Opleidingsniveau van de zaakvoerder. Men kan veronderstellen dat hoger opgeleid-
de zaakvoerders (diploma hoger onderwijs) meer op nieuwe technologie gericht zijn, 
meer met kennisintensieve processen of producten bezig zijn en dus ook meer nieu-
we  zaken produceren en verkopen. 

 
• Aantal werkuren per week. De hypothese is dat ook bij innovatieprocessen de onder-

nemer een centrale plaats inneemt. Bedrijfsleiders die aan vernieuwing werken zullen 
dit waarschijnlijk doen bovenop hun normale ‘dagtaak’ in de onderneming.  Innovatie-
ve ondernemers zouden dus langere dagen en weken kunnen ‘kloppen’ dan hun col-
lega’s. 

 
• Leeftijd van de zaakvoerder. Hierbij wordt nagekeken of creativiteit inderdaad sa-

menhangt met leeftijd en dat ondernemers vanaf een bepaalde onderdom minder inte-
resse (of behoefte) hebben om nieuwe dingen uit te denken en op de markt te bren-
gen. 

 
• Starter of niet. Komt de vernieuwing in onze economie in de eerste plaats van de 

jonge startende bedrijven of zijn mature bedrijven evenzeer innovatief?  
 

• Geslacht. Er wordt ook nagekeken of de ambitie voor innovatie eventueel anders ligt 
voor mannelijke en vrouwelijke ondernemers. 

 
• Gekozen rechtsvorm. Alhoewel de keuze voor een vennootschap in een aantal ge-

vallen louter fiscaal geïnspireerd is, kan men ervan uit gaan dat voorafgaand aan de 
beslissing voor een concrete vennootschapsvorm ook overwegingen een rol kunnen 
spelen die te maken hebben met innovatief ondernemerschap. 
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• Aantal zaakvoerders. De solitaire ondernemer zou het steeds moeilijker krijgen om 
zich te handhaven, zeker in de meer kennisintensieve sectoren. Er wordt dan ook na-
gekeken of samenwerking tussen meerdere vennoten of zaakvoerders ook samen-
hangt met innovatie.   

 
• Eigenaar of manager. Is er een verschil tussen bedrijfsleiders die ook eigenaar-

ondernemer zijn, of zijn micro-ondernemingen met een manager aan het hoofd net zo 
innovatief? 

 
• Meewerkende zaakvoerder. Zaakvoerders die in belangrijke mate meewerken in de 

productie worden eerder geassocieerd met traditionele ambachtelijke sectoren.  
Meewerkende zaakvoerders zijn dus bij hypothese minder innovatief.  

 
• Bijscholing voor de zaakvoerder. Zaakvoerders die zich regelmatig bijscholen zou-

den eventueel meer gericht zijn op nieuwe kennis. Er wordt nagegaan of deze ook 
vaker nieuwe producten of diensten op de markt zetten. 

 
Tabel 1.1 geeft de resultaten van de bivariate kruising van deze ondernemerskenmerken en 
het realiseren van innovatie. Er blijkt geen statistisch significante samenhang te kunnen wor-
den vastgesteld voor het statuut van de zaakvoerder, het aantal zaakvoerders en of de zaak-
voerder voltijds meewerkt in de productie (p>0,05). Innovatie lijkt dus onafhankelijk te zijn van 
deze kenmerken van de bedrijfsleiding.   
 
De bivariate analyse in Tabel 1.1 laat toe te besluiten dat er een significante samenhang aan-
wezig is voor het aantal werkuren en de leeftijd van de zaakvoerder, evenals voor de ouder-
dom en de rechtsvorm van het bedrijf (p<0,05). 
 
Voor het opleidingsniveau, het recent volgen van bijscholing en het geslacht van de onderne-
mers geeft de chikwadraattoets een (maar net) te hoge overschrijdingskans (p>0,05). Bij na-
der toezien in een drievoudige kruistabel blijkt er wel een significant verband te bestaan tus-
sen innovatie en opleidingsniveau, als deze ondernemers zich ook regelmatig bijscholen. 
Daarom wordt een nieuwe variabele gemaakt: ‘hooggeschoolde bijblijvers’ tegenover de ande-
re micro-ondernemers. De resultaten van deze analyses zijn weergeven in Tabel 1.2. 
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Tabel 1.1 Ondernemerskenmerken en innovatie 

 Geen innovatie Wel innovatie  Significantie/associatie 

Opleidingsniveau 

< HSO 65,4% 34,6% 

HSO 57,4% 42,6% 

> HSO 50,4% 49,6% 

Chi²: p=0,087 (NS) 

Aantal werkuren / week 

< 40 uur 65,5% 34,5% 

40 tot 50 uur 52,1% 47,9% 

50 tot 65 uur 56,9% 43,1% 

> 65 uur 45,5% 54,5% 

Chi²: p=0,037 

Cramer’s V= 0,129 

Leeftijd 

< 45 jaar 46,2% 53,8% 

45 tot 54 jaar 55,4% 44,6% 

> 55 jaar 62,1% 37,9% 

Chi²: p=0,011 

Cramer’s V= 0,133 

Ouderdom bedrijf 

Startend en jong bedrijf (< 10 jaar) 39,7% 60,3% 

Ouder bedrijf 57,0% 43,0% 

Chi²: p=0,008 

Cramer’s V= 0,118 

Geslacht 

Man 53,3% 46,7% 

Vrouw 66,7% 33,3% 
Chi²: p=0,062 (NS) 

Rechtsvorm 

Naamloze Vennootschap 44,9% 55,1% 

Andere rechtsvorm  60,8% 39,2% 

Chi²: p<0,001 

Cramer’s V= 0,156 

Aantal zaakvoerders 

Één zaakvoerder 54,9% 45,1% 

Meerdere zaakvoerders  54,5% 45,5% 
Chi²: p=0,600 (NS) 

Eigenaar of manager 

Eigenaar 54,5% 45,5% 

Manager  57,1% 42,9% 
Chi²: p=0,764 (NS) 

Meewerkende zaakvoerder 

Werkt voltijds mee 53,2% 46,8% 

Werkt niet (voltijds) mee  55,6% 44,4% 
Chi²: p=0,600 (NS) 

Bijscholing voor de  zaakvoerder(s) in het voorbije jaar  

Neen 56,9% 43,1% 

Ja 49,7% 50,3% 
Chi²: p=0,132 (NS) 
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Tabel 1.2 Opleidingsniveau, bijscholing en innovatie 

 Geen innovatie Wel innovatie Significantie/associatie 

 

Geen bijscholing 58,4% 41,6% Tot HSO 

Wel bijscholing 60,6% 39,4% 
Chi²: p=0,750 (NS) 

Geen bijscholing 55,3% 44,7% Hoger onder-

wijs Wel bijscholing 40,5% 59,5% 

Chi²: p=0,026 

Cramer’s V= 0,139 

 

Hooggeschoolde bijblijvers 40,5% 59,5% 

Andere ondernemers 57,5% 42,5% 

Chi²: p<0,004  

Cramer’s V=0,127 

 

 
 

1 . 2 .  E n k e l e  a lg e m e n e  b e d r i j f s k e n m e r k e n  

Voor de algemene bedrijfskenmerken is volgens Tabel 1.3 te noteren dat er een samenhang 
bestaat tussen innovatie en het aantal werknemers in een micro-onderneming (p<0,05).   

Tabel 1.3  Achtergrondvariabelen en innovatie 

 Geen innovatie Wel innovatie  Significantie/associatie 

Aantal werknemers 2 categorieën 

1-4 60,2% 39,8¨% 

5-9 49,2% 50,8% 

Chi²: p=0,012 

Cramer’s V= 0,111 

Aantal werknemers 3 categorieën 

1-3 61,5% 38,5% 

4-6 55,4% 44,6% 

7-9 48,1% 51,9% 

Chi²: p=0,044 

Cramer’s V= 0,111 

 

 
Daarnaast verschillen, zo blijkt uit Tabel 1.4, enkel de handelsondernemingen in innovatief 
gedrag significant van de andere sectoren. Het werknemersprofiel levert geen onderscheid op. 
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Tabel 1.4  Sector, werknemersprofiel en innovatie 

 Geen innovatie Wel innovatie  Significantie/associatie 

Sector in vier groepen 

Primair & industrie 55,0% 45,0% 

Bouw 57,1% 42,9% 

Handel 46,9% 53,1% 

Diensten 59,8% 40,2% 

Chi²: p=0,185 (NS) 

Handel tegenover andere sectoren 

Handel 57,3% 42,7% 

Andere sectoren 46,9% 53,1% 

Chi²: p=0,040 

Cramer’s V= 0,091 

Werknemersprofiel 

Arbeiders 56,6% 43,4% 

Bedienden 51,4% 48,6% 
Chi²: p=0,251 (NS) 

 

 

1 . 3 .  O p  z o e k  n a a r  d e  i n n o v a t i e v e  o n d e r n e m e r  

De evaluatie van de variabelen in een model voor logistische regressie leidt ertoe dat een 
aanzienlijk aantal van de hierboven opgesomde kenmerken van de ondernemer uit het model 
moesten verwijderd worden: het eventuele samenwerken met meerdere vennoten, het mee-
werken in de productie en het eventueel eigenaar zijn van het bedrijf. Ook multivariaat beke-
ken hebben deze ondernemerskenmerken geen impact op innovativiteit. De controlevariabelen 
(sector en aantal werknemers) hebben evenmin een significante invloed in het model (ook 
alternatieve sector-indelingen leveren niets op).   
 
De (continue) variabelen ‘aantal werkuren’ en ‘leeftijd van de zaakvoerder’ bleken bij nader 
onderzoek een niet-lineair verband te vertonen met de afhankelijke variabele. Uiteindelijk wer-
den deze variabelen gedichotomiseerd (‘zaakvoerders met een leeftijd van meer dan 60 jaar 
en andere zaakvoerders’ en ‘zaakvoerders die meer dan 65 uur werken per week en andere 
zaakvoerders’).  Het resultaat van deze nieuwe indeling is opgenomen in Tabel 1.5. 
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Tabel 1.5 Lange werkweken,  oude zaakvoerders en innovatie 

 Geen innovatie Wel innovatie  Significantie/associatie 

Meer dan 65 werkuren per week 

Neen 57,3% 42,8% 

Ja 45,5% 54,5% 

Chi²: p=0,028 

Cramer’s V= 0,097 

Oude zaakvoerder (> 60 jaar) 

Neen 50,6% 49,4% 

Ja 72,2% 27,8% 

Chi²: p<0,001  

Cramer’s V=0,170 

 

 
Alle weerhouden onafhankelijke variabelen van het model in Tabel 1.6 vertonen een significan-
te invloed (p<0,05) op innovatie. Er treden geen betekenisvolle interactie-effecten op. 
 
De interpretatie van  de odds ratios (OR=odds ratio) levert de volgende uitspraken op (onder 
controle van de andere parameters in het model):  
 Innovatieve ondernemers werken harder en/of langer dan hun collega’s.  De odds ratio om 

nieuwe of verbeterde producten op de markt te zetten is voor ondernemers die meer dan 65 
uur per week werken 1,6 maal hoger (OR=1,62) dan deze voor andere ondernemers. 

 Innovativiteit neemt af met de leeftijd van de bedrijfsleiders. De odds ratio op innovatie meer 
dan halveert (OR=0,45) als een ondernemer de leeftijd van 60 jaar bereikt. 

 Innovatie is meer een mannenkwestie. Voor ondernemingen met een man als zaakvoerder 
is de odds ratio dat deze tot de groep van de innovatieve bedrijven behoren bijna het dubbel 
(OR=1,89) van deze voor ondernemingen met een vrouw als zaakvoerder. 

 Starters zorgen sneller voor vernieuwing. Voor jonge bedrijven bedraagt de odds ratio op 
innovatie 1,78 maal deze voor oudere bedrijven (OR=1,78). 

 Innovatieve ondernemers beschikken meer over eigen knowhow en zijn leergierig. Onder-
nemers die te omschrijven zijn als ‘hooggeschoolde bijblijvers’ laten een odds ratio op inno-
vatie opteken die 75% hoger is (OR=1,75) dan deze voor andere ondernemers. 

 Innovatieve ondernemers werken vaker in een kapitaalvennootschap. Ondernemers die 
gekozen hebben voor een NV hebben een odds ratio op innovatie die bijna twee maal hoger 
(OR=1,90) is dan bij andere ondernemers. 
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Tabel 1.6  Odds ratios voor innovatie in producten en diensten volgens kenmerken 
van de ondernemer 

 
  Odds ratio (BI 95%) 

< 65u/week 1,00 Aantal werkuren van de zaakvoerder  
 
(p= 0,039) > 65u/week 1,60  (1,03 - 2,49) 

< 60 jaar 1,00 Leeftijd van de zaakvoerder 
 
(p=0,002) > 60 jaar 0,45  (0,28 - 0,75) 

Vrouw 1,00 Geslacht van de zaakvoerder 
 
( p=0,046) Man 1,89  (1,01 - 3,52)  

Oud(er) bedrijf 1,00 Ouderdom van de onderneming 
 
( p=0,039) Jong bedrijf 1,78  (1,03 - 3,07)  

Andere ondernemers 1,00 Opleidingsniveau 
 
(p=0,027) Hooggeschoolde bijblijver 1,75  (1,07 - 2,86) 

Overige rechtsvormen 1,00 Rechtsvorm van de onderneming 
 
(p=0,001) NV 1,90  (1,30 - 2,77) 
Constante (p<0,001) 0,32 
Model: p<0,001; NagelkerkeR²= 0,113  

N= 510 

Op basis van de odds ratios is het mogelijk de voorspellers van innovatie in volgorde van be-
lang te zetten. In de eerste plaats vormt de leeftijd van de ondernemer een goede indicator 
voor de kans op innovatie. Daarna volgen de rechtsvorm die de ondernemer gekozen heeft en 
het geslacht van de zaakvoerder. Hierna komt de ouderdom van de onderneming en het di-
ploma en de bijscholing van de zaakvoerder. Tenslotte is het ook het aantal werkuren van de 
ondernemer een voorspellende factor voor innovatie. 
 

1 . 4 .  P r o f i e l e n  v a n  i n n o v a t i e f  o n d e r n e m e rs c h a p  

In Tabel 1.7 en Tabel 1.8 wordt in de eerste plaats een logisch onderscheid gemaakt tussen 
ondernemers van minder en meer dan 60 jaar. Tabel 1.7 geeft de voorspelde kansen op inno-
vatie weer voor ondernemers van minder dan 60 jaar voor de verschillende mogelijke combi-
naties van de invloedrijke kenmerken. Hieruit is het profiel van de sterk innovatieve onderne-
mers af te leiden.    
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De hoogste kans op innovatie, m.n. 85% bestaat er voor jonge bedrijven onder de vorm van 
een NV, met een man als zaakvoerder, van het type hooggeschoolde bijblijver die meer dan 
65 uur per week werkt. Vrouwelijke zaakvoerders met hetzelfde profiel hebben eveneens een 
hoge kans op innovatie maar deze bedraagt toch tien procentpunten minder.   
 
Een veel lagere probabiliteit voor innovatie is op te tekenen bij de zaakvoerders die niet tot het 
type ‘hooggeschoolde bijblijver behoren, actief in een ouder bedrijf, niet onder de vorm van 
een NV (maar bv. in een ebvba).  Voor deze ondernemers bedraagt de kans op innovatie min-
der dan één op twee. Tabel 1.7 laat toe om alle nuanceverschillen waar te nemen volgens de 
ondernemerskenmerken. 

Tabel 1.7  Voorspelde kans op innovatie, volgens kenmerken van de ondernemer (jon-
ger dan 60 jaar) 

Mannen Vrouwen 

 HO Bijblijv. Overige HO Bijblijv. Overige 

Jonge bedrijven Wel NV >65u  85,0% 76,5% 75,0% 63,3% 

Jonge bedrijven Wel NV <65u 78,0% 67,1% 65,3% 51,9% 

Overige bedrijven Wel NV >65u  76,2% 64,6% 62,8% 49,2% 

Jonge bedrijven Geen NV >65u  75,0% 63,2% 61,3% 47,6% 

Overige bedrijven Wel NV <65u  66,7% 53,4% 51,4% 37,7% 

Jonge bedrijven Geen NV <65u  65,2% 51,8% 49,8% 36,2% 

Overige bedrijven Geen NV >65u  62,7% 49,1% 47,1% 33,8% 

Overige bedrijven Geen NV <65u  51,3% 37,6% 35,8% 24,2% 

 
Oudere ondernemers (cf. Tabel 1.8) hebben een aanzienlijke lagere kans op innovatie. Ge-
middeld bedraagt deze nog 27,8%. Indien deze 60-plussers onder de zaakvoerders evenmin 
één van de andere kenmerken dragen van innovatief ondernemerschap (oudere onderneming, 
geen NV, geen hooggeschoolde bijblijver, minder dan 65u per week werken) neemt de waar-
schijnlijkheid voor innovatie verder af tot 21,5% voor mannen en 12,7% voor vrouwen. 
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Tabel 1.8 Voorspelde kan op innovatie, volgens kenmerken van de ondernemer (ou-
der dan 60 jaar) 

 Kans op innovatie 

Gemiddelde kans voor +60 jaar 27,8% 

+ 60 jaar, man (geen andere kenmerken) 21,5% 

+ 60 jaar, vrouw (geen andere kenmerken) 12,7% 

Geen andere kenmerken: oudere onderneming, geen NV, geen hooggeschoolde bijblijver, minder dan 65u per 
week werken. 
 

1 . 5 .  E n k e l e  c o n c l u s i e s  

Het profiel van de innovatieve ondernemer is verre van uitgesproken, toch zijn er enkele ken-
merken te onderscheiden die meer samengaan met het realiseren van omzet via nieuwe of 
verbeterde producten of diensten.   
 
Zo is de kans op innovatie het grootst voor startende/jonge bedrijven met mannelijke zaak-
voerders. Mature bedrijven zijn dus duidelijk minder begaan met voortdurende vernieuwing. Dit 
bevestigt het inzicht dat starters nodig zijn voor de dynamiek en het vernieuwende karakter 
van een economie. Innovatieve ondernemers hebben er meer voor gekozen een NV op te 
richten. De Naamloze Vennootschap biedt een aantal voordelen (bv. soepele eigendomsover-
dracht) die van pas kunnen komen voor op innovatiegerichte groeibedrijven.   
 
Innovatief ondernemersschap gaat ook meer samen met kennis. Hoogopgeleide ondernemers 
die zich permanent bijscholen lopen in de innovatiespits. Verder blijken creatieve ondernemers 
vaak erg lange werkweken te kloppen. Dit bevestigt de veronderstelling dat creatieve onder-
nemers aan vernieuwende projecten (moeten) werken bovenop of na de normale dagtaak. De 
vaststelling nuanceert het beeld alsof het in hoofdzaak de traditionele zelfstandige bedrijven 
zijn die met een hoge werkdruk kampen.   
 
Innovatie ligt veel minder voor de hand voor ondernemers die de leeftijd van 60 jaar bereikt 
hebben. Deze vaststelling lijkt weinig relevant. Men moet echter in het oog houden dat van-
daag reeds meer dan één op vijf van de micro-ondernemingen een bedrijfsleider heeft in deze 
leeftijdscategorie. Een sterke verdere veroudering van de ondernemerspopulatie vormt zonder 
bijzondere aandacht, een mogelijke bedreiging voor de innovatiekracht. 
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De vaststelling over het beperkte innovatieve karakter van ondernemingen met een vrouwelij-
ke zaakvoerder ondersteunt de bekommernis dat er nog een weg af te leggen is om vrouwen 
aan te moedigen tot innovatief ondernemerschap. 
 
 

2.  Innovat ie  en bedri j fsstrategie 

2 . 1 .  K e n m e r ke n  v a n  d e  b e d r i j f s s t r a t e g i e  

Met welke strategie gaat innovatie gepaard, hebben innovatieve bedrijven een doelgericht 
beleid, is er in dergelijke bedrijven sprake van een uitsproken ‘focus on innovation’ en willen 
ze meer dan andere ondernemingen groeien in de toekomst? Inzicht in de strategiekenmerken 
van innovatieve bedrijven geeft een belangrijke indicatie van welke hefbomen er mogelijk zijn 
om innovatie aan te moedigen. In de TOA-survey zijn enkele kenmerken opgenomen die een 
aanduiding geven van de strategie die een onderneming voert. Het gaat om volgende variabe-
len: 

• Visie op de evolutie van het activiteitsniveau van het bedrijf (uitbreiden, behouden, 
afbouwen). Een samenhang tussen deze variabele en innovatie wijst op de keuze 
voor innovatie als groeistrategie (Tabel 1.9).   

• Een uitgeschreven beleidsnota of bedrijfsplan hebben. Een formele bedrijfsstrate-
gie, waarin de toekomstplannen van de ondernemer verwoord zijn, zou een indicatie 
kunnen zijn van de wil om ook te innoveren. Dergelijk strategisch bedrijfsplan kan ook 
een garantie vormen dat er in de praktijk ook iets terecht komt van een innovatiepro-
ject (Tabel 1.10). 

• Het belang (in punten op tien) dat een onderneming hecht aan innovatie. De zgn. ‘fo-
cus on innovation’ wordt aanzien als een basisvoorwaarde voor innovatief gedrag. 
Ondernemers zonder enige vorm van interesse voor vernieuwing zullen erg moei-
zaam ook tot innovatie overgaan. Onderzoek van de variabele ‘belang van innovatie’ 
leerde dat het verband met innovatie niet lineair kan genoemd worden. De variabele 
wordt gedichotomiseerd met de mediaan (zeven op tien) als afkappunt (Tabel 1.11).   
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Tabel 1.9  Groeistrategie en innovatief gedrag 

 Geen innovatie Wel innovatie  Significantie/associatie 

Evolutie van het activiteitsniveau in drie categorieën 

Afbouwen 64,2% 35,8% 

Behouden 58,0% 42,0% 

Uitbreiden 45,7% 54,3% 

Chi²: p=0,014 

Cramer’s V= 0,129 

 

 

Tabel 1.10  Strategienota en innovatief gedrag 

 Geen innovatie Wel innovatie  Significantie/associatie 

Beleidsnota of bedrijfsplan 

Niet uitgeschreven 57,4% 42,6% 

Wel uitgeschreven 39,5% 60,5% 

Chi²: p=0,004 

Cramer’s V= 0,128 

 

 

Tabel 1.11  Belang van innovatie en innovatief gedrag 

 Geen innovatie Wel innovatie  Significantie/associatie 

Belang van innovatie in vier groepen (kwartielen) 

Zeer laag belang 65,3% 34,7% 

Eerder laag belang 63,5% 36,5% 

Eerder hoog belang 43,0% 57,0% 

Zeer hoog belang 45,9% 54,1% 

Chi²: p<0,001 

Cramer’s V= 0,200 

Belang van innovatie in twee groepen  

Laag belang 64,4% 35,6% 

Hoog belang 44,6% 55,4% 

Chi²: p<0,001 

Cramer’s V= 0,199 
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2 . 2 .  E e n  s u c c e s v o l l e  s t r a t e g i e  v o o r  i n n o v a t i e ?  

Het bekomen model bevestigt de bivariaat vastgestelde samenhang. De verklarende kracht 
blijft echter beperkt (R²=0,08). De parameters ‘aantal werknemers’, ‘hoofdsector’ en ‘werkne-
mersprofiel’ die ter controle in het model werden getest hebben geen significante invloed. Er 
treden ook geen interacties op tussen de in het model opgenomen predictoren. In de onder-
staande  Tabel 1.12 is het eindresultaat op genomen. 
 

Tabel 1.12  Odds ratios voor innovatie in producten en diensten volgens bedrijfsstra-
tegie 

 
  Odds ratio (BI 95%) 

Beperkt 1,00 Belang van innovatie voor het bedrijf  
 
( p<0,001) Groot 2,11    (1,47-3,03) 

Afbouwen 1,00 
Behouden 1,30    (0,70-2,41) 

Evolutie activiteitsniveau 
 
 
(p=0,037) Uitbreiden 2,09    (1,05-3,89) 

Niet uitgeschreven  1,00 Beleidsnota of beleidsplan 
 
(p=0,027) Uitgeschreven 1,79    (1,07-2,98) 
Constante (p=0,001) 0,36 
Model: p<0,001; NagelkerkeR²= 0,083   

N= 510 

De interpretatie van de odds ratios levert de volgende uitspraken (ceteris paribus) op: 
 Ondernemers die een eerder groot belang hechten aan innovatie hebben een odds ratio om 

effectief ook nieuwe of verbeterde producten om te zetten die meer dan het dubbele is 
(OR=2,11) van deze voor ondernemers die minder belang hechten aan innovatie. 

 De odds ratio voor innovatie bij bedrijven die willen groeien bedraagt meer dan het dubbele 
(OR=2,09) dan deze voor bedrijven, die streven naar afbouw.  

 Bedrijven met een uitgeschreven bedrijfsstrategie hebben een odds ratio om innovatie te 
realiseren van 1,79 maal (OR=1,79) deze van hun collega’s zonder beleidsplan. 

 

2 . 3 .  P r o f i e l e n  v a n  i n n o v a t i e s t r a t e g i e ë n  

De berekening van de kansen voor de verschillende strategiekenmerken (en de belangrijkste 
mogelijke combinaties) levert de onderstaande Tabel 1.13 op: 



Organisatievernieuwing in Vlaamse micro-ondernemingen 
Statistische oefeningen 

20 

 

Tabel 1.13  Innovatie in producten of diensten, volgens bedrijfsstrategie 

Kenmerken van de bedrijfsstrategie Kans op innovatie 

Groot belang van innovatie, uitgeschreven bedrijfsstrategie  73,2% 

Groot belang van innovatie geen uitgeschreven bedrijfsstrategie 60,5% 

Beperkt belang van innovatie, uitgeschreven bedrijfsstrategie,  56,4% 

Uitbreiden activiteiten 

Beperkt belang innovatie, geen uitgeschreven bedrijfsstrategie 42,1% 

Groot belang van innovatie, uitgeschreven bedrijfsstrategie  63,7% 

Groot belang van innovatie geen uitgeschreven bedrijfsstrategie 49,6% 

Beperkt belang van innovatie, uitgeschreven bedrijfsstrategie,  45,5% 

Behouden activiteiten 

Beperkt belang innovatie, geen uitgeschreven bedrijfsstrategie 31,9% 
Afbouwen activiteiten (geen andere kenmerken) 26,5% 
 
De combinatie van de verschillende kenmerken houdt in dat de meest innovatieve bedrijven 
(73,2% kans op innovatie) beschikken over een beleidsnota, hun activiteiten willen uitbreiden 
en een groot belang hechten aan innovatie. Ondernemingen die hiervan het spiegelbeeld zijn 
hebben maar 26,5% kans om innovatieve producten of diensten op de markt te zetten. Er zijn 
verder enkele opmerkelijke profielen te onderscheiden. Zo zijn er de ‘weinig innovatieve groei-
ers’ (uitbreiden, beperkt, belang innovatie, geen beleidsnota: 42,1% kan op innovatie) die hun 
groeistrategie wellicht met andere wapens willen realiseren dan de vernieuwing van producten 
of diensten. Verder blijkt  innovatie vrij goed te kunnen samengaan met een consoliderende 
bedrijfsstrategie (behoud vna het activiteitsniveau), zeker als deze is uitgeschreven in een 
beleidsnota (kans op innovatie 63,7%). 
 

2 . 4 .  E n k e l e  c o n c l u s i e s  

Innovatief gedrag is (ook in micro-ondernemingen) het vaker resultaat een formele innovatie-
strategie, waarbij de ondernemer zich sterk bewust is van het belang van innovatie voor het 
bedrijf. Ondernemers zonder uitgeschreven bedrijfsplan hebben een aanzienlijke lagere kans 
op product- en diensteninnovatie. 
 
Groei en innovatie gaan in sterke mate samen bij de micro-ondernemingen. Ondernemers die 
hun activiteitenniveau willen uitbreiden zijn dus vaker innovatief op het vlak van producten en 
diensten.   
 



Organisatievernieuwing in Vlaamse micro-ondernemingen 
Statistische oefeningen 

21 

 

3.  Strategie of  persoonl i jkheid? 

De volgende vraag die zich opdringt is of innovatie nu eerder het resultaat is van bepaalde 
persoonskenmerken of dat er veeleer een duidelijke strategie achter zit. Om deze vraag te 
beantwoorden worden de beide voorgaande logistische regressiemodellen samengevoegd.  
Het resultaat van deze oefening is opgenomen in Tabel 1.14. 
 

Tabel 1.14  Odds ratios voor innovatie in producten en diensten volgens kenmerken 
van de ondernemer en kenmerken van de bedrijfsstrategie 

 
  Odds ratio (BI 95%) 

< 65u/week 1,00 Aantal werkuren van de zaakvoerder  
 
(p= 0,038) > 65u/week 1,63   (1,03-2,58) 

< 60 jaar 1,00 Leeftijd van de zaakvoerder 
 
(p=0,001) > 60 jaar 0,43   (0,26-0,72) 

Vrouw 1,00 Geslacht van de zaakvoerder 
 
( p=0,052) Man 1,88   (0,99-3,58)  

Oud(er) bedrijf 1,00 Ouderdom van de onderneming 
 
(p=0,035) Jong bedrijf 1,83   (1,05-3,20)  

Andere ondernemers 1,00 Opleidingsniveau 
 
(p=0,125) Hooggeschoolde bijblij-

ver 1,49   (0,90-2,49) 

Overige rechtsvormen 1,00 Rechtsvorm van de onderneming 
 
(p=0,008) NV 1,40   (1,15-2,51) 

Beperkt 1,00 Belang van innovatie voor het bedrijf  
 
( p<0,001) Groot 2,18   (1,49-3,18) 

Afbouwen 1,00 
Behouden 1,07   (0,55-2,08) 

Evolutie activiteitsniveau 
 
 
(p=0,327) Uitbreiden 1,45   (0,71-2,92) 

Niet uitgeschreven  1,00 Beleidsnota of beleidsplan 
 
(p=0,063) Uitgeschreven 1,65   (0,97-2,80) 
Constante (p<0,001) 0,18 
Model: p<0,001; NagelkerkeR²= 0,171  

N= 510 
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Het bekomen model bevestigt dat zowel kenmerken van de ondernemer als strategie-
elementen een rol spelen. De verklarende kracht van dit geïntegreerde model is beter 
(R²=0,17), maar de impact van een aantal predictoren kan niet meer als significant aangeduid 
worden (m.n. opleidingsniveau en evolutie activiteitsniveau). Enkele andere predictoren verto-
nen een net te grote overschrijdingskans (geslacht, beleidsnota).   
 
Mogelijke interactie-effecten werden eveneens gecontroleerd. Deze analyses leerden dan het 
effect van het belang van innovatie beïnvloed wordt door de ouderdom van de ondernemingen 
(het al dan niet starter zijn) en dat de vastgestelde samenhang met het geslacht van de on-
dernemer beïnvloed wordt bij het al dan niet hanteren van een beleidsnota. De interactie-
effecten worden geïllustreerd d.m.v. driewegskruistabellen. 
 
De eerste tabel vertrekt van de vaststelling dat vrouwelijke ondernemers minder innovatief 
lijken dan hun collega’s van het mannelijke geslacht (voor frequenties zie Tabel 1.1). De tabel 
hieronder suggereert dat dit enkel het geval is in de mate dat ondernemers geen beleidsnota 
gebruiken (vrouwen: 29% innovatief, mannen: 44% innovatief). Vrouwelijke ondernemers die 
hun innovatieplannen uitwerken in een strategienota lijken de mannelijke bedrijfsleiders achter 
zich te laten (vrouwen: 67% innovatief, mannen 60% innovatief). Het positieve verband met de 
beleidsnota is aanwezig voor de beide geslachten (common odds ratio 2,03). De bekomen 
conditonal odds ratios verschillen niet significant van elkaar. 
 

Tabel 1.15  Beleidsnota en geslacht, effect op innovatie 

 Geen innovatie Wel innovatie  conditional odds ratio 

geen uitgeschreven beleidsnota 70,8% 29,2% Vrouwen 

wel uitgeschreven beleidsnota 33,3% 66,7% 
4,86 (0,78 – 29,62) 

geen uitgeschreven beleidsnota 55,7% 44,3% Mannen 

wel uitgeschreven beleidsnota 40,0% 60,0% 
1,89 (1,12 – 3,17) 

Common odds ratio 2,03 (1,23 – 3,33)  -  Breslow-Day: p=0,315; CMH: p=0,005 

 
De tweede tabel 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 innova-
tiever dan meer mature bedrijven. Deze vaststelling moet genuanceerd worden omdat creativi-
teit en vernieuwing vooral blijkt samen te gaan met een duidelijke 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 bedrijven met 
eenzelfde visie op innovatie. Startende bedrijven waar de ondernemer sterkt gelooft in innova-
tie blijken wel de ‘creatieve turbo’s’ van onze economie te zijn:  83% ervan is innovatief. 
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Tabel 1.16  Ouderdom bedrijf  en belang innovatie 

 Geen innovatie Wel innovatie  Conditional odds ratio 

Overig bedrijf  65,8% 34,2% Beperkt belang 

innovatie Jong bedrijf 56,4% 43,6% 
1,48 (0,74 – 2,96) 

Overig bedrijf  48,2% 51,8% Hoog belang  

innovatie Jong bedrijf 17,2% 82,8% 
4,46 (1,64 – 12,12) 

Common odds ratio 2,27 (1,32 – 3,91)  -  Breslow-Day: p=0,070; CMH: p=0,005 

 
Tenslotte wordt in de onderstaande tabel het defintieve model (R²=0,15) weergeven met enkel 
de significante predictoren (na ‘backstep-analyse’ volgens de ‘likelihood ratio’).  

Tabel 1.17  Kans voor innovatie in producten en diensten volgens bedrijfsstrategie en 
kenmerken van de ondernemer  

 
  Odds ratio (BI 95%) 

Beperkt 1,00 Belang van innovatie voor het bedrijf  
 
( p<0,001) Groot 2,21    (1,52-3,22) 

< 65u/week 1,00 Aantal werkuren  
 
(p=0,025) > 65u/week 1,68    (1,07-2,63) 

< 60 jaar 1,00 Leeftijd 
 
( p=,001) > 60 jaar 0,44    (0,26-0,72) 

Overige 1,00 Ouderdom onderneming  
 
(p=0,027) Jong bedrijf 1,87    (1,08-3,25) 

Overige rechtsvormen 1,00 Rechtsvorm  
 
(p=0,004) NV 1,74    (1,19-2,55) 

Niet uitgeschreven  1,00 Beleidsnota  
 
(p=0,021) Wel uitgeschreven 1,78    (1,06-3,01) 
Constante (p<0,001) 0,39 

Model: p<0,001;  NagelkerkeR²= 0,148   

N= 510 

De belangrijkste voorspellende factoren voor innovatie qua persoons- en strategiekenmerken 
volgens dit model zijn in dalende volgorde (volgens de OR): de leeftijd van de zaakvoerder, 
het belang van innovatie voor de onderneming, het al dan niet starter zijn, het hanteren van 
een beleidsnota, de rechtsvorm van het bedrijf en het aantal werkuren dat de zaakvoerder 
presteert per week. 
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4.  Welke kennisbronnen z i jn  ef fect ief? 

In dit punt wordt onderzocht in welke mate het al dan niet innovatief zijn (in producten of dien-
sten) bij micro-ondernemingen bepaald wordt door verschillende kennisbronnen (eigen onder-
zoek, marktonderzoek, leveranciers, suggesties van personeel, klanten, consultants, samen-
werken met kenniscentra). 
 
De predictoren die voor het logistische regressiemodel in aanmerking komen zijn de verschil-
lende mogelijke bronnen waarvan bedrijven vaak of soms gebruik maken om producten, dien-
sten of werkwijzen te vernieuwen. In het totaal worden er in de TOA-survey zeven kennisbron-
nen onderscheiden: 
 Eigen onderzoek en ontwikkeling  
 Resultaten van marktonderzoek  
 Contacten met klanten  
 Contacten met leveranciers  
 Samenwerking met onderwijs/onderzoeksinstellingen  
 Suggesties van personeel  
 Consultants en/of bedrijfsadviseurs  

Deze variabelen hebben drie antwoordcategorieën: nooit, soms, vaak. 
 

4 . 1 .  I n v l o e d  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  k e n n i s b r o n n e n  

In eerste instantie wordt nagegaan of het al dan niet aanwenden van de verschillende kennis-
bronnen een verschil maakt voor het innovatief zijn van een onderneming. Hiervoor worden de 
verschillende kennisbronnen gehercodeerd tot dichotome variabelen. De kruistabellen voor de 
verschillende bronnen van innovatie en innovatie in producten en diensten zijn weergegeven 
in de tabel op de volgende pagina. 
 
De verbanden met de afhankelijke variabele zijn bivariaat significant (Pearson-chi²: p<,05) 
voor al de kennisbronnen, uitgezonderd voor contacten met klanten. Om inhoudelijke redenen 
wordt deze variabele voorlopig toch in het model opgenomen. 
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Tabel 1.18  Ondernemerskenmerken en innovatie 

 Geen innovatie Wel innovatie  Significantie/associatie 

Eigen onderzoek en ontwikkeling 

Neen 64,7% 35,3% 

Ja 48,8% 51,3% 

Chi²: p<0,001  

Cramer’s V=0,155 

Resultaten van marktonderzoek 

Neen 58,3% 41,7% 

Ja 45,5% 54,5% 

Chi²: p=0,009 

Cramer’s V= 0,116 

Contacten met klanten 

Neen 56,5% 43,5 

Ja 54,5% 45,5% 
Chi²: p=0,768 

Contacten met leveranciers 

Neen 66,7% 33,3% 

Ja 53,0% 47,0% 

Chi²: p=0,042 

Cramer’s V= 0,090 

Samenwerking met onderzoeks- en onderwijsinstellingen 

Neen 57,8% 42,2% 

Ja 45,9% 54,1% 

Chi²: p=0,017 

Cramer’s V=0,105 

Suggesties van werknemers 

Neen 66,2% 33,8% 

Ja 52,8% 47,2% 

Chi²: p<0,036 

Cramer’s V= 0,093 

Samenwerking met consultants of bedrijfsadviseurs 

Neen 58,3% 41,7% 

Ja 40,0% 60,0% 

Chi²: p=0,001 

Cramer’s V=0,146 

 
De analyse van de geschatte coëfficiënten van het eerste model met de zeven kennisbronnen 
voor innovatie leert dat enkel ‘eigen onderzoek’ en ‘consultants’ (evenals de constante) ver-
schillen van nul (Wald-chi²: p <0,05). De variabelen ‘hoofdsector’, ‘aantal werknemers’ en 
‘werknemersprofiel’ worden ter controle in het model opgenomen maar leverden geen signifi-
cante bijdrage. Een evaluatie van mogelijke interactie-effecten bij verschillende individuele 
andere bronnen van innovatie leverde evenmin significante inzichten op.   
 
Bij nader onderzoek blijkt er wel een verband te blijven bestaan met het aantal gebruikte (vijf) 
overige bronnen van innovatie (klanten, leveranciers, marktonderzoek, suggesties van perso-
neel, kenniscentra) en het al dan niet innovatief zijn. Dit verband is echter niet-lineair. Daarom 
wordt er een dichotome variabele aangemaakt met de mediaan als afbreekpunt: (meer of min-
der dan drie andere bronnen van innovatie). Zie hiervoor onderstaande kruistabel. 
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Tabel 1.19  Aantal gebruikte kennisbronnen en innovatie 

 Geen innovatie Wel innovatie  Significantie/associatie 

Aantal andere kennisbronnen, naast consultants en/of eigen onderzoek en ontwikkeling 

<3 andere  60,7% 39,3% 

>3 andere  44,4% 55,6% 

Chi²: p<0,001 

Cramer’s V= 0,158 

 
Het aangepaste regressiemodel is weergeven in Tabel 1.20.  
 

Tabel 1.20  Odds ratios voor innovatie in producten en diensten volgens gebruikte 
kennisbronnen 

 
  Odds ratio BI – 95% 

Neen 1,00  Consultants of bedrijfsadviseurs  
 
(p=0,007) Ja 1,87 1,18 – 2,95 

Neen 1,00  Eigen onderzoek of ontwikkeling 
 
(p=0,009) Ja 1,67 1,14 – 2,46 

< 3 andere  1,00  Andere kennisbronnen 
 
( p=0,019) > 3 andere 1,58 1,08 – 2,32 
Constante ( p<0,001) 0,44  

Model: p<0,001; NagelkerkeR²= 0,070).   

N= 510 

De interpretatie van de odds ratios levert onder controle van de andere factoren in het model 
volgende uitspraken op: 
 de odds ratio dat bedrijven die aan eigen onderzoek doen ook nieuwe of verbeterde produc-

ten omzetten is 1,67 maal hoger (OR=1,67) dan voor bedrijven  die niet aan eigen onder-
zoek doen. 

 de odds ratio dat bedrijven die consultants benutten als bron van innovatie ook nieuwe of 
verbeterde producten omzetten is 87% hoger (OR=1,87) dan voor soortgelijke bedrijven die 
dit niet doen. 

 de odds ratio dat bedrijven die meerdere andere kennisbronnen voor innovatie gebruiken 
ook nieuwe of verbeterde producten omzetten is ruim de helft hoger (OR=1,58) dan voor 
bedrijven die maar een beperkt aantal kennisbronnen benutten. 
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De vergelijking van de kansen voor bedrijven die eigen onderzoek doen en/of gebruik maken 
van consultants en/of meerdere bronnen van innovatie hanteren, levert volgende tabel op. De 
mogelijke combinaties leren dat de kans op innovatie het laagst is (30,7%) bij bedrijven die 
geen eigen onderzoek uitvoeren, geen consultants onder de arm nemen en slechts een be-
perkt aantal andere kennisbronnen aanspreken. Bedrijven met het omgekeerde profiel hebben 
de hoogste kans op innovatie, m.n. 68,7%. 
 

Tabel 1.21  Kans op innovatie in producten/diensten, volgens gebruikte kennisbronnen 

Gebruikte kennisbronnen Kans op innovatie 

Eigen onderzoek, consultants en minstens drie andere kennisbronnen 68,7% 
Eigen onderzoek, consultants en minder dan drie andere kennisbronnen 58,1% 
Geen eigen onderzoek, consultants en minstens drie andere kennisbronnen 56,8% 
Eigen onderzoek, geen consultants en minstens drie andere kennisbronnen 54,0% 
Geen eigen onderzoek, consultants en minder dan drie andere kennisbronnen 45,4% 
Eigen onderzoek, geen consultants en minder dan drie andere kennisbronnen 42,6% 
Geen eigen onderzoek, geen consultants en minstens drie andere kennisbronnen 41,3% 
Geen eigen onderzoek, geen consultants en minder dan drie andere kennisbronnen 30,7% 
 

4 . 2 .  E n k e l e  c o n c l u s i e s  

Vooral kennisinput vanwege consultants geeft rechtstreeks aanleiding tot vernieuwing of ver-
betering van producten of diensten. Dit onderstreept het belang van externe ondersteuning 
van kleine bedrijven. Bedrijfsadviseurs kunnen blijkbaar zorgen voor het nodige zgn. ‘ken-
nisabsorberend vermogen’ dat aan de basis ligt van productvernieuwingen. ‘Onderzoek en 
ontwikkeling’ hangt ook in micro-ondernemingen duidelijk samen met een innovatieve output.  
 
Innovatieve bedrijven onderscheiden zich gedeeltelijk door gebruik te maken van meer ver-
schillende kennisbronnen. Hierbij is het opvallend dat voor een aantal kennisbronnen niet 
zozeer de rechtstreekse aanwending ervan effect heeft. De impact van de  kenniscentra op 
het innovatief gebeuren in micro-ondernemingen blijkt in de feiten erg beperkt. Terwijl deze 
infrastructuur er net op gericht is om vernieuwingsprocessen in kleine bedrijven de nodige 
ondersteuning te bieden. Het is veeleer de combinatie van de verschillende aangereikte in-
zichten (vanwege klanten, leveranciers, kenniscentra,…) die voor  de ondernemers de aanlei-
ding kunnen zijn tot nieuwe producten of diensten.  
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5.  Samenvatt ing ‘ innovat ief  ondernemen’  

Volgens het profiel van de ondernemer is de kans op innovatie het grootst voor startende en 
jonge bedrijven met mannelijke zaakvoerders. Mature bedrijven zijn minder begaan met voort-
durende vernieuwing. Innovatieve ondernemers hebben er ook meer voor gekozen een NV op 
te richten. Innovatief ondernemersschap gaat ook vaak samen met de competentie-
ontwikkeling van de ondernemer. Hoogopgeleide ondernemers die zich permanent bijscholen 
lopen in de innovatiespits. Verder blijken creatieve ondernemers vaak erg lange werkweken te 
kloppen.  Innovatie ligt veel minder voor de hand voor ondernemers die de leeftijd van 60 jaar 
bereikt hebben. Deze vaststelling lijkt weinig relevant maar meer dan één op vijf van de micro-
ondernemingen heeft een bedrijfsleider in deze leeftijdscategorie. Verder is er ook de vaststel-
ling van het minder innovatieve karakter van ondernemingen met een vrouwelijke zaakvoerder. 
 
Innovatief gedrag is (ook in micro-ondernemingen) vaak het resultaat een formele innovatie-
strategie, waarbij de ondernemer zich sterk bewust is van het belang van innovatie voor het 
bedrijf. Ondernemers zonder uitgeschreven bedrijfsplan hebben een aanzienlijke lagere kans 
op product- en diensteninnovatie. Groei en innovatie gaan in sterke mate samen bij de micro-
ondernemingen. Ondernemers die hun activiteitenniveau willen uitbreiden zijn dus vaker inno-
vatief op het vlak van producten en diensten. De bedrijfsstrategie heeft een grotere invloed 
dan sommige (persoons)kenmerken zoals geslacht of de levensfase van de onderneming.   
 
De belangrijkste voorspellende factoren voor innovatie qua persoons- en strategiekenmerken 
volgens zijn in dalende volgorde:  
 de leeftijd van de zaakvoerder;  
 het belang van innovatie voor de onderneming;  
 het al dan niet starter zijn; 
 het hanteren van een beleidsnota; 
 de rechtsvorm van het bedrijf ; 
 het aantal werkuren dat de zaakvoerder presteert per week. 

 
Vooral de kennisinput vanwege consultants geeft rechtstreeks aanleiding tot vernieuwing of 
verbetering van producten of diensten. ‘Onderzoek en ontwikkeling’ hangt ook in micro-
ondernemingen duidelijk samen met een innovatieve output. Innovatieve bedrijven onder-
scheiden zich eveneens door gebruik te maken van meerdere interne (suggesties medewer-
kers) en externe kennisbronnen (contacten met klanten, leveranciers of kenniscentra) dan hun 
niet-innovatieve collega’s.  



Organisatievernieuwing in Vlaamse micro-ondernemingen 
Statistische oefeningen 

29 

 

Hoofdstuk 2  
Structuurtypes bij micro-ondernemingen 

In dit deel wordt onderzocht of er verschillende structuurtypes te onderscheiden zijn binnen de 
micro-ondernemingen. Dit moet de basis vormen voor verdere analyse waarbij nagekeken zal 
worden of een bepaalde organisatiestructuur samenhangt met andere TOA-factoren. 
 

1.  Welke structuurkenmerken z i jn  aanwezig? 

In de TOA-survey zijn vier kenmerken van de organisatiestructuur opgevraagd. Het gaat met 
name over:  
 Het voltijds meewerken van de zaakvoerder in de productie. Dergelijk type zaakvoerder is 

eerder te omschrijven als een ambachtsman of practicus. Een bedrijfsleider die niet of min-
der intensief meewerkt in de productie is meer te beschouwen als een manager. 

 Het tewerkstellen van andere leidinggevenden. Het aanstellen van ploegbazen of chefs 
betekent het instaleren van een mate van hiërarchie, waarbij de zaakvoerder niet meer de 
spil is waarrond alles draait.   

 Het opdelen van de onderneming in verschillende afdelingen. Een onderscheid maken tus-
sen meerdere functionele afdelingen in een onderneming duidt op het instellen van een 
structuur die meer duidelijkheid brengt over taken en verantwoordelijkheden in een organi-
satie. 

 Het werk organiseren via (autonome) teams. Teamwerk of ploegen en werkcellen beschik-
ken steeds over een zekere mate van autonomie om de hen toegewezen taken uit te voe-
ren.   

 
De structuur van de micro-ondernemingen lijkt in hoofdzaak eenvoudig. In bijna de helft van 
de micro-ondernemingen werkt de zaakvoerder (nog) voltijds mee met zijn personeel. Een 
minderheid van de  micro-ondernemingen heeft andere leidinggevenden dan de bedrijfsleider 
zelf of bestaat uit verschillende afdelingen. In een beperkte groep van de bedrijven kan men 
(een vorm van autonoom) teamwerk aantreffen. Dit blijkt uit de cijfers in Tabel 2.1.   
 
Voor deze analyse zal in eerste instantie gewerkt worden met ongewogen gegevens. 
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Tabel 2.1  Overzicht structuurkenmerken van de micro-ondernemingen. 

Kenmerk  

Percentage bedrijven  

(gewogen) 

Percentage bedrijven  

(ongewogen) 

Zaakvoerder werkt voltijds mee in produc-
tie/dienstverlening 44,0% 36,9% 

Bedrijven met andere leidinggevenden, 
dan de zaakvoerder(s) 28,8% 40,4% 

Bedrijven met verschillende afdelingen 25,3% 28,0% 

Teamwerk 13,3% 20,6% 

N= 510  

 
 

2.  Op zoek naar  een typologie 

Om te komen tot een typologie van de micro-ondernemingen volgens de organisatiestructuur 
wordt daarom eerst een clusteranalyse uitgevoerd. Daarna wordt getracht om zinvolle types te 
onderscheiden en wordt nagegaan of de bekomen typologie helpt bij het beschrijven van de 
micro-ondernemingen. 
 

2 . 1 .  C l u s t e r i n g  v a n  s t r u c t u u rk e n m e r k e n  

Tabel 2.2 geeft het resultaat van de clusteranalyse (algoritme: hiërarchische clustering vol-
gens de methode van Ward met de structuurkenmerken als binaire attributen; afstandsindex: 
‘Squared Euclidean Distance’). In deze analysen zijn de bedrijven verdeeld over zes, vijf, vier 
en drie clusters volgens de gelijkenissen op basis van de structuurkenmerken. Een opdeling in 
zes clusters is met 510 cases ongeveer het maximum waarmee (bij een gelijkmatige verdeling 
over de clusters) nog zinvolle verdere analyses mogelijk zijn.   
 
De vier attributen zijn  voldoende evenwichtig verdeeld over de cases. Uit Tabel 2.1 was reeds 
af te leiden dat er geen ‘slapende’ (freq. <5%) of ‘veralgemeende’ (freq. >95%) attributen tus-
sen zitten. Er zijn ook geen ‘dominante attributen’ die de oorzaak kunnen zijn van overdreven 
overlapping van, of samenhang tussen, de verschillende attributen onderling. Dit maakt de 
gegevens dus geschikt voor een clusteranalyse. 
 
De oplossing met zes clusters leidt tot groepen waarvan de omvang (aantal ondernemingen 
per cluster) niet al te sterk verschilt (van 12,2% tot 23,1%).  
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Bij de oplossing met vijf clusters worden de oorspronkelijke clusters 4 en 5 samengevoegd. Bij 
de vier clusteroplossing worden de clusters 1 en 2 samengenomen.  
Bij het voorstel voor drie clusters worden de overblijvende clusters 2 en 4 herleid tot één (zie 
hiervoor Tabel 2.2). Bij zes clusters zijn niet alle clusters eenduidig te typeren. Bij vijf clusters 
is dit beter mogelijk en blijft er een significante en sterke samenhang bestaan voor alle attribu-
ten (Cramer’s V: >0,640). Als de verdeling van de ondernemingen van vijf tot vier clusters 
wordt teruggebracht verdwijnt de samenhang voor het ‘meewerken van de zaakvoerder’. De 
verdeling over vijf clusters lijkt dus het meest zinvol. 
 

Tabel 2.2  Verdeling over zes tot drie clusters 

 6 clusters 5 clusters 4 clusters 3 clusters 

Cluster 1 23,1% 23,1% 38,8% 38,8% 

Cluster 2 15,7% 15,7% 19,4% 33,1% 

Cluster 3 19,4% 19,4% 28,0% 28,0% 

Cluster 4 15,9% 28,0% 13,7% X 

Cluster 5 12,2% 13,7% X X 

Cluster 6 13,7% X X X 

N= 510 – ongewogen 

 

2 . 2 .  S t r u c t u u r t y p o l o g ie  

Om een oordeel te kunnen vellen over de bruikbaarheid van het resultaat van de clusteranaly-
se met oog op een zinvolle typologie voor micro-ondernemingen is de clusterstructuur nader 
bekeken. Ook op basis van de structuuranalyse blijkt de oplossing met vijf clusters goed te 
voldoen (zie verder). 
 
In Tabel 2.3 werd aan de vijf clusters van micro-ondernemingen een typering gegeven volgens 
de uitgesproken structuurkenmerken van elk cluster zoals af te leiden is uit de structuuranaly-
se in Tabel 2.4. Hierna worden de vijf organisatietypes eveneens in een meer logische volgor-
de - toenemende organisatorische complexiteit - in de tabellen opgenomen.   
 
Tot cluster 1 hoort 23,1% van de micro-ondernemingen In deze ondernemingen is het enige 
structurerende element de ondernemer, die zich in aanzienlijke mate bezighoudt met het be-
heerstaken en het leidinggeven aan het personeel. 
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In geen van deze bedrijven zijn er afdelingen of andere leidinggevenden. Teamwerk komt hier 
evenmin voor. De bedrijven in dit cluster krijgen het label ‘ondernemer-leider’. 
 
Het tweede cluster omvat 15,7% van de bedrijven. Deze ondernemingen hebben evenmin als 
deze van cluster 1 duidelijke structuurkenmerken: er zijn geen andere leidinggevenden, er 
bestaan noch afdelingen, noch teamwerk. De cluster 2-bedrijven onderscheiden zich van clus-
ter 1 omdat in dit type de zaakvoerders minstens voltijds meewerken met het personeel in de 
productie of dienstverlening. Deze micro-ondernemingen worden daarom getypeerd als ‘on-
dernemer-professional’.  
 

Tabel 2.3  Structuur van micro-ondernemingen in vijf clusters, typering en omschrij-
ving 

  Typering Omschrijving 

Cluster 2 
15,7% 

Ondernemer-professional Zaakvoerders werken overal voltijds mee, geen 
andere structuurkenmerken 

Cluster 1 
23,1% 

Ondernemer-leider Zaakvoerders werkt nergens voltijds mee en geen 
andere structuurkenmerken 

Cluster 3 
19,4% 

Kleine hiërarchie In alle bedrijven zijn er meerdere leidinggevenden, 
in één op drie werkt de zaakvoerder voltijds mee 

Cluster 5 
13,7% 

Satelliet-bedrijf Alle bedrijven kennen teamwerk, in ruim de helft zijn 
er meerdere leidinggevenden, in de minderheid 
werkt de zaakvoerder mee. Geen van deze bedrij-
ven bestaat uit meerdere afdelingen  

Cluster 4 
28,0% 

Gestructureerde mini-organisatie Alle bedrijven bestaan uit meerdere afdelingen, in 
ongeveer de helft zijn er meerdere leidinggevenden, 
in de minderheid werkt de zaakvoerder mee en/of 
zijn er teams 

N= 510 – ongewogen 

 
De micro-ondernemingen in cluster 3 krijgen het label ‘kleine hiërarchie’. In al deze bedrijven 
zijn er naast de zaakvoerder nog (minstens één) andere leidinggevenden. Andere structuur-
kenmerken zoals afdelingen of teams ontbreken. In ruim één op drie van deze bedrijven werkt 
de zaakvoerder zelf ook voltijds mee. 19,4% van de micro-ondernemingen behoren tot dit 
type. 
 
Het belangrijkste kenmerk van de bedrijven van cluster 4 is dat ze allemaal uit meerdere afde-
lingen bestaan.  
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Maar naast dit kenmerk vertonen verschillende van deze micro-ondernemingen nog één of 
meerdere andere structuurkenmerken. In bijna de helft zijn er leidinggevenden naast de be-
drijfsleider en in een kwart is er sprake van teamwerk. Ongeveer vier op tien ondernemers in 
dit cluster werkt ook voltijds mee met het personeel.  
28% van de micro-ondernemingen vormen deze groep, die te typeren is als ‘gestructureerde 
mini-organisatie’.   
 
In cluster 5 tenslotte kan men de zgn. ‘satelliet-bedrijven’ aantreffen. In alle micro-
ondernemingen van dit cluster is het werk georganiseerd in teams. Geen van deze bedrijven 
bestaat uit meerdere afdelingen. In ruim de helft ervan wordt er ook leiding gegeven door 
chefs of ploegbazen. De zaakvoerder werkt voltijds mee en in kwart van dit type ondernemin-
gen. Het etiket satelliet-bedrijf is van toepassing op 13,7% van de micro-ondernemingen. 
 
Tabel 2.4 geeft de structuurkenmerken voor de vijf-clusteroplossing in detail.   

Tabel 2.4  Structuuranalyse voor vijf bedrijfstypes naar organisatiestructuur 

Structuurkenmerken 

 

Bedrijf met zaak-
voerder die vol-

tijds meewerkt in 
productie/ 

dienstverlening 

Bedrijf met ande-
re leidinggeven-

den, dan de 
zaakvoerder(s) 

Bedrijf met 
teamwerk 

Bedrijf met ver-
schillende afde-

lingen 

Ondernemer-
professional 15,7% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ondernemer-
leider 23,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Kleine hiërarchie 19,4% 34,3% 100% 0,0% 0,0% 

Satelliet-bedrijf 13,7% 27,1% 55,7% 100,0% 0,0% 

Gestructureerde 
mini-organisatie 28,0% 38,5% 47,6% 24,5% 100% 

Totaal 100,0% 36,9% 40,4% 20,6% 28,0% 

Chi² p = 

 
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Cramer’s V = 

 
0,640 0,754 0,826 1,000 

N= 510 – ongewogen 
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3.  Organisat iestructuur en bedri j fskenmerken 

De bruikbaarheid van de uit de clusteranalyse bekomen typologie hangt ook af van consisten-
tie van de organisatiestructuur met de andere kenmerken van de micro-ondernemingen.   
 

3 . 1 .  W a t  z i j n  d e  a l g e me n e  k e n me r k e n  v an  d e  o r g a n i s a t i e t y -
p e s ?  

Om de typering voor de organisatiestructuur voor micro-ondernemingen enigszins uit te diepen 
worden de vijf clusters gekruist met de algemene kenmerken van de bedrijven (grootte, sector, 
werknemersprofiel, ouderdom bedrijf) en van het profiel van de ondernemer (leeftijd, diploma).  
 
De resultaten in Tabel 2.5 leren dat er in de eerste plaats geen significante verschillen kunnen 
worden vastgesteld tussen de verschillende organisatietypes en de ouderdom van de bedrij-
ven (chi²: p=0,311; Cramer’s V=0,096). De hypothese dat de organisatiestructuur samenhangt 
met de maturiteit van een onderneming kan dus niet bevestigd worden. Eerder recent gestar-
te- en (1ste of 2de) generatiebedrijven zijn dus gelijkmatig verdeeld binnen de verschillende 
organisatietypes.  
 
Verder blijkt de organisatiestructuur van een micro-onderneming ook onafhankelijk te zijn van 
het opleidingsniveau van zaakvoerder (chi²: p=0,381; Cramer’s V=0,091). Hoger geschoolde 
bedrijfsleiders, die eventueel meer weet hebben van organisatiekundige inzichten en mana-
gementprincipes, kiezen er niet vlugger voor om hun onderneming in een bepaalde structuur 
te gieten dan hun collega’s.   
 
Zoals men kon verwachten is er een aanzienlijke samenhang tussen het organisatietype en de 
omvang van de micro-onderneming (chi²: p<0,001; Cramer’s V=0,311).   
 
Ook de bedrijfsactiviteiten spelen een rol bij de ontwikkeling van de organisatiestructuur in 
micro-ondernemingen. Vooral de samenhang met de sector is van belang (chi²: p<0,001; 
Cramer’s V=0,208). De invloed van het dominante werknemersprofiel is significant maar 
minder sterk (chi²: p=0,034; Cramer’s V=0,143). Vooral in het cluster van de ‘satelliet-
bedrijven’ lijkt er minder met bedienden gewerkt te worden.   
 
Tenslotte lijkt er een verband te bestaan tussen de organisatiestructuur en de leeftijd van de 
zaakvoerder (chi²: p=0,045; Cramer’s V=0,125).   
 



Organisatievernieuwing in Vlaamse micro-ondernemingen 
Statistische oefeningen 

35 

 

Tabel 2.5 Structuurtypologie volgens bedrijfsactiviteiten en ondernemersprofiel 

 

1 

ondernemer-

professional 

2 

ondernemer-

leider 

3 

kleine hiërar-

chie 

4 

satelliet- 

bedrijf 

5 

gestructu-

reerde mini-

organisatie 

Totaal 15,7% 23,1% 19,4% 13,7% 28,0% 

1-3 32,3% 34,8% 5,6% 8,7% 18,6% 

4-6 10,2% 22,3% 26,5% 14.5% 26,5% Grootte 

7-9 6,0% 13,7% 25,1% 17.5% 37,7% 

Primair & industrie 14% 28,7% 20,2% 10,1% 27,1% 

Bouw 9,5% 17,5% 19,8% 33,3% 19,8% 

Handel 16,4% 27,3% 19,5% 5,5% 31,3% 
Sector 

Diensten 22,8% 18,9% 18,1% 6,3% 33,9% 

Bedienden 18,9% 24,3% 19,5% 7,6% 29,7% Werknemers-
profiel 

Arbeiders 13,8% 22,5% 19,4% 17,2% 27,1% 

Ouderdom bedrijf geen significante verschillen 

<45 jaar 15,2% 21,1% 16,4% 12,9% 34,5% 

45 tot 55 jaar 14,6% 19,7% 17,8% 15,9% 31,8% Leeftijd zaak-
voerder 

> 55 jaar 17,0% 28,0% 23,6% 12,6% 18,7% 

Diploma zaakvoerder geen significante verschillen 
N = 510 – ongewogen 

3 . 2 .  N a d e r  o n d e r z o e k  v a n  d e  b e d r i j f s k e n m e r k e n   

De invloed van de basiskenmerken op de organisatiestructuur is in Tabel 2.6 multivariaat ge-
toetst in een nominaal regressiemodel, met de structuurtypologie als multinominale afhankelij-
ke variabele. Naast het diploma van de zaakvoerder en de ouderdom van de onderneming 
bleek bij de bouw van het model dat de impact van het werknemersprofiel evenmin significant 
is (Likelihood Ratio chi²: p>0,05). Het aantal personeelsleden, de sector en de leeftijd van de 
zaakvoerder blijken wel goede voorspellers te zijn voor de organisatiestructuur van een micro-
onderneming (Model: chi²: p<0,001; NagelkerkeR²=0,314).   
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Tabel 2.6 Multinominale regressie - odds ratios (BI 95%) voor de organisatiestructuur 
volgens bedrijfskenmerken en ondernemersprofiel 

 Ondernemer-professional (1) als referentiecategorie (OR=1,00) voor 

 
2 

ondernemer-leider 

3 

kleine hiërarchie 

4 

satelliet-bedrijf 

5 

gestructureerde 

mini-organisatie 

Intercept  p=0,028 p<0,001 p<0,001 p=0,024 

1,00 1,00 1,00 1,00 1-3 WN (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 

2,45 * 19,62 * 7,06 * 4,84 * 4-6 WN (1,20 – 5,01) (7,70 – 5,02) (2,77 – 17,97) (2,30 – 10,18) 

2,56 * 33,06 * 11,52 * 11,52 * 

Grootte 
(LR chi²: p<0,001) 

7-9 WN (1,12 – 5,88) (12,12 – 90,08) (5,12 – 25,73) (5,16 – 25,73) 

2,88 * 2,46 * 3,35 * 1,60 Primair & industrie (1,29 - 6,44) (1,01 – 6,01) (1,10 – 10,15) (0,72 – 3,56) 

2,62 * 4,41 * 20,36 * 2,21 Bouw (1,06 – 6,51) (1,67 – 10,18) (6,90 – 60,13) (0,90 – 5,44) 

2,50 * 2,36 1,75 1,78 Handel (1,13 – 5,52) (0,97 – 5,72) (0,52 – 5,87) (0,82 – 3,87) 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Sector 
(LR chi²: p<0,001) 

Diensten (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 

1,00 1,00 1,00 1,00 <45 jaar (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 

1,17 1,53 1,61 1,20 45 tot 55 jaar (0,56 – 2,50) (0,66 – 3,52) (0,66 – 3,93) (0,58 – 2,49) 

1,55 2,22 * 1,23 0,75 

Leeftijd zaak-
voerder 
(LR chi²: p=0,048) 

> 55 jaar (0,76 – 3,15) (1,01 –  4,88) (0,51 – 2,97) (0,36 – 1,55) 

Model: p<0,001; -2LL 400,586; Pearson goodness of fit: p=0,609; NagelkerkeR²=0,314       (*= p<0,05) 

N=510 
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De multinominale regressie bevestigt grosso modo de vaststellingen uit de kruistabelanalyse, 
maar laat toe meer genuanceerd verschillen aan te duiden. Voor het regressiemodel werd het 
organisatietype ‘ondernemer-professional’ als referentiecategorie genomen voor de afhan-
kelijke variabele. Dit organisatietype sluit in de praktijk ook het meest aan bij de veronderstel-
de organisatiestructuur van een heel kleine onderneming. Dit is de zeer kleine organisatie 
waar de ondernemer ook voltijds meewerkt samen en tussen zijn personeel. De bedrijfsleider 
neemt er een centrale plaats in en de planning en organisatie van het werk gebeuren in direc-
te afstemming met (het beperkte aantal) individuele medewerkers.  
 
De basiskenmerken grootte, sector en leeftijd van de zaakvoerder maken het mogelijk een 
goed onderscheid te maken tussen enerzijds de ondernemer-leider en anderzijds de kleine 
hiërarchie, het satelliet-bedrijf en de gestuctureerde mini-organisatie. Hierna worden de ver-
schillende organisatietypes beschreven aan de hand van de resultaten (de odds ratios) weer-
gegeven in Tabel 2.6. De niet besproken odds ratios (odds ratio: OR) in de tabel geven be-
paalde trends aan, maar ze blijken statistisch niet significant te verschillen van de referentie 
(de referentiecategorie – OR=1,00 – valt binnen de betrouwbaarheidsgordel rond de OR van 
de andere categorieën). 
 
De kans om tot het type van de ‘ondernemer-leider’ te behoren wordt in aanzienlijke mate 
beïnvloed door de omvang van de onderneming en de sector. De organisaties vanaf vier 
werknemers hebben een  odds ratio die ongeveer dan 2,5 hoger is (OR 4-6 WN=2,45; OR 7-9 
WN=2,56) dan de bedrijven met minder personeel. Voor de bedrijven uit de dienstensector 
bedraagt de odds ratio meer dan 2,5 maal minder dan deze voor de overige sectoren. Dus 
ongeacht de omvang van een organisatie zullen bedrijven uit de dienstensector minder deze 
organisatievorm aannemen. De leeftijd van de zaakvoerder laat geen significante coëfficiënten 
optekenen voor de kans om tot het type ‘ondernemer-leider’ te behoren. Men kan dus beslui-
ten dat micro-ondernemingen van het type ‘ondernemer-leider’ in vergelijking met de ‘onder-
nemer-professional’ al groter zijn en vaker actief zijn in andere sectoren dan de dienstensec-
tor. 
 
Micro-ondernemingen van het type ‘kleine hiërachie’ zijn duidelijk vooral onder de relatief 
grootste werkgevers aan te treffen. De odds ratio voor bedrijven met 4 tot 6 werknemers om 
tot dit type te behoren is bijna 20 maal groter (OR=19,62) dan deze voor de kleinste bedrijven. 
Voor de micro-ondernemingen met zeven of meer personeelsleden ligt de kansenverhouding 
zelfs 33 maal hoger (OR=33,06). Op het vlak van sector kan men stelllen dan de kleine-
hiërachie vaker voorkomt in de industrie (OR=2,46) en de bouwsector (OR=4,41) dan in de 
dienstensector. Tenslotte valt het op dat de bedrijfleiders van de kleine hiërarchie vaker tot de 
hoogste leeftijdscategorie behoren (OR=2,22). De oudste zaakvoerders delegeren dus meer 
aan een leidinggevende medewerker. 
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Ook voor ‘satelliet-bedrijven’ lijkt een minimum aantal personeelsleden een voorwaarde. De 
kansenverhouding voor de bedrijven met 4 tot 6 werknemers bedraagt het zevenvoudige 
(OR=7,06) van deze  van de kleinste micro-ondernemingen. Voor de grootste bedrijven is dit 
al meer dan het tienvoudige (OR=11,52). Onafhankelijk van de omvang van de micro-
onderneming zijn satelliet-bedrijven uitgesproken typisch voor de bouwsector. De kansenver-
houding voor bouwbedrijven om een dergelijke organisatiestructuur te ontwikkelingen ligt on-
geveer 20 maal hoger dan deze voor andere bedrijven actief in andere bedrijfstakken 
(OR=20,36). Ook ondernemingen actief in de industrie zullen vaker tot dit type behoren 
(OR=3,35). 
 
De kans om een organisatiestructuur te hebben van het type ‘gestructureerde mini-
organisatie’ neemt eveneens toe naarmate een bedrijf meer personeelsleden telt. Voor micro-
ondernemingen met 4 tot 6 medewerkers bedraagt de kansenverhouding bijna het vijfvoudinge 
(OR=4,84) van deze voor de ‘kleinste bedrijven. Voor de grootste micro-ondernemingen be-
draagt de kansenverhouding meer dan het tienvoudinge (OR=11,52). Volgens de bedrijfsacti-
viteiten onderscheidt de gestructureerde mini-organisatie zich niet van de ‘ondernemer-
professional’. In vergelijking met de ondernemer-leider en de kleine hiërarchie maken jongere 
zaakvoerder een betere kans om aan het hoofd te staan van een ‘gestructureerde mini-
organisatie’ dan de oudste bedrijfsleiders. De keuze voor een complexere organisatiestructuur 
hangt ook samen met de leeftijd van de zaakvoerder. Bij hypothese zou men kunnen stellen 
dat de inrichting van een onderneming volgens het model van de gestructureerde mini-
organisatie, meer dan voor andere organisatietypes, een doelbewuste keuze van zaakvoer-
ders.   
 

3 . 3 .  S a m e n v a t t i n g  ‘ o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r ’  

Zowel de (interne) structuuranalyse van de clusters als het onderzoek van de algemene ken-
merken via kruistabellen en een model voor multinominale regressie laten toe om te besluiten 
dat de clusteranalyse een bruikbare en zinvolle typologie oplevert om de organisatiestructuur 
van micro-ondernemingen te vatten. In de onderstaande tabel zijn de aandelen gewogen op 
ondernemingsgrootte en sector en dus geëxtrapoleerd naar de ganse populatie van Vlaamse 
micro-ondernemingen. 
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Tabel 2.7  Micro-ondernemingen getypeerd volgens organisatiestructuur 

Typering Aandeel Structuurkenmerken Basiskenmerken  

Ondernemer-
professional 

23% Zaakvoerders werken overal voltijds 
mee, geen andere structuurkenmerken 

Meer de kleinste bedrijven 
Meer in de dienstensector 

Ondernemer-leider 28% Zaakvoerder werkt nergens voltijds 
mee en geen andere structuurkenmer-
ken 

Minder in de kleinste bedrijven 
Minder in de diensten sector 

Kleine hiërarchie 15% In alle bedrijven zijn er meerdere lei-
dinggevenden, in één op drie werkt de 
zaakvoerder voltijds mee 

Veel meer in de  grotere bedrij-
ven 
Meer in industrie en bouw 
Meer de oudste zaakvoerders 
 

Satelliet-bedrijf 9% Alle bedrijven kennen teamwerk, in 
ruim de helft zijn er meerdere leiding-
gevenden, in de minderheid werkt de 
zaakvoerder mee.  Geen van deze 
bedrijven bestaat uit meerdere afdelin-
gen  

Meer de grotere bedrijven 
Veel meer in de bouwsector 

Gestructureerde 
mini-organisatie 

25% Alle bedrijven bestaan uit meerdere 
afdelingen, in ongeveer de helft zijn er 
meerdere leidinggevenden, in de min-
derheid werkt de zaakvoerder mee 
en/of zijn er teams 

Meer  in de grotere bedrijven 
Minder bij de oudste zaakvoer-
ders 
 

N= 510 – gewogen 

 
Uit deze gegevens kan men tentatief ook een soort ontwikkelingsgeschiedenis van micro-
ondernemingen afleiden. Alhoewel men moet vaststellen (op basis van het ontbreken van een 
samenhang met de leeftijd van onderneming) dat niet alle bedrijven dergelijke ontwikkeling 
doormaken in een bepaalde tijdspanne.  
 
Micro-ondernemingen starten als organisatie van het type ‘ondernemer-professional’. Im-
mers in de allerkleinste bedrijven werkt de zaakvoerder mee en zijn er geen andere structuur-
kenmerken. In de dienstensector zal ook bij een (kleine) toename van het personeelsaantal de 
zaakvoerder blijven meewerken. Dit zijn organisaties die in de praktijk voorkomen bij vrije 
beroepen, zoals een advocatenkantoor.    
 
In andere sectoren ontstaat bij een zekere groei van de werkgelegenheid de kenmerkende 
organisatievorm ‘ondernemer-leider’ waarbij de zaakvoerder zich in enige mate terugtrekt uit 
de dagelijkse productie of dienstverlening en zich (minstens gedeeltelijk) gaat concentreren op 
managementstaken. Men kan hierbij denken aan een kleine zelfbedieningszaak met een aan-
tal medewerkers, waarbij de ondernemer de ‘back office’ voor zijn rekening neemt.   
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Bij verdere groei van het personeel zal een ondernemer, ongeacht het organisatietype door-
gaans andere leidinggevenden aanstellen. Hiermee ontstaan de micro-ondernemingen van het 
type ‘kleine hiërarchie’. Ook het ouder worden van de zaakvoerder speelt hierbij een rol.  In 
de zelfbedieningszaak van daarnet, stelt de ondernemer een ervaren medewerker aan als 
verantwoordelijke voor een deelassortiment in de winkel.   
 
Vooral in de bouwsector zullen ondernemers in dit stadium (maar soms ook eerder) vaak de 
optie nemen om (daarnaast) ook de gaan werken met teams. Zo ontwikkelen zich de ‘satel-
liet-bedrijven’. Een voorbeeld hiervan is een schildersbedrijf met zes medewerkers die wer-
ken in ploegen van twee of drie personen. Er is een meewerkende meestergast en als het druk 
is neemt ook de ‘patron’ de rol of verfborstel ter hand. 
 
In andere micro-ondernemingen ontstaat de noodzaak om binnen het bedrijf een onderscheid 
te gaan hanteren tussen verschillende afdelingen, met al dan niet een eigen ‘chef’. Ze evolue-
ren tot relatief complexe ‘gestructureerde mini-organisaties’. Zaakvoerders kunnen het zich 
nog moeilijk permitteren om nog voltijds mee te draaien in de productie.   
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4.  Organisat iestructuur en TOA-gedrag 

Het bovenstaande verhaal over de ontwikkeling van de organisatiestructuur van micro-
ondernemingen vereist dat veronderstellingen en andere TOA-elementen die hiermee samen-
hangen grondig worden getoetst (Dit gebeurt in de andere hoofdstukken van dit  dossier). Voor 
ongeveer de helft van de in de TOA-survey opgevraagde kenmerken qua technologie, organi-
satie en personeelsbeleid bestaat er een significante samenhang met de organisatiestructuur 
van de micro-ondernemingen (chi²: p<0,05). 
 
In dit puntje worden bij wijze van illustratie de verbanden weergegeven tussen de typologie 
van de organisatiestructuur en een beperkt aantal facetten van technologie, organisatie en 
arbeid: 
 Voorbije jaar concrete stappen om de werkwijze/de organisatie van het werk te verbeteren. 
 Voorbije drie jaar belangrijke nieuwe investeringen in informatica. 
 Regelmatige bijeenkomsten met het personeel om werkgebonden kwesties te bespreken. 
 Sterke mate van outsourcing, of het uitbesteden van minstens vier activiteiten (beheer IT, 

onderhoud machines, boekhouding, loonadministratie, basisactiviteiten). 
 

Tabel 2.8  Verbeteren van de organisatie van het werk volgens organisatiestructuur  

Verbeteren van de werkwijze/de organisatie van het werk 

(Chi²: p<0,001) Ja Neen Odds ratio 

Ondernemer-professional 43,8% 56,3% 0,51 (0,35 – 0,75) 

Ondernemer-leider 51,7% 48,3% 0,70 (0,50 – 0,98) 

Kleine hiërarchie 68,7% 31,3% 1,44 (0,98 – 2,10) 

Satteliet-bedrijf 61,4% 38,6% 1,04 (0,69 – 1,58) 

Gestructureerde mini-organisatie 74,1% 25,9% 1,88 (1,33 – 2,65) 

Gemiddelde 59,8% 40,2% 1,00 

N= 510 – ongewogen  
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Tabel 2.9 Investeringen in IT volgens organisatiestructuur 

Voorbije drie jaar belangrijke nieuwe investeringen in informatica 

(Chi²: p<0,001) Ja Neen Odds ratio 

Ondernemer-professional 40,0% 60,0% 0,47 (0,32 – 0,69) 

Ondernemer-leider 55,9% 44,1% 0,89 (0,64 – 1,25) 

Kleine hiërarchie 60,6% 39,4% 1,08 (0,75 – 1,55) 

Satteliet-bedrijf 58,6% 41,4% 0,99 (0,66 – 1,50) 

Gestructureerde mini-organisatie 76,2% 23,8% 2,25 (1,58 – 3,20) 

Gemiddelde 62,3% 37,7% 1,00 

N= 510 – ongewogen 
 

Tabel 2.10 Werkoverleg volgens organisatiestructuur 

Regelmatige bijeenkomsten met het personeel om werkgebonden kwesties te bespreken 

(Chi²: p<0,001) Ja Neen Odds ratio 

Ondernemer-professional 41,3% 58,8% 0,60 (0,41 – 0,88) 

Ondernemer-leider 46,6% 53,4% 0,74 (0,53 – 1,04) 

Kleine hiërarchie 53,5% 46,5% 0,98 (0,69 – 1,40) 

Satteliet-bedrijf 61,4% 38,6% 1,36 (0,90 – 2,06) 

Gestructureerde mini-organisatie 66,4% 33,6% 1,69 (1,22 – 2,34) 

Gemiddelde 55,2% 44,8% 1,00 

N= 510 – ongewogen 

 
De kruistabellen bevestigen de bivariate samenhang (chi²: p<0,001). Via enkelvoudige logisti-
sche regressies werden eveneens de odds ratios bepaald. Deze statistische maat geeft ener-
zijds de sterkte van het verband weer (met als referentie de gemiddelde score voor de onaf-
hankelijke variabele) en maakt het anderzijds mogelijk de richting en de significantie van de 
verschillen met het (gewogen) gemiddelde in te schatten (als de odds ratio van een categorie 
binnen het betrouwbaarheidsinval rond de odds ratio van een andere categorie valt is het 
verschil niet significant: p>0,05.). 
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Tabel 2.11 Outsourcing volgens organisatiestructuur 

Sterke mate van outsourcing, of het uitbesteden van minstens vier activiteiten 

(Chi²: p<0,001) Ja Neen Odds ratio 

Ondernemer-professional 37,5% 62,5% 0,69 (0,49 – 1,02) 

Ondernemer-leider 28,0% 72,0% 0,44 (0,31 – 0,64) 

Kleine hiërarchie 58,6% 41,4% 1,62 (1,13 – 2,32) 

Satteliet-bedrijf 58,6% 41,4% 1,62 (1,07 – 2,44) 

Gestructureerde mini-organisatie 52,4% 47,6% 1,26 (0,92 – 1,73) 

Gemiddelde 43,0% 57,0% 1,00 

N= 510 – ongewogen 

 
Men kan concluderen dan de vijf organisatietypes ook duidelijk andere keuzes maken over de 
inzet van technologie, organisatie en arbeid. Zo zal de ondernemer-professional minder dan 
gemiddeld aandacht besteden aan het verbeteren van de werkwijze en minder vaak investeren 
in nieuwe informatietechnologie. Deze bedrijfsleiders die voltijds tussen hun personeel werken 
vertonen ook beduidend 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 daarbij het meest geneigd een aantal taken in eigen beheer te blijven verrichten i.p.v. ze 
uit te besteden.   
 
Organisaties van het type kleine hiërarchie en satelliet-bedrijf tenderen qua keuzes over 
technologie, organisatie en arbeid veelal naar het gemiddelde. Beide organisatietypes leggen 
wel de nadruk op outsourcing.   
 
De zaakvoerder van de gestructureerde mini-organisatie heeft duidelijk het meest behoefte 
aan organisatievernieuwing, nieuwe IT-toepassingen en werkoverleg. I.t.t. de gemiddelde 
micro-onderneming zullen deze (vaak iets grotere) organisaties minder ver gaan op het vlak 
van outsourcing. 
 
Deze analyse bevestigt de veronderstelling dat de behoefte aan bepaalde inspanningen op het 
vlak van technologie, organisatie of arbeid voortspruit uit het ontwikkelen van een minimale 
organisatiestructuur. De keuzes voor, of investeringen in bepaalde vormen van organisatie-
vernieuwing dragen wellicht ook in micro-ondernemingen bij tot een efficiënter en meer soepel 
functioneren van een enigszins complexer wordende organisatie.   



Organisatievernieuwing in Vlaamse micro-ondernemingen 
Statistische oefeningen 

44 

 

 



Organisatievernieuwing in Vlaamse micro-ondernemingen 
Statistische oefeningen 

45 

 

Hoofdstuk 3 
Organisatieveranderingen in micro-
ondernemingen 

Innovatie is voor elke organisatie van wezenlijk belang. Dikwijls is het zelfs een noodzaak om 
te kunnen overleven of te groeien. Innovatie kan verschillende vormen aannemen, zoals het 
ontwikkelen en op de markt brengen van een nieuw product of dienst of het in gebruik nemen 
van een nieuwe machine, een nieuwe productietechniek. Het kan ook de vorm aannemen van 
een verandering in de organisatie.  
 
In dit hoofdstuk worden drie specifieke organisatieveranderingen onder de loupe genomen: 
verbetering van de werkorganisatie, de werkplanning en het voorraadbeheer. Er wordt onder-
zocht in welke mate deze organisatieveranderingen samengaan met de bedrijfs- en structuur-
kenmerken en het profiel van de zaakvoerder. Verder wordt er nagegaan of er een associatie 
is met de evolutie van het activiteitsniveau en de tewerkstelling, de informatisering en de au-
tomatisering.  
 
Als synthese wordt nagegaan welke variabelen uiteindelijk de meeste determinerende rol spe-
len bij organisatieveranderingen in micro-ondernemingen.  
 
Een bijzonder aspect is Just in Time, een belangrijke organisatorische verandering van het 
afgelopen decennium. De bedoeling van JIT is om inkoop en productie zo op elkaar af te 
stemmen dat er slechts minimale voorraden in een bedrijf nodig zijn. Er wordt precies op tijd 
afgeleverd: niet te laat en niet te vroeg, maar ook in de juiste hoeveelheid en kwaliteit en te-
gen de laagst mogelijke kosten. Dit heeft als voordeel dat er weinig opslagruimte voor de voor-
raden nodig is en ook geen renteverlies optreedt door te hoge voorraden. Hoe staat het binnen 
de micro-ondernemingen? Is er effectief een verband tussen Just in time productie en mogelij-
ke veranderingen in het voorraadbeheer? En heeft dit ook een mogelijke invloed op werkplan-
ning en organisatie? 
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1.  Is  men organisator isch innovat ief? 

Op het vlak van organisatieverandering leert de TOA-enquête het volgende: 
 6 op 10 bedrijven (59,8%) ondernamen het voorbije jaar concrete stappen om de “organisa-

tie van het werk” te verbeteren.  
 Ongeveer 46% van de ondernemingen “verbeterde de werkplanning”. 
 Het “verbeteren van het voorraadbeheer” gebeurde in ongeveer één op drie bedrijven 

(32,4%). 
Micro-ondernemingen combineren doorgaans 1 of meerdere van deze organisatieveranderin-
gen: ongeveer 1 op 3 bedrijven past geen enkele van de opgesomde organisatievernieuwin-
gen toe (28%) terwijl telkens 1op 4 bedrijven toch 2 tot 3 van deze organisatievernieuwingen 
aanwenden. Uiteindelijk verklaart 72% van de bedrijven het afgelopen jaar tenminste 1 organi-
satieverandering te hebben uitgevoerd (Tabel 3.1).  
 
Deze organisatieveranderingen zijn geassocieerd met de bedrijfsgrootte: er bestaat een zwak 
significant verband tussen de bedrijfsgrootte en het uitvoeren van minstens één organisatie-
verandering (chi²= 6,349; df=1; p= 0,012; Cramer’s V= 0,112) (Tabel 3.2). De odds ratio voor 
een organisatieverandering is namelijk 1,64 (B.I.: 1,116- 2,439) keer hoger voor een grotere 
micro-onderneming  dan voor een kleine.  
 
Er is ook sprake van enig verband tussen de structuurkenmerken en de organisatievernieu-
wingen (chi²= 31,404; df=1; p= 0,000; Cramer’s V= 0,248) (Tabel 3.3): de ondernemer-
professional scoort als het minst procesinnovatief. Verder zijn geen significante verschillen 
aangetoond tussen de verschillende bedrijfskenmerken (sector, werknemersprofiel, ouderdom 
bedrijf) en met het profiel van de zaakvoerder (leeftijd en diploma). 
 
Deze bevindingen worden bevestigd door een logistisch regressiemodel (Tabel 3.4) waar we 
dit verband controleren op basis van de bedrijfsgrootte- en de structuurkenmerken. In micro-
ondernemingen van het type “kleine hiërarchie”, “satelliet- bedrijf”, “gestructureerde mini-
organisatie” liggen de kansverhoudingen op organisatieveranderingen beduidend hoger dan bij 
de “ondernemer-professional”. De odds ratios van “ondernemer-leider” en de “ondernemer-
professional” vertonen geen significant verschil. 
 
Op grond hiervan kan worden besloten dat deze twee types van ondernemers het minst orga-
nisatieveranderingen zullen uitvoeren. Dit is zeer plausibel aangezien in deze bedrijfstypes de 
ondernemer ook voltijds meewerkt samen en tussen zijn personeel. De planning en de organi-
satie van het werk gebeuren in directe afstemming met een beperkt aantal medewerkers.  
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Er gaat verder geen effect meer uit van de bedrijfsgrootte. In het eindmodel (Tabel 3.4) wordt 
de bedrijfsgrootte dan ook niet meer opgenomen.  
 

Tabel 3.1  Het al of niet gelijktijdig toepassen van verschillende 
organisatievernieuwingen 

 
 Aandeel in de populatie 
Geen enkele organisatievernieuwing 28,0% 
1 organisatievernieuwing 22,2% 
2 organisatievernieuwingen 25,5% 
3 organisatievernieuwingen 24,3% 
Totaal 100,0% 

N= 510, ongewogen 

Tabel 3.2 Samenhang tussen bedrijfsgrootte en tenminste 1 organisatieverandering 

 
Geen organisatieverande-

ring 
Minstens 1 organisatie-

verandering 
1 tot 4 werknemers 

33,1% 66,9% Bedrijfsgrootte 

5 tot 9 werknemers 
23,0% 77,0% 

Totaal 
28,0% 72,0% 

N= 510; ongewogen;chi²= 6,349; df=1; p= 0,012; Cramer’s V= 0,112 
 

Tabel 3.3 Samenhang tussen structuurkenmerken en organisatieveranderingen 

Structuurkenmerken 
Geen organisatieverande-

ring 
Minstens 1 organisatie-

verandering 
Ondernemer-professional 48,8% 51,3% 

Ondernemer-leider 34,7% 65,3% 

Kleine hiërarchie 19,2% 80,8% 

Satellietbedrijf 27,1% 72,9% 

Gestructureerde mini-organisatie 17,5% 82,5% 

Totaal 28,0% 72,0% 

N= 510; ongewogen. chi²= 31,404; df=1; p= 0,000; Cramer’s V= 0,248 
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Tabel 3.4  Resultaten van een logistische regressieanalyse naar het effect van be-
drijfsgrootte en structuurkenmerken op organisatieveranderingen 

Variabele Odds ratio  
(95% betrouwbaarheidsinterval) 

Structuurkenmerken  

 
Ondernemer-leider vs  Ondernemer-professional 

 
Kleine hiërarchie vs  Ondernemer-professional 

 
Satelliet- bedrijf vs  Ondernemer-professional 

 
Gestructureerde mini-organisatie vs  Ondernemer-professional 

 
Constante 

 

1,79 (1,00-3,19) 
 

4,00 (2,06-7,79) 
 

2,55 (1,29-5,07) 
 

4,49 (2,43 -8,31) 
 

1,05 
Hosmer and Lemeshow Test p>0,05; -2 Log likelihood= 574,500; Nagelkerke R²: 0,084. 
 
 

2.  Organisat ieverander ingen:  vooral  b i j  groei -
ambit ies? 

De TOA-enquête toont aan dat ongeveer 1 op 3 ondernemers groei-ambities heeft. Verder 
wenst de overgrote meerderheid van bedrijven het activiteitsniveau te behouden (56,8%) en 
overweegt ongeveer 1 op 10 bedrijfsleiders om de activiteiten af te bouwen. Men kan veron-
derstellen dat ondernemers die hun activiteit willen uitbreiden hun bedrijfsorganisatie zullen 
aanpassen. Kan men de organisatieveranderingen ook koppelen aan de ambities die micro-
ondernemingen koesteren? 
 
De resultaten van Tabel 3.5 verduidelijken dit: bedrijven die hun activiteiten wensen uit te 
breiden hebben ook de meeste kans dat ze minstens 1 organisatieverandering hebben uitge-
voerd.  
 
Dit wordt bevestigd maar ook genuanceerd in Tabel 3.6 die de resultaten weergeeft van een 
logistisch regressiemodel waar er een controle werd uitgevoerd naar het effect van de bedrijfs- 
en de ondernemerskenmerken en de structuurkenmerken. Enkel deze laatste vertonen op-
nieuw een significant effect. 
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In deze tabel zijn de bedrijven die geen verandering in hun activiteiten na streven de referen-
tiecategorie. Onder controle van de kenmerken van de organisatiestructuur stelt men vast dat 
bedrijven die hun activiteiten wensen uit te breiden een kansenverhouding hebben die bijna 2 
maal hoger ligt om minstens 1 organisatieverandering te hebben uitgevoerd.  

Tabel 3.5  Samenhang tussen organisatieveranderingen en de evolutie van het activi-
teitsniveau 

Activiteitsniveau  Geen organisatieverandering Minstens 1 organisatieverandering 

Uitbreiden activiteitsniveau 17,3% 82,7% 
Status quo in activiteitsniveau 31,5% 68,5% 
Afbouw activiteitsniveau 41,5% 58,5% 
Totaal 28,0% 72,0% 

Chi²= 15,830 p=0,000; Cramer’s V= 0,176 N = 510, ongewogen. 
 

Tabel 3.6  Samenhang tussen organisatieveranderingen en activiteitsniveau. Resulta-
ten van een logistische regressie 

Variabele 
Odds ratio 

(95% betrouwbaarheidsinterval) 
Activiteitsniveau  

Uitbreiden activiteiten vs Behoud van activiteit 1,97 (1,21 -3,22) 
Afbouw activiteiten vs Behoud van activiteit  0,66(0,36-1,23) 

Stuctuurkenmerk  
Ondernemer-leider vs Ondernemer-professional 1,73 (0,96-3,11) 

Kleine hiërarchie vs Ondernemer-professional  3,75 (1,914-7,35) 
Satellietbedrijf vs Ondernemer-professional 2,49 (1,24 -4,98) 

Gestructureerde mini-organisatie vs Ondernemer-professional 4,04 (2,16-7,54) 
Constante 0,96 

 
*p <0,05. -2 Log likelihood: 562,690; Nagelkerke R²: 0,115; Hosmer and Lemeshow Test p>0,05. 
 
 

3.  Samenhang tussen tewerkstel l ing en organisa-
t ieverandering 

Men kan er van uitgaan dat in een klein bedrijf wijzigingen in het personeelsbestand een ver-
andering in de organisatie zouden kunnen teweegbrengen. Een voor de hand liggende vraag 
is dan ook of er sprake is van een associatie tussen een verandering in de organisatie en 
verandering in de tewerkstelling.  
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Tabel 3.7 duidt op een significant verband tussen het al of niet uitvoeren van organisatiever-
anderingen en de evolutie van de tewerkstelling. Bedrijven waar er een verandering optrad in 
tewerkstelling, scoren qua organisatieveranderingen relatief hoger.  
 
Dit wordt bevestigd door het logistisch regressiemodel. Na controle van de bedrijfskenmerken 
en het profiel van de zaakvoerder is er enkel een effect waar te nemen van de structuurken-
merken. Bij bedrijven die hun tewerkstelling hebben afgebouwd ligt de kansverhouding op 
organisatieverandering tweemaal hoger. Er bestaan verder geen significante verschillen tus-
sen de bedrijven met een dalende tewerkstelling en de bedrijven met een tewerkstellingsgroei. 
Bedrijven met een stabiele tewerkstelling scoren dus het laagst qua organisatieveranderingen. 

Tabel 3.7  Samenhang tussen tewerkstellingsevolutie en organisatieveranderingen 

 
Geen organisatie-

verandering 
Minstens 1 organisa-

tieverandering 
Afbouw tewerkstelling  21,5% 78,5% 

Stabiele tewerkstelling  35,3% 64,7% 

Evolutie tewerkstelling 

Groei tewerkstelling  25,9% 74,1% 

Totaal  28,9% 71,1% 
N= 481; ongewogen. C.V: 0,135 p<0,05, chi²=8,727, p<0,05. 
 

Tabel 3.8  Organisatieveranderingen en tewerkstellingsevolutie: resultaten van een 
logistische regressie 

Variabele 
Odds ratio 

(95% betrouwbaarheidsinterval) 
Tewerkstellingsevolutie  

Afbouw vs stabiele tewerkstelling 1,96 (1,19-3,22) 
Groei vs stabiele tewerkstelling 1,28 (0,76-2,16) 

  
Structuurkenmerken  

Ondernemer-leider vs Ondernemer-professional 1,58 (0,86-2,88) 
Kleine hiërarchie vs Ondernemer-professional 3,74 (1,88-7,46) 

Satelliet-bedrijf vs Ondernemer-professional 2,50 (1,23-5,12) 
Gestructureerde mini-organisatie vs Ondernemer-professional 4,00 (2,12-7,58) 

  
Constante 0,85 

-2 Log likelihood: 543,707; Nagelkerke R²: 0,099; Hosmer and Lemeshow Test p>0,05. 
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4.  Passen organisat ievernieuwingen in  een lange 
termi jnvis ie? 

Waar zijn we goed in? Wat vraagt het cliënteel van ons? Waar willen we staan? Wat willen we 
bereikt hebben? Menig ondernemer zal zich deze vraag wel eens hebben gesteld en voor 
zichzelf allicht een aantal doelstellingen hebben geformuleerd. Dit kunnen financiële doelen 
zijn of commerciële doelen die op hun beurt kunnen vertaald worden naar één of meerdere 
strategieën: bijvoorbeeld naar marketing of naar investeringen of HRM. Deze kunnen dan 
verder uitgewerkt worden in korte termijnplannen (bv. een jaarplan) waarin een aantal doel-
stellingen op korte termijn en concrete actiepunten worden vooropgesteld. Om dergelijke doel-
stellingen te bereiken kan het soms nodig zijn om aan de organisatie te sleutelen. Er kan dus 
een vermoeden bestaan dat een lange termijnvisie een invloed heeft op de procesinnovaties. 
 
Weinig micro-ondernemingen vertrouwen hun strategische lange termijnvisie evenwel aan het 
papier toe: de TOA-survey leert ons dat slechts 13% van de ondervraagde bedrijven over een 
beleidsplan beschikt. Maar de enquête leert nog iets anders: die bedrijven die over een be-
leidplan beschikken, hebben een grotere kans dat ze aan de interne organisatie sleutelen. Zo 
is er een significant verband tussen de aanwezigheid van een beleidsnota en het al of niet 
uitvoeren van organisatieveranderingen (chi²= 17,963; df=1; p< 0,05; Cramer's V= 0,188).  
 
Onder controle van structuurkenmerken en het werknemersprofiel zijn de odds voor een orga-
nisatieverandering 4,5 keer hoger voor een bedrijf met een beleidsnota dan voor een bedrijf 
zonder. Er is verder een bijkomend effect van het werknemersprofiel.  
 

Tabel 3.9  Samenhang tussen de aanwezigheid van een beleidsnota en organisatie-
veranderingen 

Aaanwezigheid beleidsnota Geen organisatieverandering Minstens 1 organisatieverandering 
Neen 31,6% 68,4% 
Ja 7,9% 92,1% 
Totaal 28,0% 72,0% 
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Tabel 3.10 Associatie tussen organisatieveranderingen en een beleidstrategie 

Variabele 
Odds ratio 

(95% betrouwbaarheidsinterval) 
Beleidsnota  

Beleidsnota vs geen beleidsnota 4,56(1,91-10,90) 
  
Structuurkenmerken  

Ondernemer-leider vs Ondernemer-professional 1,78 (0,99-3,22) 
Kleine hiërarchie vs Ondernemer-professional 3,84 (1,95-7,57) 

Satellietbedrijf vs Ondernemer-professional  2,63 (1,29-5,37) 
Gestructureerde mini-organisatie vs Ondernemer-professional 4,15 (2,21-7,79) 

  
Werknemersprofiel  

Arbeiders versus Bedienden 0,62 (0,40-0,97) 
  
Constante 1,27 

-2 Log likelihood: 553,557; Nagelkerke R²: 0,139; Hosmer and Lemeshow Test: p>0,05 
 
 

5.  Worden organisat ieverander ingen gestuurd 
door technologische verander ingen? 

Procestechnologische innovatie wordt in de TOA-screening geoperationaliseerd als investeren 
in informatica en automatisering. Bijna twee op drie (62,3%) van de ondervraagde micro-
ondernemingen deed de voorbije drie jaar belangrijke investeringen in informatica en ongeveer 
vier op tien (36,8%) heeft geïnvesteerd in automatisering. Men kan allicht stellen dat in een 
zeer kleine onderneming dergelijke investeringen aanleiding kunnen geven tot veranderingen 
in het productieproces of de interne organisatie van het bedrijf. Vandaar ook de vraag naar 
een mogelijke samenhang met de organisatieveranderingen. Een bivariate analyse laat deze 
samenhang vermoeden.  
 
Tabel 3.11 toont een (significant) verband tussen het investeren in informatica en het al of niet 
uitvoeren van organisatieveranderingen. De odds voor een organisatieverandering zijn 1,93 
(B.I.: 1,30- 2,85) keer hoger voor een bedrijf dat investeerde in informatica dan een bedrijf dat 
dit niet deed. Zoals er een (bivariaat) verband is tussen de investeringen in informatica en 
veranderingen in de organisatie, zo is er ook een samenhang met het automatiseren van het 
productieproces. De odds voor een organisatieverandering zijn 1,72 (B.I.: 1,14-2,60) keer 
hoger voor een bedrijf dat automatiseerde dan voor een bedrijf dat dit niet deed. Dit wordt 
aangetoond in Tabel 3.11. 
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Na controle van deze samenhang op de bedrijfskenmerken (bedrijfsgrootte, sector, werkne-
mersprofiel, ouderdom), profiel van de zaakvoerder (leeftijd, opleidingsniveau) en structuur-
kenmerken verdwijnt het effect van de informatica-investeringen in het regressiemodel. Dit kan 
er op duiden dat deze investeringen eerder vervangingsinvesteringen zijn die geen effect heb-
ben op de feitelijke organisatie van het werk. Het effect van automatisering op organisatiever-
anderingen blijft bestaan, samen met het effect van het werknemersprofiel en de structuur-
kenmerken.  
 

Tabel 3.11  Samenhang tussen investeringen in procestechnologie en organisatiever-
anderingen 

 Geen  
Organisatie-verandering 

Minstens 1 organisatie-
verandering 

Ja  22,7% 77,3% Investeringen in informatica (a) 
Neen 36,1% 63,9% 
Ja 21,6% 78,4% Investeringen in automatisering (b)  
Neen 32,2% 67,8% 

Totaal 28,0% 72,0% 
N= 510, ongewogen. 
(a): Chi²: 10,875; C.V.: 0,146, p<0,05 
(b): Chi²: 6,689;C.V.: 0,115, p<0,05 
 

Tabel 3.12  Resultaten van een logistische regressieanalyse naar samenhang van au-
tomatisering en organisatieveranderingen 

Variabele 
Odds ratio 

 (95% betrouwbaarheidsinterval) 
Procestechnologie  

Automatiseren vs Niet automatiseren* 1,71 (1,11-2,63) 
  
Werknemersprofiel  

Arbeiders vs Bedienden * 0,60 (0,39-0,93) 
  
Structuurkenmerk  

Ondernemer-leider vs Ondernemer-professional  1,84 (1,02 -3,31) 
Kleine hiërarchie vs Ondernemer-professional  4,19 (2,14-8,23) 

Satellietbedrijf vs Ondernemer-professional 3,01 (1,49-6,09) 
Gestructureerde mini-organisatie vs Ondernemer-professional 4,57 (2,45-8,54) 

  
Constante 1,16 

*p<0,05 -2 Log likelihood: 563,610; Nagelkerke R²: 0,113; Hosmer and Lemeshow Test: p>0,05. 
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6.  Welke kennisbronnen z i jn  ef fect ief  b i j  organi-
sat ievernieuwingen? 

In deze paragraaf wordt onderzocht in welke mate organisatieveranderingen bij micro-
ondernemingen beïnvloed worden door de 7 kennisbronnen die in de TOA-survey worden 
onderscheiden: 
 Eigen onderzoek en ontwikkeling  
 Resultaten van marktonderzoek  
 Contacten met klanten  
 Contacten met leveranciers  
 Samenwerking met onderwijs/onderzoeksinstellingen  
 Suggesties van personeel  
 Consultants en/of bedrijfsadviseurs.  

 

Er werd nagegaan of deze kennisbronnen telkens een verschil maken voor organisatieveran-
deringen in het bedrijf. De kruistabellen voor de verschillende bronnen zijn weergeven in Tabel 
3.13. Alle verbanden met de afhankelijke variabele zijn bivariaat significant. Mogelijke samen-
hangen worden vervolgens in een regressiemodel getoetst op de bedrijfs- en structuurkenmer-
ken en het profiel van de zaakvoerder. Naast de structuurkenmerken leveren enkel de “contac-
ten met leveranciers”, de “suggesties van het personeel” en “de inbreng van consultants en/of 
bedrijfsadviseurs” in dit (eind-)model een significante bijdrage.   
 
Een evaluatie van mogelijke interactie-effecten tussen “eigen onderzoek en ontwikkeling en 
marktonderzoek”, “marktonderzoek en contacten met klanten” en “samenwerking met onder-
wijs- en onderzoeksinstellingen en consultants” hebben geen significante verbanden opgele-
verd.  
 
Uit het eindmodel kunnen volgende conclusies worden getrokken: 
 Bij bedrijven die gebruik maken van de contacten met leveranciers is de kansenverhouding 

op organisatieverandering 3 keer hoger dan bedrijven die dat niet doen; 
 Dezelfde kansenverhoudingen worden 4 of 2 maal groter indien beroep wordt gedaan op 

consultants en suggesties van het personeel.  
 
Hoewel micro-ondernemingen verschillende combinaties van innovatiebronnen benutten, is 
hun globale impact op organisatievernieuwingen te beperkt. Kleine bedrijven die organisatie-
veranderingen uitvoeren maken vooral gebruik van consultants en leveranciers als externe 
kennisbron. Het belang van consultants kwam reeds tot uiting in een vorig hoofdstuk waar hun 
rol bij innovatief gedrag werd nagegaan.  
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Ook bij organisatieveranderingen zijn bedrijfsadviseurs opnieuw een belangrijke innovatiebron. 
Dit onderstreept nogmaals de rol van externe ondersteuning in micro-onernemingen. Op uit-
zondering van suggesties van medewerkers zijn andere interne kennisbronnen zoals eigen 
onderzoek en ontwikkeling, marktonderzoek bij organisatieveranderingen van minder belang.  
 

Tabel 3.13  Organisatieveranderingen en kennisbronnen 

 

Geen organisatie-

verandering 

Minstens 1 organi-

satie-verandering 

Significantie/ 

associatie 

Neen 37,4% 62,6% Eigen onderzoek en ontwikkeling  

Ja 22,5% 77,5% 

Chi²: p<0,05 

Cramér’s V= 0,160 

Neen 32,4% 67,6% Resultaten van marktonderzoek  

Ja 16,8% 83,2% 

Chi²: p<0,05 

Cramér’s V= 0,156 

Neen 48,4% 51,6% Contacten met klanten  

Ja 25,2% 74,8% 

Chi²: p<0,05 

Cramér’s V= 0,169 

Neen 52,4% 47,6% Contacten met leveranciers  

Ja 24,6% 75,4% 

Chi²: p<0,05 

Cramér’s V= 0,203 

Neen 30,8% 69,2% Samenwerking met onderwijs met 

onderwijs- of onderzoeksinstellingen  
Ja 20,3% 79,7% 

Chi²: p<0,05 

Cramér’s V= 0,102 

Neen 52,1% 47,9% Suggesties van Personeel 

Ja 24,1% 75,9% 

Chi²: p<0,05 

Cramér’s V= 0,216 

Neen 32,7% 67,3% Consultants/bedrijfsadviseurs 

Ja 9,0% 91,0% 

Chi²: p<0,05 

Cramér’s V=0,209 

Totaal 28,0% 72,0%  
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Tabel 3.14  Samenhang voor organisatieveranderingen volgens gebruikte kennisbron-
nen 

Variabele 

Odds ratio  

(95% betrouwbaarheidsinterval) 

Kennisbron  

Contacten met leveranciers 3,00 (1,65-5,46) 

Suggesties van het personeel 2,17 (1,23-3,83) 

Consultants/bedrijfsadviseurs 3,97 (1,90-8,30) 

  

Structuurkenmerken  

Ondernemer-leider vs Ondernemer-professional  1,81 (0,98-3,33) 

Kleine hiërarchie vs Ondernemer-professional 4,37 (2,15-8,87) 

Satellietbedrijf vs Ondernemer-professional 2,63 (1,28-5,42) 

Gestructureerde mini-organisatie vs Ondernemer-professional 3,99 (2,09-7,65) 

  

Constante  

-2 Log likelihood: 526,259; Nagelkerke R²: 0,206;Hosmer and Lemeshow Test p>0,05 

 
 

7.  Samenhang JIT en organisat ieveranderingen 

JIT is zoals gezegd een methode om de voorraden tijdens de productie tot een minimum terug 
te brengen. Het lijkt logisch dat bedrijven die JIT toepassen ook aandacht besteden aan het 
verbeteren van het voorraadbeheer. De resultaten van het onderzoek bevestigen dit. JIT toe-
passen gaat gepaard met verbeteringen in het voorraadbeheer (Tabel 3.15 Chi-kwadraat= 
5,947; df=1, p= 0,015,C.V.:,108). In bedrijven die geen JIT toepassen liggen de kansverhou-
dingen om veranderingen in voorraadbeheer uit te voeren 0,5 maal lager dan in bedrijven die 
JIT wel toepassen (odds ratio= 0,514; B.I.: 0,299 – 0,884 ).  
 
Just in Time produceren en afleveren betekent o.a. een stroomlijnen van het logistiek proces. 
Men zou ook kunnen vermoeden dat er dan ook veranderingen optreden in de werkplanning 
en de werkorganisatie. Er is evenwel geen verband aangetoond tussen JIT en veranderingen 
in de werkplanning en de werkorganisatie. 
 
 



Organisatievernieuwing in Vlaamse micro-ondernemingen 
Statistische oefeningen 

57 

 

Tabel 3.15  Samenhang tussen JIT en verbeteren van het voorraadbeheer 

 Verbeteren voorraadbeheer 

JIT toepassen Neen Ja 
Neen 75,3% 24,7% 
Ja 61,1% 38,9% 
Totaal 63,3% 36,7% 

N: 510, ongewogen 

 
De samenhang tussen veranderingen in het voorraadbeheer en het toepassen van JIT werd 
gecontroleerd met behulp van een logistisch regressiemodel waarin de bedrijfsgrootte en de 
sector als controlevariabelen werden opgenomen. De resultaten van Tabel 3.16 bevestigen de 
samenhang tussen het toepassen van JIT en veranderingen in het voorraadbeheer. Verder 
zijn de sector, de bedrijfsgrootte eveneens sterke predictoren. Kleine bedrijven hebben bedui-
dend minder kans om veranderingen in het voorraadbeheer toe te passen. Bijkomend kan 
worden vastgesteld de primaire sector en industrie, de bouw en de handel meer kans hebben 
dan de dienstensector op veranderingen in het voorraadbeheer. De belangrijkste invloed van 
veranderingen in het voorraadbeheer gaat uiteindelijk uit van de factor ‘sector’. 
 
Er gaat geen invloed uit van het werknemersprofiel, de ouderdom van het bedrijf, de kenmer-
ken van de zaakvoerder (leeftijd, diploma). Deze variabelen werden dan ook niet in het eind-
model opgenomen. 
 
Om af te ronden kan men dus stellen dat bedrijven die JIT toepassen een hogere kans hebben 
om het  voorraadbeheer te verbeteren en dit onder controle van het belangrijke sector-effect.  
Dat JIT geen theoretisch begrip maar in de praktijk wel wordt toegepast valt af te leiden uit de 
samenhang tussen het toepassen ervan en het verbeteren van het voorraadbeheer.  
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Tabel 3.16  Samenhang tussen veranderingen in het voorraadbeheer en het toepassen 
van JIT 

Variabele 
Odds ratio 

(95% betrouwbaarheidsinterval) 
JIT-toepassen  

JIT niet toepassen vs JIT wel toepassen* 0,54 (0,30-0,94) 

  

Bedrijfsgrootte   
Klein bedrijf vs Groot bedrijf 0,54 (0,37-0,79) 

  
Sector  

Primair en industrie vs Dienstensector* 3,0 (1,69-5,31) 
Bouw vs Dienstensector 2,11 (1,17-3,80) 

Handel vs Dienstensector* 5,08 (2,86-9,02) 
Constante 0,34 

*p< 0,05  
Hosmer and Lemeshow Test p>0,05; -2 Log likelihood= 618,722; Nagelkerke R²: 0,132 
 
 
8.  Verklar ingen van organisat ieveranderingen 

Uitgaande van de verschillende verbanden die optreden bij organisatieveranderingen in micro-
ondernemingen werd een algemeen model opgesteld waarbij werd nagegaan welke de belang-
rijkste indicatoren zijn die een determinerende rol spelen bij organisatieveranderingen (Tabel 
3.17). 
Belangrijke determinanten voor organisatieveranderingen zijn: 

• Beleidsvisie: bedrijven met een beleidsplan hebben  4 maal hogere odds ratio dat ze 
aan de interne organisatie sleutelen. Een (uitgeschreven) beleidsvisie is een zeer uit-
gesproken factor bij procesinnovaties in micro-ondernemingen. 

• Structuurkenmerken: organisatieveranderingen hebben een grotere kans om voor te 
komen bij micro-ondernemingen van het type “Kleine hiërarchie” en “Gestructureerde 
mini-organisatie”. Dit zijn bedrijven waar de zaakvoerder soms nog meewerkt maar 
waar er al andere leidinggevenden aanwezig zijn. Het zijn ook de grotere bedrijven. 
Uit voorgaande analyses werd reeds aangetoond dat bij bedrijven van het type ge-
structureerde mini-organisatie een belangrijke behoefte is aan organisatievernieu-
wing. Bij de kleine hiërarchie legt men meer de nadruk  op outsourcing wat eveneens 
een verklaring kan zijn voor de hogere kans op organisatieveranderingen. In vergelij-
king met de ondernemer-professional is in beide bedrijfstypes de structuur complexer  
wat eveneens de organisatieaanpassingen kan verklaren. 
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• Procestechnologie: automatiseren gaat duidelijk gepaard met organisatieverande-
ringen: de kansverhoudingen op veranderingen in de organisatie liggen 1,7 maal ho-
ger voor een bedrijf dat automatiseert.  

• Tewerkstelling: afbouw van tewerkstelling leidt tot aanpassingen in de organisatie. 
Men kan aannemen dat de minste personeelsdaling bij een (zeer) kleine onderneming 
allicht aanleiding zal even tot een verandering in de organisatie. 

• Werknemersprofiel: procesaanpassingen hebben een grotere kans om zich af te 
spelen binnen een administratieve sfeer: micro-ondernemingen met hoofdzakelijk be-
dienden in dienst hebben een hogere kansverhouding  op procesinnovaties.   

 
De factor “activiteitsniveau” is in dit model niet significant en werd dan ook niet meer opgeno-
men. Verder kan men vaststellen dat informatiseren evenmin een belangrijke factor zijn voor 
procesinnovatief gedrag in micro-ondernemingen. Ook andere determinanten zoals, bedrijfs-
grootte, sector en profiel van de zaakvoerder spelen eveneens geen noemenswaardige rol. 
Het al of niet toepassen van JIT, nochtans een sterk verklarende factor voor het uitvoeren van 
veranderingen in het voorraadbeheer, speelt in dit model net zo min mee.  
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Tabel 3.17  Determinanten voor organisatieveranderingen: eindmodel 

Variabele 
Odds ratio  

(95% betrouwbaarheidsinterval) 
Beleidsnota  

Beleidsnota vs geen beleidsnota 4,45 (1,85-10,71) 
  
Structuurkenmerken  

Ondernemer-leider vs Ondernemer-professional 1,58 (0,85-2,94) 
Kleine hiërarchie vs Ondernemer-professional 3,71 (1,82-7,55) 

Satellietbedrijf vs Ondernemer-professional 2,75 (1,29-5,85) 
Gestructureerde mini-organisatie vs Ondernemer-professional 3,69 (1,91-7,14) 

  
Procestechnologie  

Automatiseren vs Niet automatiseren 1,67 (1,07-2,62) 
  
Tewerkstelling  

Afbouw vs Stabiele tewerkstelling 1,99 (1,19-3,32) 
Groei vs Stabiele tewerkstelling 1,19 (0,70-2,03) 

  
Werknemersprofiel  

Bedienden versus arbeiders 1,73 (1,09-2,73) 
  
Constante 0,511 

-2 Log likelihood: 516,997; Nagelkerke R²: 0,171; Hosmer and Lemeshow Test: p>0,05 
 



Organisatievernieuwing in Vlaamse micro-ondernemingen 
Statistische oefeningen 

61 

 

Hoofdstuk 4 
Opleiding in micro-ondernemingen 

De competenties van het personeel spelen een hoofdrol bij organisatieverbeteringen in bedrij-
ven. Een belangrijke hefboom om nieuwe kennis en inzichten in een bedrijf te brengen zijn 
opleidingen of trainingen. In dit hoofdstuk wordt nagegaan in welke mate micro-
ondernemingen de competenties van werknemers ook ondersteunen met formele bijscholin-
gen en welke factoren daarop een invloed hebben.   
 
Hierbij wordt een antwoord gegeven op volgende vragen: 
 Past opleiding binnen een beleidsstrategie en is er m.a.w. een geïntegreerde benadering 

van personeelsbeleid en opleiding? En hierbij aansluitend: investeren bedrijven met een be-
leidsmatige aanpak ook in opleiding? 

 Maken micro-ondernemingen gebruik van instrumenten van een modern personeelsbeleid 
zoals functioneringsgesprekken of competentiemanagement? En in welke mate staan deze 
in verband met het opleidingsbeleid? 

 Is er een verband tussen opleiding en innovatief gedrag? M.a.w. zijn bedrijven die formele 
bijscholingen organiseren ook vaker product-of diensteninnovatief? 

 Welke bedrijven zijn opleidingsintensief en welke kenmerken hebben deze bedrijven? 
 
 

1.  Opleiding in  de TOA-enquête 

Uit de TOA-enquête kunnen volgende conclusies worden getrokken: 
 Bijna vier op tien micro-ondernemingen organiseerde in 2003 een bijscholing. 
 De helft van de bedrijven voorzag echter in een periode 2000-2003 geen enkele opleiding of 

training. 
 Een kwart van de micro-ondernemingen schoolde het afgelopen jaar minstens één op twee 

van de personeelsleden bij.  Dergelijke bijscholing duurt door de band twee tot vier werkda-
gen. 

 Slechts drie op tien ondernemers ging ook zelf naar een seminarie of studiedag. 
 Opleiding voor werknemers en zaakvoerder gaat in micro-ondernemingen vaak samen.   
 Maar in de helft van de micro-ondernemingen volgden noch de ondernemer, noch één van 

de personeelsleden het afgelopen jaar een bijscholing.   
 Minder dan één op tien van de micro-ondernemingen hanteert een opleidingsplan. 
 Gemiddeld neemt de opleiding van werknemers 32 uur of 4 werkdagen in beslag. De medi-

aan ligt evenwel op 21 uur, zodat men mag stellen dat de opleiding meestal tussen de twee 
à vier werkdagen duurt. 
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Tabel 4.1  Overzicht bijscholing in de micro-ondernemingen 

Kenmerk  Percentage bedrijven 

Opleiding voorzien, het voorbije jaar 38,9% 

Geen opleiding voorzien, de voorbije drie jaar 50,0% 

Opleiding van de zaakvoerder, het voorbije jaar 29,8% 

Opleidingsplan 8,5% 

 
 

2.  Opleiding binnen een strategisch plan 

Slechts een erg beperkt aantal micro-ondernemingen pakt opleiding planmatig aan. Minder 
dan één op tien van de micro-ondernemingen (8,5%) hanteert een opleidingsplan. Hier wordt 
nagekeken of er een verband is tussen het planmatig aanpakken van opleiding en het effectief 
opleiden. Hebben bedrijven met een opleidingsplan een grotere kans dat ze hun personeel 
daadwerkelijk zullen bijscholen of is hier geen onderscheid met de micro-ondernemingen die 
hun opleidingsaanpak niet formaliseren? 
 
Een tweede kwestie die onderzocht wordt is of een opleidingsplan ook gekaderd wordt in een 
meer algemene beleidsvisie. 
 
In wat verder volgt wordt daarom de samenhang nagegaan tussen de aanwezigheid van een 
opleidingsplan en/of een beleidsplan en het al of niet  opleiden van werknemers.  
 

2 . 1 .  O p l e i d i n g e n  b i n n e n  e e n  s t r a t e g i s c h  o p l e i d i n g s p l a n ?  

De samenhang tussen een beleidsmatige aanpak van opleiding en het effectief opleiden van 
werknemers wordt geïllustreerd aan de hand van Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2  Opleidingsplan en effectieve opleiding van werknemers 

Opleiding werknemers uitsluitend in 2003 
 

Neen Ja 

Ja 32,7% 67,3% Is er in uw bedrijf een opleidingsplan? 

Neen 67,0% 33,0% 

Totaal 63,5% 36,5% 
N= 510; Chi²: 23,765; C.V:  0,216 p<0,05. 
 
Uit deze kruistabel kunnen o.a volgende conclusies worden getrokken: 
 67,3% van de bedrijven met een opleidingsplan organiseerde in 2003 een opleiding voor 

werknemers. 
 Bij de categorie bedrijven zonder opleidingsplan deed 33,0% aan opleiding. 

 
Aan bedrijven die geen opleiding voor hun personeel in 2003 organiseerden werd gevraagd of 
ze dat wel deden tijdens de periode 2000-2002. Ook hier is een verband vastgesteld tussen 
een opleidingsplan en het organiseren van opleidingen hetzij in 2003, hetzij tijdens de periode 
2000-2002 (Tabel 4.3). 
 

Tabel 4.3  Samenhang tussen de aanwezigheid van een opleidingsplan en opleidingen 
tijdens de periode 2000-2003 

 
Opleidingen volledige periode 2000-2003 

  Neen Ja 
Neen  53,1% 46,9% Opleidingsplan?  

Ja  21,2% 78,8% 

Totaal 49,8% 50,2% 
N= 510; ongewogen. Chi²= 19,012 C.V.: 0,193. 
 
Ook voor de globale periode 2000-2003 kan dezelfde conclusie worden getrokken: bedrijven 
die de opleiding van hun personeel beleidsmatig aanpakken zullen door de band genomen 
hun personeel vaker bijscholen. M.a.w. een opleidingsplan lijkt wel degelijk een instrument te 
zijn dat bedrijven helpt bij het organiseren van bijscholing.  
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2 . 2 .  I s  e r  c o h e r e n t i e  t u s s e n  e e n  s t r a t e g i s c h e  b e l e i d s v i s i e  e n  
e e n  o p l e id i n g sp l a n ?  

Het aantal micro-ondernemingen met een geformaliseerde beleidsvisie is bijzonder klein en 
bovendien worden er weinig opleidingsplannen uitgeschreven. De vraag is of er een  samen-
hang is tussen een beleidsplan en het planmatig aanpakken van opleiding? Tabel 4.4 geeft 
hierover uitsluitsel: de odds voor de aanwezigheid van een opleidingsplan is 8,16 (B.I.: 4,39- 
15,14) keer hoger voor een bedrijf met een beleidsplan dan voor een bedrijf zonder (de grote 
spreiding van het betrouwbaarheidsinterval heeft te maken met de betrekkelijk geringe aanwe-
zigheid van beleidsplannen bij de ondervraagde bedrijven). M.a.w. bedrijven met een geforma-
liseerde bedrijfsstrategie staan er meer voor open om ook bijscholingen op een planmatige 
leest te schoeien.  

Tabel 4.4  Samenhang tussen de aanwezigheid van een beleidsplan en een oplei-
dingsplan 

 Opleidingsplan? 
  Neen Ja 

Neen 94,0% 6,0% Beleidsnota? 
  Ja 65,8% 34,2% 
Totaal 89,8% 10,2% 

N=510, ongewogen; Chi²= 56,248; C.V.= 0,332. 
 

2 . 3 .  H e t  s t r a t e g i s c h e  b e l e i d s p la n  a l s  d r a a g v l a k  v o o r  e e n  o p -
l e i d i n g s b e l e i d ?  

Hoe groot is de invloed van een strategisch beleidsplan op het opleidingsbeleid? Speelt de 
aanwezigheid van een beleidsplan eveneens een rol bij het al of niet opleiden tijdens de peri-
ode 2000-2003? Dergelijke samenhang kan een indicatie zijn dat deze bedrijven investeren in 
de competenties van een medewerkers als een strategische keuze zien.  
 
Tabel 4.5 laat zien dat de odds ratio voor opleiding bij een bedrijf met een beleidsnota 2,4 
maal hoger ligt dan bij een bedrijf zonder beleidsnota (BI: 1,45- 4,11). Bedrijven met een for-
meel beleidsplan zullen in 7 op 10 van de gevallen ook aan opleiding doen. Bij bedrijven zon-
der strategienota valt het aandeel van de opleidingsbedrijven terug tot op minder dan de helft. 
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Tabel 4.5  Samenhang tussen de aanwezigheid van een beleidsnota en opleiding tij-
dens de periode 2000-2003 

  Opleiding 2000-2003? 

  Neen Ja 
Neen 53,0% 47,0% 

Beleidsnota?  Ja 31,6% 68,4% 
Totaal 49,8% 50,2% 

N= 510; ongewogen. Chi²= 11,866; p<0,05; Cramer’s V= 0,153; p<0,05. 
 

2 . 4 .  S a m e n h an g  t u s s en  o p l e i d i n g  v o o r  h e t  p e r so n e e l  e n  e e n  
b e l e i d s p la n  e n  e en  o p l e i d i n g sp l a n  

Tabel 4.6 geeft het resultaat van een logistische regressieanalyse weer naar het gecombi-
neerd effect op opleiding van de aanwezigheid van een beleidsnota en een opleidingsplan. 
Beide predictoren hebben een significante invloed in het model. Uit de kansverhoudingen blijkt 
dat de aanwezigheid van een opleidingsplan een relatief grotere invloed heeft op het al of niet 
opleiden dan de aanwezigheid van een beleidsnota.  
Een bedrijf dat beide instrumenten gecombineerd toepast heeft 83,9% kans op opleidingen. 
Indien er geen van beide instrumenten aanwezig zijn daalt de kans tot 45,3% (Tabel 4.7).2  
 

Tabel 4.6  Samenhang tussen opleiding voor het personeel en een beleidsplan en een 
opleidingsplan. Resultaten van een logistisch regressiemodel 

 

Variabele 
Odds ratio  

(95% betrouwbaarheidsinterval) 
Beleidsnota  

Beleidsnota vs geen beleidsnota 1,84 (1,06- 3,19) 
  

Opleidingsplan   
Opleidingsplan vs geen opleidingsplan 3,41 (1,67 - 6,97) 

  
Constante 0,83 

 

                                                           
2  Noteer dat de interactie tussen beide variabelen niet significant is gebleken.  
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Tabel 4.7  Samenhang tussen Opleiding en de aanwezigheid van een opleidingsplan 
en/of een, beleidsplan uitgedrukt in kansen 

 
Opleidingsplan? Beleidsnota? Kans op opleiding 

Ja 83,9% Ja 
Neen 73,8% 
Ja 60,4% Neen 
Neen 45,3% 

 
 

3.  Maakt  het  personeelsbeleid een verschi l? 

Een voor de hand liggende vraag is of de opleiding voor werknemers beïnvloed wordt door 
andere kenmerken van het personeelsbeleid. In de TOA-screening zijn indicatoren beschik-
baar over volgende aspecten van het personeelsbeleid.  

• Het toepassen van een Human Ressources beleid (HRM). De HRM-theorie stelt dat 
het personeel een bepalende factor is voor het succes van de onderneming. Het per-
soneelsbeleid wordt dan ook gezien als een onderdeel van het algemene strategische 
beleid van de organisatie. Men mag er dan ook vanuit gaan dat ondernemingen die 
aan HRM doen ook meer investeren in bijscholing van het personeel. HRM heeft be-
trekking op alle processen binnen het klassieke personeelsbeheer.  

• Het voeren van functionerings- of evaluatiegesprekken. Dergelijke gesprekken vor-
men een ideaal instrument om de opleidingsbehoeften van medewerkers in kaart te 
brengen.  

• Het toepassen van competentiemanagement. Competentiemanagement stelt meer 
dan HRM de kennis en de vaardigheden centraal. Doelstelling van competentiemana-
gement is de strategisch noodzakelijke know-how voor de onderneming beheersen en 
doelgericht blijven ontwikkelen.  

 

3 . 1 .  H R M ,  f u n c t i o n e r i n g s g e s p r e k k e n  e n  o p l e i d i n g  g a a n  s a -
m e n  

Op basis van de resultaten in Tabel 4.8 wordt aangetoond dat er een samenhang bestaat 
tussen de aanwezigheid van functioneringsgesprekken, het toepassen van HRM en opleiding. 
In bedrijven waar er met het personeel functioneringsgesprekken worden gehouden is de 
kansverhouding 2,4 maal groter dat ze tijdens de periode 2000-2003 ook opleidingen hebben 
georganiseerd (95% BI: 1,68- 3,43). Bij bedrijven die HRM toepassen is de kansverhouding op 
opleiding 2,9 maal (95% BI: 1,78- 4,79) groter dan bedrijven zonder HRM-toepassing.  
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Daarentegen is er geen significante samenhang vastgesteld tussen opleiding en competen-
tiemanagement. Competentiemanagement is nog een vrij jonge benadering die zeker in de 
micro-ondernemingen nog in de kinderschoenen staat. Het ontbreken van een verband met 
formele opleiding hoeft in dat opzicht niet te verbazen.  
 

Tabel 4.8  Samenhang tussen functioneringsgesprekken en opleiding (periode 2000-
2003) 

 
Opleiding in de periode 

 2000-2003 
Significantie/ 

associatie 

  Neen Ja   
Neen 59,3% 40,7% Functioneringsgesprekken?  
Ja 37,8% 62,2% 

Chi²: p<0,05 
Cramer’s V= 0,214 

Neen 54,3% 45,7% HRM-toepassen 
Ja 28,9% 71,1% 

Chi²: p<0,05 
Cramer’s V= 0,194 

Neen Competentiemanagement 
toepassen Ja Geen significante verschillen 

Totaal  49,8% 50,2%  

 
 

3 . 2 .  O p l e i d i n g  e n  H R M - i n s t r u m e n t e n :  a l g e m e en  m o d e l  

In de vorige paragrafen werd het verband onderzocht tussen een aantal afzonderlijke onaf-
hankelijke variabelen en opleiding. Deze predictoren worden ingevoerd in een algemeen mo-
del zodat kan worden nagegaan welke van deze parameters de meeste significante bijdrage 
leveren aan het al of niet uitvoeren van opleidingen tijdens de periode 2000-2003 (afhankelijke 
variabele). Als predictoren worden in dit algemeen model  opgenomen:  
 de aanwezigheid van een beleidsplan, een opleidingsplan, functioneringsgesprekken, het 

toepassen van competentiemanagement en HRM; 3 
 de categorische variabelen bedrijfsgrootte, sector, jong of oud bedrijf, leeftijd van de zaak-

voerder, het opleidingsniveau en de structuurkenmerken. 
 

                                                           
3  Er werd dan ook nagegaan of micro-ondernemingen die aan competentiemanagement doen ook 

over  een opleidingsplan beschikken. De kruising van de variabelen "het beschikken over een op-
leidingplan" en het "toepassen van competentiemanagement" toont evenwel geen significant ver-
band aan (p>0,05).  
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Tabel 4.9  Samenhang tussen opleiding voor het personeel tijdens de periode 2000-
2003 en diverse predictoren. Resultaten van een uitgebreid logistisch re-
gressiemodel 

Variabele 
Odds ratio 

(95% betrouwbaarheidsinterval) 
  
Sector  

Bouw vs Primair & industrie 1,81 (1,05-3,12) 
Handel vs Primair & industrie 1,95 (1,15-3,32) 
Diensten vs Primair & industrie 1,56 (0,91-2,68) 

  
Structuurkenmerken  

Ondernemer-professional vs Gestructureerde mini-organisatie 0,58 (0,32-1,05) 
Ondernemer-leider vs Gestructureerde mini-organisatie 0,41 (0,24-0,70) 

Kleine hiërarchie vs Gestructureerde mini-organisatie 0,82 (0,47 -1,42) 
Satelliet-bedrijf vs Gestructureerde mini-organisatie 0,97 (0,51 -1,85) 

  
Opleidingsplan  

Opleidingsplan vs geen opleidingsplan 2,81 (1,35-5,83) 
  

Functioneringsgesprekken  
Functioneringsgesprekken vs geen functioneringsgesprekken 1,79 (1,23-2,66) 

  
HRM-toepassen  

HRM-toepassen vs geen HRM-toepassen 2,08 (1,21-3,56) 
  

Constante 0,58 
 

*p<0,05 – 2 Log likelihood: 639,508; Nagelkerke R²: 0,165; Hosmer & Lemeshow test: p>0,05 

 
Uit dit model kunnen volgende conclusies worden getrokken: 

1. Er gaan geen effecten uit van de bedrijfskenmerken (bedrijfsgrootte, het werkne-
mersprofiel, de ouderdom van het bedrijf), het profiel van de zaakvoerder (leeftijd 
en het opleidingsniveau) de zaakvoerder. 

2. Er gaat daarentegen wel een significant effect uit van de factor “Sector”. In de 
Bouw- en de handelsector ligt de kansverhouding op opleiding hoger dan in de 
primaire sector en industrie. Er bestaan geen verschillen tussen dienstensector 
en de primaire sector en de industrie. 
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3. De effecten van de structuurelementen zijn minder uitgesproken. In vergelijking 
tot de “gestructureerde mini-organisatie” gaat er enkel een effect uit van de “On-
dernemer-leider” waar de kansverhouding op opleiding 0,4 maal minder bedraagt. 
Tussen de andere structuurtypes bestaan er geen verschillen.  

4. Er gaat bovenal een belangrijke invloed uit van het HRM-beleid: bedrijven met 
een opleidingsplan, functioneringsgesprekken en die HRM toepassen hebben 
meer kans op opleiding (noteer dat de aanwezigheid van een beleidsnota en het 
al of niet toepassen van competentiemanagement in het eindmodel niet werden 
weerhouden). 

 
Conclusie: onder controle van de kenmerken sector en organisatiestructuur heeft het perso-
neelsbeleid in een micro-onderneming een belangrijke rol bij het al dan niet organiseren van 
bijscholing. Het hanteren van een opleidingsplan blijkt de belangrijkste voorspeller te zijn. 
Bedrijven die hun personeelsbeleid reeds typeren als HRM behoren vaker tot de groep van 
opleiders. Maar ook het ‘gewoon’ voeren van functioneringsgesprekken geeft aanleiding tot 
concrete bijscholingsactiviteiten. 
 
 

4.  Opleiding,  groei  en innovat ie:  bestaat  er  een 
verband? 

Zijn opleidingsbedrijven te situeren bij de innovatieve bedrijven, die willen groeien op het vlak 
van omzet en tewerkstelling? Men kan ervan uitgaan dat er een samenhang is tussen innova-
tie en opleiding en dit in twee mogelijke richtingen. Bedrijven die nieuwe producten of diensten 
op de markt te brengen hebben mogelijks de behoefte om hun personeel via formele bijscho-
lingen  in deze nieuwe context te leren werken. Anderzijds kan een bijscholing ook een hef-
boom zijn om innovatie te realiseren op de werkvloer.  
 
Bedrijven met een groeistrategie hebben mogelijk behoefte aan bepaalde competenties waar-
voor ze hun medewerkers naar een training sturen. Ook de tewerkstellingsevolutie kan een 
verband vertonen met het opleidingsgedrag. Bedrijven die hebben aangeworven hebben mo-
gelijk behoefte aan formele trainingen om de inscholing van nieuwe medewerkers sneller te 
laten verlopen. 
 
Om deze vragen te beantwoorden werd een logistische regressieanalyse uitgevoerd waarbij 
het aandeel van de productinnovaties in de omzet als afhankelijke variabele werd beschouwd. 
Deze variabele werd in 2 categorieën ondergebracht, nl. het aandeel in de omzet minder dan 
10% versus 10% en meer.  
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Dit alles leverde een model met als significante predictoren: het activiteitsniveau en het aan-
deel van productinnovatie in de omzet. Bedrijven die hun activiteiten wensen uit te breiden of 
een status quo nastreven hebben een kansenverhouding die resp. 2,7 en 1,9 maal hoger is 
dat ze hun personeel het afgelopen jaar hebben opgeleid dan micro-ondernemingen die hun 
activiteiten afbouwen. 
 
Hetzelfde geldt voor de productinnovatieve bedrijven: de kansverhoudingen voor opleidingen 
liggen er 2,2 maal hoger dan de niet-innovatieve bedrijven.  
 
De evolutie van de tewerkstelling leverde daarentegen geen significante bijdrage tot het mo-
del. Er is m.a. w. geen samenhang tussen opleiding en tewerkstellingsevolutie.  
 

Tabel 4.10  Samenhang tussen opleiding, activiteitsniveau en productinnovatie 

Variabele 
Odds ratio 

(95% betrouwbaarheidsinterval) 
Bedrijfsactiviteiten  

Status quo in activiteitsniveau vs afbouw van activiteiten 1,97 (1,06 -3,68) 
Uitbreiden van activiteitsniveau vs afbouw van activiteiten 2,78 (1,43 -5,43) 

  
Aandeel productinnovatie in omzet  

Meer dan 10% productinnovatie vs minder dan 10% productin-
novatie 

2,21 (1,49 -3,28) 

  
Constante 0,40 

-2 Log likelihood:639,988; Nagelkerke R²: 0,72; Hosmer & Lemeshow Test: p>0,05  

 
 

5.  Opleidingsintensief :  welke bedri j fskenmerken 
of  structuurkenmerken maken het  verschi l?  

Een opleidingsinspanning wordt als belangrijk beschouwd als de gemiddelde duur van de 
opleidingen per personeelslid minstens 8 uur was (een werkdag dus) 4.  
 
 
 
 
                                                           
4  Deze definitie verschilt van een vorige TOA-screening die STV-Innovatie en Arbeid in grote bedrijven uitvoer-

de waar “opleidingsinspanning” gedefinieerd werd als een combinatie van een “opleidingsduur van minstens 8 
uur” en “opleiding voor ten minste een kwart van het personeel”.  (Zie hierover Delangrange H., 2003, p. 103) 
Gegeven dat in de TOA-screening micro-ondernemingen 80% van de ondervraagde bedrijven hoogstens  4 
personen tewerkstellen werd dit laatste criterium niet weerhouden. 
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Vastgesteld werd (Tabel 4.11):  
 In 7 op 10 bedrijven is de opleidingsinspanning zwak te noemen: ofwel doen ze helemaal 

geen opleiding ofwel is de bijscholing beperkt in de tijd (minder dan 8u).  
 De primaire sector en industrie zijn de minst opleidingsintensieve sectoren. De bouw en de 

dienstensector scoren net iets boven het gemiddelde, de handel volgt het algemeen gemid-
delde. 

 De micro-onderneming met hoofdzakelijk bedienden in dienst is door de band meer oplei-
dingsintensief dan een “arbeidersbedrijf”.   

 Andere bedrijfskenmerken (bedrijfsgrootte, ouderdom bedrijf, leeftijd van de zaakvoerder en 
diploma) leveren geen significante verschillen op. 

 Ook de organisatiestructuur heeft een invloed. Meer opleidingsintensieve bedrijven zijn er 
tenslotte ook aan te treffen onder de micro-ondernemingen van het type “kleine hiërarchie” 
en de “gestructureerde mini-organisatie” (Tabel 4.12). 

Tabel 4.12: 
Na controle van deze samenhang op de bedrijfskenmerken (bedrijfsgrootte, sector, werkne-
mersprofiel, ouderdom) profiel van de zaakvoerder (leeftijd, opleidingsniveau) en structuur-
kenmerken verdwijnt het effect van het werknemersprofiel (Tabel 4.13). 
 
Hieruit kunnen volgende conclusies worden getrokken:  

• Factor Sector: De odds ratios van de sectoren bouw, handel en diensten verschillen 
duidelijk van het sectorcluster primair & industrie dat hier de referentiecategorie is. De 
kansenverhoudingen op opleiding voor deze 3 sectoren liggen telkens meer dan 2 
maal hoger. 

• Factor Structuurkenmerk: De “gestructureerde mini-organisatie” heeft een grotere 
kansverhouding om opleidingsintensief te zijn dan de “ondernemer-professional’. De 
gestructureerde mini-organisatie is de iets grotere micro-onderneming met meerdere 
afdelingen en leidinggevenden. Hoe groter het personeelsbestand hoe meer ruimte 
om iemand voor een korte periode vrij te stellen om een opleiding te volgen, zonder 
dat dit een impact heeft op het productieritme. Een andere mogelijke verklaring is dat 
bijvoorbeeld leidinggevenden een opleiding volgen die de opgedane kennis dan door-
gegeven aan de collega’s. 

• In ieder geval lijkt de opleidingsbehoefte toch meer af te hangen van de aard van de 
bedrijfsactiviteiten dan van de organisatiestructuur.  
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Tabel 4.11  Belangrijke opleidingsinspanning  volgens bedrijfskenmerken 

 

Tabel 4.12  Opleidingsintensiteit volgens structuurkenmerken 

  Geen opleiding of minder dan 8u Meer dan 8u opleiding 

Ondernemer-professional 
77,5% 22,5% 

Ondernemer-leider 81,4% 18,6% 
Kleine hiërarchie 64,6% 35,4% 
Satelliet-bedrijf 67,1% 32,9% 
Gestructureerde mini-organisatie 65,0% 35,0% 
Totaal 71,0% 29,0% 

N= 510, ongewogen; Chi²= 12,7 Cramer’s V= 0,158; p<0,05. 

Intensiteit van opleiding 
 

Geen opleiding of minder dan 8u Meer dan 8u opleiding 

Totaal 71,0% 29,0% 

Grootte geen significante verschillen 

Primair & industrie 82,2% 17,8% 

Bouw 66,7% 33,3% 

Handel 66,4% 33,6% 
Sector 

Diensten 68,5% 31,5% 

Bedienden 65,4% 34,6% Werknemers-
profiel Arbeiders 74,2% 25,8% 

Ouderdom bedrijf geen significante verschillen 

Leeftijd zaakvoerder geen significante verschillen 

Diploma zaakvoerder geen significante verschillen 

N= 510- ongewogen 
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Tabel 4.13  Opleidingsintensiteit en bedrijfs- en structuurkenmerken: resultaten van 
een logistisch regressiemodel 

Variabele 
Odds ratio 

(95% betrouwbaarheidsinterval) 
  
Sector  

Bouw vs Primair & industrie 2,16 (1,18 -3,95) 
Handel vs Primair & industrie 2,38 (1,32 -4,29) 

Diensten vs Primair & industrie 2,10 (1,16 -3,85) 
  
Structuurkenmerken  

Ondernemer-leider vs Ondernemer-professional 0,83 (0,41 -1,68) 
Kleine hiërarchie vs Ondernemer-professional 1,95 (0,99 -3,85) 

Satelliet-bedrijf vs Ondernemer-professional  1,67 (0,78 -3,59) 
Gestructureerde mini-organisatie vs Ondernemer-professional  1,89 (1,00-3,57) 

  
Constante 0,15 

*p<0,05 – 2 Log likelihood: 590,552; Nagelkerke R²: 0,065; Hosmer & Lemeshow test: p>0,05 

 
 

6.  Conclusies 

In dit hoofdstuk werden een aantal determinanten van het opleidingsbeleid in micro-
ondernemingen verklaard. Er werd nagegaan welke factoren de intensiteit van de opleidingen 
bepalen, of opleiding past in een bedrijfsstrategie en er een invloed uitgaat van een HRM-
beleid. Verder is onderzocht of er een effect is van productinnovatief gedrag.  
 

6 . 1 .  O p l e i d i n g  b i n n en  e e n  b ed r i j f s s t r a t e g i e  

De aanwezigheid van een strategische beleidsnota en een formeel opleidingsplan zijn belang-
rijke indicatoren voor een gestructureerd opleidingsbeleid. Beide instrumenten hangen ook 
nauw samen. In bedrijven die planmatig met opleiding omgaan, nemen de kansen toe dat er 
effectief ook aan opleiding wordt gedaan.  
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6 . 2 .  P e r s o n e e l s b e l e i d  

Bedrijven met een uitgesproken HRM-beleid hebben beduidend meer kans dat ze aan oplei-
dingen doen. Ook het hanteren van functioneringsgesprekken kan hiertoe een bijdrage leve-
ren. Er is evenwel geen associatie gevonden met het toepassen van competentiemanage-
ment. 
 

6 . 3 .  I n n o v a t i e  e n  g r o e i  

Er is eveneens een beduidend verband tussen het opleiden van werknemers en productinno-
verend gedrag. Opleiding hangt verder ook samen met de intentie om de bedrijfsactiviteiten uit 
te breiden of minstens status quo te houden. Er is daarentegen geen verband gevonden met 
de tewerkstellingsevolutie.  
 

6 . 4 .  O p l e i d i n g s i n t e n s i t e i t  

Opleiding die (op jaarbasis) langer duurt dan 1 werkdag wordt bestempeld als “opleidingsin-
tensief”. Deze graad van opleidingsintensiteit wordt sterk bepaald door de sector waartoe de 
micro-onderneming behoort: vooral de primaire sector en de industrie kunnen als minst oplei-
dingsintensieve sector worden beschouwd. Op uitzondering van de structuurkenmerken gaat 
er geen bijkomend effect uit van de bedrijfskenmerken en het profiel van de zaakvoerder. De 
“gestructureerde mini-organisatie” kan als meest opleidingsintensief worden beschouwd.  
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Hoofdstuk 5 
HRM in micro-ondernemingen 

Binnen de snel veranderende economische omgeving van de afgelopen decennia is er een 
steeds grotere behoefte om de bedrijfsprestaties te verbeteren, de producten of diensten te 
vernieuwen en de kosten te drukken. Het optimaal inzetten van de factor arbeid in het bedrijf 
krijgt in deze context dan ook steeds meer aandacht. Bedrijven worden gedwongen om meer 
beleidsmatig en met een lange termijnvisie aandacht te besteden aan verschillende aspecten 
van personeelsbeleid. Hierbij zullen ze zich in min of meerdere mate laten leiden door een 
gedachtengoed dat onder de noemer “human resources management” kan geplaatst worden.  
De basisidee van HRM is dat het personeel van fundamenteel belang is voor het succes van 
organisaties.  
 
De vraag is dan ook in welke mate micro-ondernemingen een aantal HRM-instrumenten ge-
combineerd toepassen? En kunnen micro-ondernemingen hierin volgens bepaalde patronen 
worden ingedeeld? 
 
In dit deel wordt nagegaan welke types van HRM-beleid er bestaan binnen micro-
ondernemingen en waar deze kunnen worden teruggevonden. Verder wordt onderzocht of er 
mogelijke verbanden bestaan tussen de tewerkstellingsevolutie, innovatief gedrag en de groei-
ambities. Ten  laatste komt ook de relatie tussen HRM-beleid en opleiding aan bod.  
 

1.  Op zoek naar  een typologie van HRM-beleid in  
micro-ondernemingen 

In de enquête werd gevraagd naar de aanwezigheid van een beperkt aantal HRM-
instrumenten: het houden van functioneringsgesprekken, het plegen van werkoverleg, de 
aanwezigheid van een opleidingsplan, het toepassen van een variabel loon. Onder een varia-
bel loon verstaat men een verloning gekoppeld aan de geleverde prestatie of het bereikte 
resultaat.  
 
Op basis van deze 4 variabelen is een clusteranalyse toegepast. Het doel was om tot een 
classificatie van bedrijven te komen op basis van overeenkomstige (natuurlijke) kenmerken 
zodat deze bedrijven ingedeeld kunnen worden in identieke, verwante en sterk verschillende 
groepen.  
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Hiervoor is gebruik gemaakt van een “hiërarchische clusteranalyse” volgens de methode van 
Ward met de HRM-instrumenten als binair attribuut (d.w.z. het attribuut is wel of niet aanwe-
zig) waarbij relatief homogene groepen van respondenten zijn gemaakt op basis van de ant-
woorden op de vragen.  
Micro-ondernemingen kunnen op basis van deze 4 factoren ingedeeld worden in 4 groepen 
waarvan de indeling en de respectievelijke hoofdkenmerken in Tabel 5.1 en Tabel 5.2 worden 
weergegeven.  

Tabel 5.1  HRM-clusters: beschrijving 

 Overzichtstabel: 4 clusters 

Aanwezigheid van: 

Cluster 1:  
HRM-vreemde bedrijf 

Cluster 2: 
 enkel werkoverleg 

Cluster 3:  
functioneringsge-
sprekken en werk-

overleg 

Cluster 4: 
HRM-bedrijf 

 

Functioneringsge-

sprekken 
0% 0% 100% 68,8% 

Chi²:415,1 

C.V: 0,90 

Werkoverleg 
0% 100% 66,7% 77,1% 

Chi²: 297,722 

C.V: 0,76 

Opleidingsplan 
0% 0% 0% 47,7% 

Chi²: 213,02 

C.V: 0,64 

Variabel loon 
0% 0% 0% 68,8% 

Chi²: 323,49 

C.V: 0,8 
 

Tabel 5.2 HRM-clusters: typologie  

  Typering Omschrijving 

Cluster1 30,6% HRM-vreemde bedrijf Geen enkele maatregel aanwezig 

Cluster2 18,6% Enkel werkoverleg Er is enkel werkoverleg met de medewerkers, 
maar geen functioneringsgesprekken, opleiding 
wordt niet planmatig opgevat, er zijn geen variabe-
le lonen. 

Cluster3 29,4% Functioneringsgesprekken en werkoverleg Bedrijf met uitsluitend functioneringsgesprekken en 
werkoverleg. 

Cluster4 21,4% HRM-bedrijf Het bedrijf heeft functioneringsgesprekken, werk-
overleg, een planmatige aanpak van opleiding, en 
het past variabele lonen toe. 

 



Organisatievernieuwing in Vlaamse micro-ondernemingen 
Statistische oefeningen 

77 

 

2.  Kenmerken van de HRM-bedri jven? 

2 . 1 .  B e d r i j f s k e n m e r k e n  e n  p r o f i e l  v a n  d e  z a a k v o e r d e r  

In Tabel 5.3 wordt de samenhang beschreven tussen de HRM- clusters en de bedrijfsgrootte, 
de sector, het werknemersprofiel, de ouderdom van het bedrijf, de leeftijd en het diploma van 
de zaakvoerder. Enkel naar sector en werknemersprofiel verschillen de 4 groepen significant 
van elkaar.  
 
Het “HRM-vreemde bedrijf” komt relatief meer voor in de primaire sector & industrie en de 
bouw. Noteer ook dat relatief veel bedrijven uit de bouwsector tot de “enkel werkoverleg”- 
bedrijven kunnen gerekend worden. Aangezien bedrijfactiviteiten in de bouwsector per defini-
tie op een externe werf gebeuren, zullen bouwbedrijven sneller de noodzaak ervaren voor een 
gestructureerd werkoverleg: afspraken rond taakverdeling, planning van de uitvoering, indeling 
van de ploegen, enz. 
 
Micro-ondernemingen uit de dienstensector kunnen vooral tot de cluster “HRM-bedrijven” en 
de cluster “Functioneringsgesprekken en werkoverleg” worden gerekend. Ook relatief veel 
bedrijven uit de Handel behoren tot de deze laatste cluster. Uit de TOA-screening is gebleken 
dat functioneringsgesprekken vooral in de handel en de dienstensector plaatsvinden. Ook een 
variabele beloning komt relatief meer voor in deze sectoren.  
 
Micro-ondernemingen met hoofdzakelijk bedienden situeren zich eveneens in de meer HRM-
gerichte clusters. De enquête heeft aangetoond dat functioneringsgesprekken en variabel loon 
meer voorkomen bij micro-ondernemingen met overwegend bedienden. Micro-ondernemingen 
met een meerderheid aan arbeiders zijn vooral “HRM-vreemde”-bedrijven.  
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Tabel 5.3 HRM-typologie naar bedrijfskenmerken en profiel van de zaakvoerder 

 
HRM-

vreemde 
bedrijf 

Werkoverleg 
Functione-

ringsgesprek-
ken en werk-

overleg 
HRM-bedrijf 

Totaal 30,6% 18,6% 29,4% 21,4% 

Grootte geen significante verschillen 

Primair & industrie 35,7% 19,4% 29,5% 15,5% 

Bouw 38,9% 24,6% 20,6% 15,9% 

Handel 25,0% 15,6% 35,9% 23,4% 
Sector 

Diensten 22,8% 15,0% 31,5% 30,7% 

Bedienden 22,7% 11,4% 37,3% 28,6% Werknemers-
profiel Arbeiders 35,1% 22,8% 24,9% 17,2% 

Ouderdom bedrijf geen significante verschillen 

Leeftijd zaakvoerder geen significante verschillen 

Diploma zaakvoerder geen significante verschillen 

N = 510 – ongewogen 
 

2 . 2 .  H R M -  e n  s t r u c t u u r t y p e s  

Ook naar structuurtypes verschillen de HRM-clusters significant van elkaar (Tabel 5.4).  
Zo maakt ongeveer vier op tien van de HRM-bedrijven deel uit van de gestructureerde mini-
organisatie. Anderzijds behoort een minderheid (één op de tien) HRM-bedrijven tot de catego-
rie ondernemer-professional. 
 
Het cluster “HRM-vreemde bedrijven” bestaat ongeveer voor één op drie uit “Ondernemer-
leiders” en voor één op vier uit “Ondernemer-professionals”. 
 
Eén op de drie bedrijven uit de cluster “enkel werkoverleg” of “werkoverleg & functionerings-
gesprekken” behoort tot de gestructureerde mini-organisatie.  
 
De rijpercentages van Tabel 5.5 tonen aan dat vooral de “ondernemer-professionals” en de 
“ondernemer-leiders” tot de categorie “HRM-vreemde bedrijf” behoren.  
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Ongeveer één op drie “gestructureerde mini-organisaties” behoren hetzij tot “functioneringsge-
sprekken & werkoverleg” hetzij tot de “HRM-bedrijven”. Kleine hiërarchiebedrijven zijn sterk 
vertegenwoordigd in de cluster “functioneringsgesprekken & werkoverleg”.  
 
Men kan dus besluiten dat hoe complexer de structuur van de micro-onderneming (meer afde-
lingen, werkteams, leidinggevenden…), hoe meer HRM-gedrag het betrokken bedrijf vertoont.  

Tabel 5.4  HRM-typologie naar structuurtypes, kolompercentages 

 

  HRM-Clusters 

  
HRM-vreemde 

bedrijf 
Enkel werk-

overleg 

Functione-
ringsge-

sprekken & 
werkoverleg HRM-bedrijf 

Ondernemer-professional 23,7% 14,7% 10,7% 11,9% 
Ondernemer-leider 28,2% 23,2% 20,7% 19,3% 
Kleine hiërarchie 17,9% 13,7% 26,7% 16,5% 
Satelliet-bedrijf 10,9% 18,9% 12,7% 14,7% 
Gestructureerde mini-organisatie 19,2% 29,5% 29,3% 37,6% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

N= 510, Ongewogen ; Chi²: p<0,05; C.V. : 0,140 

Tabel 5.5  HRM-typologie naar structuurtypes, rijpercentages 

 HRM-Clusters 

  
HRM-vreemde 

bedrijf 
Enkel werk-

overleg 

Functione-
ringsge-

sprekken & 
werkoverleg HRM-bedrijf 

Ondernemer-professional 46,3% 17,5% 20,0% 16,3% 
Ondernemer-leider 37,3% 18,6% 26,3% 17,8% 
Kleine hiërarchie 28,3% 13,1% 40,4% 18,2% 
Satelliet-bedrijf 24,3% 25,7% 27,1% 22,9% 
Gestructureerde mini-organisatie 21,0% 19,6% 30,8% 28,7% 
Totaal 30,6% 18,6% 29,4% 21,4% 
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3.  Controle  

De samenhang tussen de HRM-clusters en de variabelen sector, werknemersprofiel en struc-
tuurkenmerken worden gecontroleerd door middel van een multinomiale logistische regressie-
analyse (Tabel 5.6). In deze techniek wordt het HRM-vreemde bedrijf als referentiecategorie 
genomen en krijgt het de neutrale waarde 1 als odds ratio.  
De multinomiale regressie bevestigt grosso modo de vaststellingen uit de kruistabel-analyse. 
 
Binnen de cluster “enkel werkoverleg” wijkt de kansverhouding van de categorie “ondernemer-
professional” significant af van de referentiecategorie gestructureerde mini-organisatie. Dit 
wijst er op dat er een lagere kans bestaat dat “ondernemers-professsionals” tot de cluster 
“werkoverleg” behoren dan de referentiecategorie. De odds ratio’s van de andere categorieên 
wijken dus niet significant af van de neutrale odds ratio 1. Er zijn geen significante verschillen 
tussen de sectoren en het profiel van de werknemers. 
 
In de cluster “functioneringsgesprekken en werkoverleg” is de kansverhouding van de “onder-
nemer-leider” en de “ondernemer-professional” om tot deze cluster te behoren in beide geval-
len resp. 0,25 en 0,48. Ook de bouwsector verschilt van de andere sectoren: bedrijven uit de 
bouwsector hebben 0,37 maal minder kans om tot deze cluster te behoren. Een micro-
onderneming met overwegend bedienden in dienst heeft 2 maal meer kans om deel uit te ma-
ken van deze groep dan een bedrijf met arbeiders in de meerderheid.  
 
In de cluster “HRM-bedrijf“ wijken opnieuw de categorieën “ondernemer-leider” en de “onder-
nemer-professional” significant af van de referentiecategorie. De categorieën “kleine hiërar-
chie” en het “satellietbedrijf” verschillen daarentegen niet significant van de referentiecatego-
rie. De kansverhoudingen dat de primaire sector en de industrie en de bouw als een HRM-
bedrijf kunnen bestempeld worden liggen resp 0,35 en 0,29 lager dan de referentiecategorie. 
Er bestaan verder geen significante verschillen tussen de handel en de dienstensector en de 
referentiecategorie. Verschillen treden er overigens wel op tussen de micro-ondernemingen 
met een overwegend bediendenprofiel: de kansverhouding om als een HRM-bedrijf te worden 
bestempeld is 2,2 maal hoger dan in onderneming met overwegend  arbeiders. 
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Tabel 5.6  Samenhang tussen HRM-clusters en structuurkenmerken, sector, werkne-
mersprofiel. Resultaten van een multinomiale logistische regressieanalyse 

Enkel werk-
overleg 

Functionerings-
gesprekken & 
werkoverleg 

HRM-bedrijf  

Odds ratio 
(95% B.I.) 

Odds ratio 
(95% B.I.) 

Odds ratio 
(95% B.I.) 

Constante  1,19 1,61 1,90 
Ondernemer-Professional 
vs Gestructureerde mini-
organisatie 

0,40 
(0,18-0,90) 

0,25 
(0,12-0,54) 

0,21 
(0,09-0,48) 

Ondernemer-leider vs 
Gestructureerde mini-
organisatie 

0,55 
(0,27-1,14) 

0,48 
(0,24-0,93) 

0,36 
(,18-,74) 

Kleine hiërarchie vs Ge-
structureerde mini-
organisatie 

0,51 
(0,22-1,18) 

1,08 
(0,54-2,14) 

0,52 
(0,24-1,14) 

Structuur-
kenmerk 

Satelliet-bedrijf vs Ge-
structureerde mini-
organisatie 

1,23 
(0,51-2,98) 

1,27 
(0,54-3,00) 

1,16 
(0,47-2,83) 

Primair & industrie vs 
Diensten 

0,74 
(0,34-1,61) 

0,64 
(0,32-1,26) 

0,36 
(0,17-0,76) 

Bouw vs Diensten 0,71 
(0,32-1,58 

0,35 
(0,17-0,75) 

0,29 
(0,13-0,64) 

Sector  

Handel vs Diensten 0,99 
(0,43-2,24) 

0,90 
(0,45-1,78) 

0,60 
(0,29-1,24) 

Werknemers-
profiel 

Overwegend bedienden 
vs overwegend arbeiders 

0,77 
(0,40-1,48) 

2,05 
(1,20-3,51) 

2,22 
(1,24-3,99) 

Referentiecategorieën: HRM-vreemde bedrijf, Gestructureerde mini-organisatie, Dienstensector, arbeiders. De 
odds ratio is in de referentiecategorie telkens 1. Significante verbanden worden in het vet weergegeven (p<0,05).  
Nagelkerke R²: 0,149; -2log likelihood: 344,138 met  p= 0,000; N= 510. 
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4.  Effecten van HRM 

Is er een relatie tussen de wijze waarop mini-ondernemingen met hun personeel omgaan en 
de evolutie van de tewerkstelling? Is er een link met het al of niet uitbreiden van de bedrijfsac-
tiviteiten. Welke types van HRM-gedrag zijn meer innovatief? Of bestaan er gewoon geen 
verschillen in innovatief gedrag? 
 

4 . 1 .  A c t i v i t e i t s n i v e a u  

Ongeveer drie op tien bedrijven wenst de activiteit uit te breiden. Bedrijven van het type “Func-
tioneringsgesprekken & werkoverleg” en “HRM-bedrijf” scoren hoger dan dit gemiddelde. Een 
merendeel van de bedrijven is eerder voorstander van een status quo (zes op tien). Vooral 
micro-ondernemingen van de types “HRM-vreemde bedrijf” en “Enkel werkoverleg-bedrijf” zijn 
niet van plan om hun bedrijfsactiviteit uit te breiden. (Tabel 5.7) 

Tabel 5.7 Samenhang HRM-clusters en activiteitsniveau 

  Activiteitsniveau 
  Behouden Uitbreiden Afbouw 
HRM-vreemde bedrijf 63,5% 23,7% 12,8% 
Enkel werkoverleg 65,3% 23,2% 11,6% 
Functioneringsgesprekken & werkoverleg 54,0% 36,7% 9,3% 
HRM-bedrijf 48,6% 44,0% 7,3% 
Totaal 57,8% 31,8% 10,4% 

N= 510, ongewogen. Chi²: p<0,05; Cramer’s V: 0,131. 
 

4 . 2 .  P r o d u c t -  o f  d i e n s te n i n n o v a t i e  

In ongeveer drie op tien micro-ondernemingen is het aandeel van productinnovaties groter dan 
10%. In micro-ondernemingen van de types “HRM-bedrijf” en “Functioneringsgesprekken & 
werkoverleg” ligt dit aandeel boven het gemiddelde. Daarentegen treedt productinnovatie het 
minst op bij de “HRM-vreemde bedrijven” en de “Enkel werkoverleg-bedrijven” (Tabel 5.8). Het 
aandeel van productinnovaties in de omzet ligt er duidelijk onder dit gemiddelde.  
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Tabel 5.8  Samenhang HRM-clusters en productinnovaties 

 

 

  

Aandeel productinnovaties 
in omzet 

>10%  

Aandeel productinnovaties in 
omzet 
<10% 

HRM-vreemde bedrijf 26,9% 73,1% 
Enkel werkoverleg 24,2% 75,8% 
Functioneringsgesprekken & werkoverleg 46,0% 54,0% 
HRM-bedrijf 39,4% 60,6% 
Totaal 34,7% 65,3% 

N= 510; ongewogen. Chi²: p<0,05; Cramer’s V: 0,189. 
 

4 . 3 .  T e w e r k s t e l l i n g  

Noteer dat er geen significante samenhang is gevonden tussen HRM-clusters en de werkgele-
genheidsevolutie. Een kruistabel wordt hiervan dan ook niet weergegeven. 
 

4 . 4 .  C o n t r o l e  

Om na te gaan of deze gerapporteerde samenhangen stand houden als ze samen in eenzelf-
de analyse opgenomen worden, is er een multinomiale analyse uitgevoerd met als afhankelijke 
variabele de HRM-clusters. Dit onderzoek bevestigt de analyse van de kruistabellen.   
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Tabel 5.9  Samenhang tussen HRM-clusters, productinnovaties en activiteitsniveau. 
Resultaten van een multinomiale logistische regressieanalyse 

Enkel werkoverleg Functioneringsge-
sprekken & werk-

overleg 

HRM-bedrijf  

Odds ratio 
(95% B.I.) 

Odds ratio 
(95% B.I.) 

Odds ratio 
(95% B.I.) 

 Constante 0,57 0,54 0,34 

Productinnovatie Productinnovaties vs geen 

productinnovatie 
0,87 (048-1,56) 2,23(1,37-3,60) 1,66 (0,98-2,82) 

Behoud activiteiten vs 

Afbouw 
1,14 (0,51 2,54) 1,16 (0,55-2,45) 1,33 (0,55-3,23) 

Activiteitsniveau 

Uitbreiden activiteiten vs 

Afbouw 
1,09 (0,44-2,70) 1,99 (0,88-4,47) 3,12 (1,23-7,89) 

-2 Log Likelihood: 95,891; Nagelkerke R²: 0,069; p< 0,05.  
 
 

5.  HRM-clusters en opleiding 

In deze paragraaf wordt gekeken naar het mogelijk verband tussen de HRM-clusters en oplei-
dingen. Men kan er van uitgaan dat HRM-bedrijven in principe meer aandacht zullen besteden 
aan opleidingen  dan hun tegenpolen. 
 
De tabelanalyse bevestigt deze hypothese: de helft van de ondervraagde bedrijven organi-
seerde een opleiding tijdens de afgelopen drie jaar. Clusters van bedrijven die meer HRM-
gericht zijn scoren boven dit gemiddelde. Het cluster “HRM-bedrijf” is hier duidelijk de koplo-
per, het cluster “HRM-vreemde bedrijf” is daarentegen de hekkensluiter (Tabel 5.10). 
 
Noteer dat de helft van de HRM-bedrijven over een opleidingsplan beschikken. In een vorig 
hoofdstuk werd aangetoond dat er een sterke relatie bestaat tussen de aanwezigheid van een 
opleidingsplan en het realiseren van concrete opleidingen. Dit wordt bevestigd in een nomini-
aal logistische regressie: in vergelijking tot het HRM-vreemde bedrijf is de kansverhouding op 
opleiding in het HRM-bedrijf het hoogst. Niettemin scoren ook de andere 2 clusters significant 
hoger dan de referentiecategorie. 
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Tabel 5.10  Samenhang HRM-clusters en opleidingen 

 Opleidingen in de periode 2000-2003 

  Neen  Ja 
HRM-vreemde bedrijf 67,3% 32,7% 
Enkel werkoverleg 47,4% 52,6% 
Functioneringsgesprekken & werkoverleg 44,0% 56,0% 
HRM-bedrijf 34,9% 65,1% 
Totaal 49,8% 50,2% 

N= 510, ongewogen. Chi²: p<0,05;Cramer’s V: 0,247 
 

Tabel 5.11  Samenhang tussen HRM-clusters en opleidingen. Resultaten van een mul-
tinomiale logistische regressieanalyse 

 
-2 Log Likelihood: 64,447; Nagelkerke R²: 0,064. Referentiecategorie: HRM-vreemde bedrijf. 
 
 

6.  Samenvatt ing 

In dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van een hiërarchische clusteranalyse om de micro-
ondernemingen en hun HRM-kenmerken in verschillende groepen te bundelen. In volgende 
tabel wordt een overzicht gegeven van de kenmerken van de verschillende HRM-clusters. 
 

Enkel werkoverleg Functioneringsgesprek-
ken & werkoverleg 

 

HRM-bedrijf  

Odds ratio 
(95% B.I.) 

Odds ratio 
(95% B.I.) 

Odds ratio 
(95% B.I.) 

Constante 0,43 0,63 0,36 
Opleiding vs geen opleiding 2,29 (1,36-3,86) 2,62 (1,65-4,17) 3,85 (2,29-6,45) 
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Tabel 5.12  Micro-ondernemingen getypeerd volgens HRM-kenmerken 

Typering Aandeel HRM-kenmerken Basiskenmerken  Effect 

HRM-vreemde bedrijf 30,6% Afwezigheid van functio-
neringsgesprekken, werk-
overleg, opleidingsplan en 
variabel loon  

Meest bij de ondernemer-
professional 

Meer in de bouwsector 

Eerder een arbeidersprofiel 

 

Enkel werkoverleg 18,6% Er is enkel werkoverleg 
met de medewerkers, 
maar geen functione-
ringsgesprekken, oplei-
ding wordt niet planmatig 
opgevat, er zijn geen 
variabele lonen 

Minst bij de ondernemer-
professional 

In mindere mate een 
opleidingsbedrijf 

Functioneringsge-
sprekken en werk-
overleg 

29,4% Bedrijf met uitsluitend 
functioneringsgesprekken 
en werkoverleg 

Minst in de bouw 

Meer in een bedrijf met be-
diendenprofiel 

Minst bij de ondernemer pro-
fessional en ondernemer-
leider 

Meer bij de gestructureerde 
mini-organisatie 

Meest in de kleine hiërarchie 

Vooral productinnova-
ties 

In mindere mate een 
opleidingsbedrijf 

HRM-bedrijf 21,4% Het bedrijf heeft functio-
neringsgesprekken, werk-
overleg, een planmatige 
aanpak van opleiding, en 
het past variabele lonen 
toe 

Meer in de handel en de dien-
sten, minder in primair& indu-
strie en de bouwsector 

Meer in een bedrijf met be-
diendenprofiel 

Eerder een gestructureerde 
mini-organisatie, het minst bij 
een ondernemer-professional 
en een ondernemer-leider 

Vooral uitbreiding van 
de bedrijfsactiviteiten  

Vooral een opleidings-
bedrijf 

N= 510 – ongewogen 
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Het HRM-gedrag in micro-ondernemingen kan in 4 grote groepen worden ingedeeld: 

• In het cluster “HRM-bedrijf” onderhouden de micro-ondernemingen functioneringsge-
sprekken met hun medewerkers, doen aan werkoverleg, hebben een planmatige aanpak 
van opleiding, en passen variabele verloning toe. Deze bedrijven komen duidelijk meer 
voor in de handel en het meest in de dienstensector. Het is meer een micro-onderneming 
met een uitgesproken bediendenprofiel. Dit type bedrijf is eerder een gestructureerde mi-
ni-organisatie, deze cluster komt het minst voor bij de ondernemer-leider en de onderne-
mer-professional. Dit type bedrijf wil meer als de anderen de activiteiten uitbreiden. Het  is 
vooral een opleidingsbedrijf.  

• Het cluster met als karakteristiek “Functioneringsgesprekken en werkoverleg” komt het 
minst voor in de bouw maar het meest in een micro-onderneming met hoofdzakelijk be-
dienden. Het komt iets meer voor in een “gestructureerde mini-organisatie” en het meest  
in een “kleine hiërarchie bedrijf”. Het is meer dan de andere micro-ondernemingen een 
productinnovatief bedrijf. 

• In het cluster ‘enkel werkoverleg’-bedrijven zijn er geen functioneringsgesprekken, 
geen opleidingsplan en geen variabele lonen. Deze bedrijven komen het minst voor 
bij de ondernemers-professionals. 

• In micro-ondernemingen van het type “HRM-vreemde bedrijf”, is geen enkele van de at-
tributen aanwezig. Deze cluster geldt als referentiecategorie in de multinomiale regressie.  
Het zijn vooral de bedrijven van het type “ondernemer-professional”. Het zijn eerder 
bouwbedrijven.  

 
Als algemene conclusie kan worden gesteld dat hoe complexer de structuur van de micro-
onderneming hoe groter de kans op de gecombineerde aanwezigheid van HRM-indicatoren 
zoals functioneringsgesprekken, werkoverleg, variabel loon. Uit de analyse komt ook naar voor 
dat een HRM-gerichte micro-onderneming  betrekkelijk meer innovatief zal zijn in het product- 
of dienstenaanbod. En tenslotte, hoe hoger het aandeel van de arbeiders in het personeelsbe-
stand, hoe groter de kans dat dit een HRM-vreemd bedrijf is.  
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Hoofdstuk 6 
Micro-ondernemingen en kwaliteitszorg 

De voorbije jaren wordt in het bedrijfsleven veel aandacht besteed aan kwaliteitsbeheersing, 
kwaliteitszorg en certificering. Vele grote bedrijven hebben intensieve kwaliteitsprogramma’s 
doorgevoerd en slaagden er in om een ISO-certificaat te verwerven voor de kwaliteitsaanpak 
binnen hun organisatie. In sommige sectoren is het inderdaad een noodzaak om een kwali-
teitscertificaat te behalen om aan de buitenwereld te tonen dat het product, de dienst of het 
productieproces voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een bijkomend element is dat de 
markt de laatste decennia steeds veeleisender werd. Door de hoge concurrentiestrijd groeit de 
keuzemogelijkheid en is er bij het cliënteel ook een toegenomen behoefte aan een perfecte 
serviceverlening. Elke dynamische organisatie die wenst te overleven kan niet anders dan zich 
via Integrale Kwaliteitszorg te profileren ten aanzien van de concurrentie. 
 
De vraag rijst welke houding micro-ondernemingen tegenover kwaliteitszorg aannemen en of 
men hierin types van bedrijven kan onderscheiden met gemeenschappelijke kenmerken. On-
dervinden ze dezelfde behoefte aan formele en systematische kwaliteitszorg of blijven ze ver-
trouwen op de kwaliteit van de vakman en de professional?  
 

1.  Kwal i te i tszorg in  de TOA-enquête 

De TOA-screening leverde volgende resultaten op: 
• IKZ is gekend door 45% van de bedrijfsleiders en bijna 40% past het toe. Er zijn hierin 

geen verschillen op het vlak van de grootte van de bedrijven, van de sector, de ou-
derdom van het bedrijf en de leeftijd van de zaakvoerder. Evenmin zijn er verschillen 
tussen bedrijven waar de bedienden in de meerderheid zijn en deze met hoofdzakelijk 
arbeiders. Wel speelt het diploma van de zaakvoerder een rol: hoger opgeleide zaak-
voerders passen het concept van IKZ meer toe dan de lager opgeleiden.  

• Bij het verbeteren van de kwaliteit kunnen werknemers dan ook een belangrijke rol 
spelen. Suggesties van het personeel zijn voor meer dan acht op tien ondernemers 
een belangrijke bron van verbeteringen of innovaties. In bedrijven met in hoofdzaak 
bedienden ligt de betrokkenheid van het personeel bij innovatieprocessen het hoogst. 
Andere verschillen zijn er niet vast te stellen. 
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• Bedrijven kunnen hun kwaliteitsbeleid formaliseren. Dit kan hetzij via een certificiëring 
(ISO of ander certificaat), hetzij via het vastleggen van procedures in een “soort van “ 
kwaliteitshandboek. Formele certificatiesystemen (zoals b.v. ISO 9001) kan men aan-
treffen bij ongeveer 13% van de bedrijven. 
Certificaten liggen het meest voor de hand bij iets grotere bedrijven (20,3%) en in de 
sectoren ‘primair & industrie’ (17,2%), maar veel minder in de handel (7,7%). Eén op 
acht van de micro-ondernemingen heeft geen gecertificeerd zorgsysteem maar han-
teert een eigen kwaliteitshandboek als zorgsysteem. Min of meer geformaliseerde 
‘bedrijfseigen systemen’ komen dus nauwelijks meer voor dan gecertificeerde zorg-
systemen. 

• Gemiddeld genomen zijn bijna acht op tien werknemers van de micro-ondernemingen 
zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun werk. Meer dan 90% van de bedrijven 
hebben deze verantwoordelijkheid minstens gedeeltelijk overgedragen aan het perso-
neel. In deze bedrijven moet gemiddeld 88% van de medewerkers zelf de kwaliteits-
zorg en -controle verrichten op zijn werk. 

 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan of er groepen van bedrijven met gemeenschappelijke ken-
merken kunnen worden gevonden op basis van de variabelen die in de vragenlijst expliciet 
naar kwaliteitszorg verwijzen: 
 De verantwoordelijkheid van werknemers voor de kwaliteit van de eigen prestaties. 
 De aanwezigheid van een certificaat (ISO of ander) of een “soort van kwaliteitshandboek”. 
 Het expliciet toepassen van IKZ. 
 De aanwezigheid van een suggestiesysteem voor de werknemers. 

Hierop werd een hiërarchische clusteranalyse uitgevoerd voor variabelen met binaire attribu-
ten. Op deze clusters worden vervolgens een aantal bivariate analyses uitgevoerd.  
 

2.  Kwal i te i tszorg:  4-c lusters 

Er kunnen 4 clusters worden onderscheiden.  
Het eerste cluster omvat de bedrijven die “Geen formeel beleid, maar wel over een suggestie-
systeem werknemers” beschikken. Dit wil zeggen dat: 
 De werknemers er in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor kwaliteitszorg. Ook het 

suggestiesysteem is er uitgesproken aanwezig.  
 Deze bedrijven verklaren niet te beschikken over enig zorgsysteem, evenmin passen ze IKZ 

expliciet toe.  
Kwaliteitszorg rust binnen dit cluster in belangrijke mate op de schouders van de werknemers 
zonder dat er een geformaliseerd kwaliteitsbeleid aan te pas komt.  
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Het tweede cluster is te definiëren als de “Geringe formalisering, beperkte inbreng van werk-
nemers” wat betekent dat: 
 Bedrijven uit dit cluster het minst kwaliteitsverantwoordelijkheid aan de werknemers overla-

ten.  
 Zowel een zorgsysteem als een suggestiesysteem er zeer beperkt aanwezig zijn. 
 IKZ er in beperkte mate wordt toegepast. 

 
In het derde cluster passen de bedrijven “IKZ toe zonder formeel uitgeschreven beleid”. Dit 
cluster heeft volgende kenmerken: 
 Werknemers zijn er eveneens verantwoordelijk voor kwaliteit en ze kunnen suggesties 

doen. 
 Deze bedrijven verklaren IKZ toe te passen. 
 Er is evenwel geen (uitgeschreven)  zorgsysteem aanwezig. 

 
Het vierde cluster kan men omschrijven als de “Integrale aanpak” omdat alle determinanten 
van een kwaliteitszorgsysteem er aanwezig zijn.  
 De werknemers zijn verantwoordelijk voor het kwaliteitsgebeuren. 
 Er is een zorgsysteem aanwezig. 
 De bedrijven verklaren IKZ toe te passen. 
 De werknemers kunnen suggesties doen. 

 
Deze 4 clusters hebben 2 gemeenschappelijke kenmerken: werknemers blijven steeds ver-
antwoordelijkheid voor de kwaliteit en is er telkens een vorm van suggestiesysteem aanwezig.  
Deze kenmerken zijn evenwel het minst aanwezig in het tweede cluster. 
De clusters worden gediscrimineerd op basis van de al of niet aanwezigheid van een geforma-
liseerd beleid en het al of niet toepassen van IKZ. In Tabel 6.1 wordt hiervan de procentuele 
verdeling gegeven. 
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Tabel 6.1  Typologie van IKZ-clusters 

“IKZ-clusters” 

  

Geen formeel 
beleid, wel 

suggestiesys-
teem werkne-

mers 

Geringe forma-
lisering, be-

perkte inbreng 
van werkne-

mers 

Toepassen 
IKZ zonder 

formeel 
uitgeschre-
ven beleid 

“Integrale” 
aanpak 

 

Werknemers verantwoor-
delijk voor eigen kwaliteit 37,1% 12,2% 22,7% 27,9% 

Chi²: 195; 
P<0,05 

C.V: 0,618 
Aanwezigheid certificaat 
of kwaliteitshandboek ,0% 17,2% ,0% 82,8% 

Chi²: 417,159 
P<0,05 

C.V: 0,904 
Toepassen van IKZ 

,0% 12,9% 52,5% 34,7% 
Chi²: 294; 

P<0,05 
C.V: 0,760 

Suggestiesysteem voor 
werknemers 39,4% 6,8% 24,1% 29,6% 

Chi²: 334; 
P<0,05 

C.V: 0,809 
Totaal  33,9% 19,8% 20,8% 25,5%  

N= 510; ongewogen.  
 
 

3.  Situering van de IKZ-clusters 

3 . 1 .  B e d r i j f s k e n m e r k e n  e n  p r o f i e l  v a n  d e  z a a k v o e r d e r  

Om tot een verdere classificatie te komen worden deze IKZ-clusters gekruist met de algemene 
kenmerken van de bedrijven (grootte, sector, werknemersprofiel, ouderdom bedrijf) en het 
profiel van de ondernemer (leeftijd, diploma). 
 
De aard van het kwaliteitsbeleid verschilt niet qua sector, leeftijd van de zaakvoerder en 
zijn/haar opleidingsniveau (Tabel 6.2). Anderzijds gaat er wel een significant effect uit van de 
omvang van het bedrijf en het werknemersprofiel.  
 
Kleinere bedrijven zijn vooral terug te vinden in de eerste 2 clusters: “Geen formeel beleid, wel 
suggestiesysteem werknemer” en “Geringe formalisering beperkte inbreng van werknemers” 
(Tabel 6.3). Grotere bedrijven bevinden zich eerder in de twee laatste clusters: uit Tabel 6.5, 
waar er kolompercentages worden gehanteerd, komt dit duidelijker tot uiting. 
 
Noteer verder dat het eerste cluster vooral uit ondernemingen bestaat met overwegend be-
dienden.(Tabel 6.4) 
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Tabel 6.2  IKZ-clusters volgens bedrijfskenmerken en ondernemersprofiel 

 
Geen formeel 

beleid, wel sug-
gestiesysteem 
werknemers 

Geringe formalise-
ring, beperkte 

inbreng van werk-
nemers 

Toepassen IKZ 
zonder formeel 
uitgeschreven 

beleid 

“Integrale” 
Aanpak 

Totaal 33,9% 19,8% 20,8% 25,5% 

1 – 4 37,8% 22,8% 18,1% 21,3% 

Grootte 

5-9 30,1% 16,8% 23,4% 29,7% 

Sector Geen significante verschillen 

Bedienden 40,5% 16,2% 22,2% 21,1% 
Werkne-
mers-profiel 

Arbeiders 30,2% 21,8% 20,0% 28,0% 

Ouderdom bedrijf geen significante verschillen 

Leeftijd zaakvoerder geen significante verschillen 

Diploma zaakvoerder geen significante verschillen 
N = 510 – ongewogen, enkel significante percentages worden weergegeven (p<0,05) 
 

Tabel 6.3  IKZ-clusters en bedrijfsgrootte, resultaten van een multinomiale regressie-
analyse 

 

Geen formeel beleid, 
wel suggestiesysteem 

werknemers 

Geringe formali-sering, 
beperkte inbreng van 

werknemers 
IKZ zonder for-

meel beleid 
Constante 1,01 0,57 0,79 

1-4 werknemers vs 5-9 werknemers 1,76 (1,11-2,78) 1,90 (1,12-3,21) 1,08 (0,64-1,81) 

-2 Log Likelihood:  32,938; Nagelkerke R²: 0,021;Referentiecategorie: Integrale aanpak. 
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Tabel 6.4  IKZ-clusters en werknemersprofiel, resultaten van een multinomiale re-
gressieanalyse 

 

Geen formeel beleid, 
wel suggestie-

systeem werknemers 

Geringe formali-
sering, beperkte 

inbreng van werkne-
mers 

IKZ zonder formeel 
beleid 

Constante 
1,08 0,78 0,72 

Overwegend bedienden vs overwegend 
arbeiders 1,79(1,10-2,89 0,99(0,56-1,74) 1,47(0,86-2,53) 

-2 Log Likelihood: 40,821; Nagelkerke R²: 0,017: referentiecategorie: integrale aanpak. 
 

Tabel 6.5  IKZ-clusters volgens bedrijfsgrootte, kolompercentages 

  IKZ-clusters Totaal 

  

Geen formeel 
beleid, wel sugges-
tiesysteem werk-

nemers 

Geringe formali-
sering, beperkte 

inbreng van 
werknemers 

Toepassen IKZ 
zonder formeel 
uitgeschreven 

beleid 
Integrale 
aanpak   

1 tot 4 werknemers 55,5% 57,4% 43,4% 41,5% 49,8% 
5 tot 9 werknemers 44,5% 42,6% 56,6% 58,5% 50,2% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

3 . 2 .  I K Z - c l u s t e r s  e n  s t r u c t u u r k e n m e r k e n  

Er bestaat eveneens een verband tussen de IKZ–clusters en de structuurtypes van de micro-
ondernemingen. Zo kan men bijvoorbeeld uit Tabel 6.6 afleiden dat de “ondernemer-
professional” - de voltijds meewerkende zaakvoerder - niet echt een formeel kwaliteitsbeleid 
zal voeren, maar voor verbeteringen beroep doet op suggesties van het personeel. Afstem-
ming van werkzaamheden gebeurt in dergelijke organisaties op een informele wijze, overleg 
verloopt slechts in beperkte mate of zelfs helemaal niet volgens van tevoren vastgestelde 
procedures. Het is dan ook niet verwonderlijk dat binnen dit type van bedrijven kwaliteitszorg 
een iets meer informele aanpak kent. 
 
Een ander uiterste is de “gestructureerde mini-organisatie“ waar de integrale aanpak dan weer 
in belangrijke mate aanwezig is. Het betreft hier trouwens bedrijven die uit meerdere afdelin-
gen bestaan, met meerdere leidinggevenden en waar de zaakvoerder doorgaans niet actief 
meer meewerkt in de eigenlijke productie of dienstverlening.  
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Aangezien er binnen deze bedrijven meer moet gecoördineerd worden tussen de verschillende 
afdelingen is het dan ook logisch dat men in deze bedrijven kwaliteitszorg op een iets meer 
gestructureerde wijze aanpakt. Het zijn ook de grotere ondernemingen.  
 
Hoe complexer de structuur van de onderneming, hoe groter de kans dat micro-
ondernemingen opteren voor een meer geformaliseerd IKZ-beleid.  
 
Tabel 6.6  Samenhang tussen IKZ-clusters en structuurkenmerken 
 

  IKZ-clusters 

  

Geen formeel 
beleid, wel sugges-
tie-systeem werk-

nemers 

Geringe formalise-
ring, beperkte 

inbreng van werk-
nemers 

IKZ zonder formeel 
beleid "Integrale aanpak" 

Ondernemer-
professional 42,5% 26,3% 16,3% 15,0% 

Ondernemer-leider 
39,0% 23,7% 17,8% 19,5% 

Kleine hiërarchie 
29,3% 17,2% 28,3% 25,3% 

Satelliet-bedrijf 
31,4% 22,9% 22,9% 22,9% 

Gestructureerde mini-
organisatie 29,4% 13,3% 19,6% 37,8% 

Totaal 
33,9% 19,8% 20,8% 25,5% 

N= 510 – ongewogen, Cramer’s V = 0,137, p<0,005. 
 
Dit wordt bevestigd door een multinomiale logistische regressie (Tabel 6.7). In vergelijking tot 
de gestructureerde mini-organisatie zullen micro-ondernemingen van het type ondernemer-
professional en ondernemer-leider zich eerder situeren binnen de clusters “Geen formeel be-
leid, wel suggestiesysteem werknemers” en “Geringe formalisering, beperkte inbreng van 
werknemers”. “Kleine hiërarchie-bedrijven” passen dan weer eerder IKZ toe zonder daar rond 
een formeel uitgeschreven beleid te voeren. Tussen het “Satelliet-bedrijf” en de “Gestructu-
reerde mini-organisatie” bestaan er geen significante verschillen.  
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Tabel 6.7  Samenhang tussen structuurkenmerken en IKZ-kenmerken. Resultaten van 
een multinomiale logistische regressie 

 

Geen formeel be-
leid, wel suggestie-

systeem werkne-
mers 

Geringe formali-
sering, beperkte 

inbreng van werk-
nemers 

IKZ zonder formeel 
beleid 

Constante 
0,78 0,35 0,59 

Ondernemer-professional vs Gestructureer-
de mini-organisatie 3,64(1,68-7,88) 4,97 (2,06-12,00) 2,09 (0,84-5,18) 

Ondernemer-leider vs Gestructureerde mini-
organisatie 2,57(1,35-4,89) 3,46(1,69-7,40) 1,76(0,83-3,72) 

Kleine hiërarchie vs Gestructureerde mini-
organisatie 1,49 (0,76-2,91) 1,93 (0,86-4,35) 2,16 (1,07-4,38) 

Satelliet-bedrijf vs Gestructureerde mini-
organisatie 1,77 (0,83-3,78) 2,84(1,19-6,77) 1,93(0,84-4,42) 

-2 Log Likelihood: 67,879; Nagelkerke R²: 0,057; Referentiecategorie: Integrale Aanpak, Gestructureerde mini-
organisatie.  
 
 

4.  Is  er  een l ink tussen het  kwal i te i tsbeleid,  orga-
nisat ieveranderingen en HRM? 

Bouwstenen van een degelijk kwaliteitsbeleid zijn ondermeer een goede interne organisatie en 
gemotiveerd en gekwalificeerd personeel. De vraag rijst dan ook of procesinnovaties al dan 
niet samengaan met een specifiek kwaliteitsbeleid? En is er een verband tussen de aard van 
het kwaliteitsbeleid en de kenmerken van het HRM-beleid? 
 

4 . 1 .  K w a l i t e i t s b e l e i d  e n  p r o c e s in n o v a t i e s  

Globaal genomen voerden in 2003 zeven op tien micro-ondernemingen minstens één wijziging 
in hun interne organisatie uit. Er bestaat inderdaad een significant verband tussen de aard van 
het kwaliteitsbeleid en deze procesinnovaties: bedrijven die IKZ toepassen zonder formeel 
beleid scoren hoger dan dit gemiddelde. Hetzelfde geldt voor bedrijven met een “integrale 
aanpak”.In bedrijven waar het kwaliteitsbeleid bestaat uit “een geringe formalisering  met een 
“beperkte inbreng van de werknemers” (cluster 2) treden er minder procesinnovaties op. Dit 
wordt verder bevestigd door een logistische regressie (Tabel 6.9). Dit type micro-onderneming 
heeft minder kans op een procesinnovatie. De kansverhoudingen liggen bij de andere bedrijfs-
types hoger. 
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Tabel 6.8  Samenhang kwaliteitsbeleid en procesinnovatie 

 
Minstens één  

organisatieverandering Totaal 

  Ja Neen   
Geen formeel beleid, wel suggestiesysteem werknemers 69,4% 30,6% 100,0% 

Geringe formalisering, beperkte inbreng van werknemers 54,5% 45,5% 100,0% 

IKZ zonder formeel beleid 82,1% 17,9% 100,0% 

"Integrale aanpak" 80,8% 19,2% 100,0% 

Totaal 72,0% 28,0% 100,0% 

Chi²: p<0,05; Cramer’s V. 0,227. 
 

Tabel 6.9  Samenhang kwaliteitsbeleid en procesinnovatie, resultaten van een logisti-
sche regressie 

 

Variabele 
Odds ratio 

(95% betrouwbaarheidsinterval) 
Geringe formalisering, beperkte inbreng van werknemers vs Geen 
formeel beleid, wel suggestiesysteem werknemers 0,53 (0,39-0,88) 
IKZ zonder formeel beleid vs Geen formeel beleid, wel suggestiesys-
teem werknemers 2,02 (1,12-3,66) 
"Integrale aanpak" vs Geen formeel beleid, wel suggestiesysteem 
werknemers 1,86 (1,08-3,19) 
Constante 2,26 

Nagelkerke R²: 0,071; -2log likelihood: 579,379 met  p<= 0,05;. N= 510, ongewogen. 

 

4 . 2 .  H R M - b e l e i d  e n  k w a l i t e i t  g a a n  s a m e n  

Er is eveneens een verband tussen het kwaliteitsbeleid en het HRM-beleid.  
Uit Tabel 6.10 kunnen volgende belangrijke conclusies worden getrokken: 
 Bedrijven met geringe formalisering en een beperkte inbreng van werknemers in het kwali-

teitsbeleid (cluster 2) profileren zich vooral als een “HRM-vreemde bedrijf”.  
 Bedrijven van het type “IKZ zonder formeel beleid” en “Integrale aanpak” zijn hetzij “HRM-

bedrijven”5, hetzij bedrijven waar het HRM-beleid vooral steunt op het houden van functio-
neringsgesprekken en werkoverleg.  

                                                           
5  “HRM-bedrijf” werd in een vorig hoofdstuk gedefinieerd als een micro-onderneming waar er functioneringsge-

sprekken en werkoverleg plaats vindt,  waar opleiding  planmatig wordt  aangepakt en waar variabele lonen  
worden toegepast. 
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Deze conclusies worden bevestigd door een Multinomiale regressie-analyse (Tabel 5.6). Te-
genover het HRM-bedrijf kan men stellen dat zowel het “HRM-vreemde bedrijf” als het “Enkel 
werkoverleg-bedrijf” de minste kans hebben om tot het cluster “IKZ zonder formeel beleid” of 
de “Integrale aanpak” te behoren. Bedrijven van het HRM-type “functioneringsgesprekken en 
werkoverleg” hebben de minste kans om deel uit te maken van het kwaliteitscluster “Geringe 
formalisering, beperkte inbreng van werknemers”. Hoe meer HRM-maatregelen men gecombi-
neerd toepast, hoe groter de kans dat men kwaliteitszorg op een geformaliseerde wijze zal 
aanpakken.  
 

Tabel 6.10  Associatie  tussen IKZ-clusters en HRM-clusters 

 

  IKZ-clusters Totaal 

 

Geen formeel 
beleid, wel sug-

gestiesysteel 
werknemers 

Geringe formali-
sering, beperkte 

inbreng van 
werknemers 

IKZ zonder 
formeel 
beleid 

"Integrale 
aanpak"   

HRM-vreemde bedrijf 36,4% 52,5% 19,8% 14,6% 30,6% 
Enkel werkoverleg 21,4% 13,9% 20,8% 16,9% 18,6% 
Functioneringsgesprekken 
& werkoverleg 29,5% 15,8% 32,1% 37,7% 29,4% 

HRM-bedrijf 12,7% 17,8% 27,4% 30,8% 21,4% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

N= 510 – ongewogen, Cramer’s V = 0,195 p<0,05. 
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Tabel 6.11  Samenhang tussen HRM-clusters en structuurkenmerken. Resultaten van 
een multinomiale logistische regressieanalyse 

Geringe formalisering, 
beperkte inbreng van 

werknemers 
IKZ zonder formeel 

beleid "Integrale aanpak" 
 

Odds ratio 
(95% B.I.) 

Odds ratio 
(95% B.I.) 

Odds ratio 
(95% B.I.) 

Constante 0,82 1,32 1,89 

HRM-vreemde bedrijf vs HRM-bedrijf 
1,03 (0,50-2,12) 0,25 (0,12-0,53) 0,17 (0,08-0,34) 

Enkel werkoverleg vs HRM-bedrijf 
0,46 (0,19-1,11) 0,45 (0,21-0,97) 0,33 (0,16-0,69) 

Functioneringsgesprekken & werkover-
leg vs HRM-bedrijf 0,38 (0,17-0,89) 0,51(0,25-1,02) 0,53 (0,28-1,01) 

Referentiecategorieën: Geen formeel beleid, wel suggestiesysteem werknemers; HRM-bedrijf. Significante verban-
den worden in het vet weergegeven ( p<0,05).  
Nagelkerke R²: 0,119; -2log likelihood: 116,633; N= 510, ongewogen. 
 
 

5.  Effecten van IKZ:  is  er  een verband met  innova-
t ie  en groei? 

5 . 1 .  G r o e i  

Er is onderzocht of er een verband bestaat tussen enerzijds het gevoerde kwaliteitsbeleid en 
anderzijds de tewerkstellingsgroei en de groei-ambities van de betrokken micro-
ondernemingen. Er kan evenwel geen significant samenhang worden aangetoond tussen het 
IKZ-beleid en de evolutie van de tewerkstelling. Evenmin is er een associatie met de groei-
ambities van de betrokken micro-onderneming. Een goed kwaliteitsbeleid kan dus perfect 
samengaan met een status quo in de tewerkstelling en het activiteitsniveau.  
 

5 . 2 .  K w a l i t e i t s z o r g  e n  p r o d u c t i n n o v a t i e  

Zijn bedrijven met een uitgesproken kwaliteitsbeleid meer innovatief? De TOA-screening defi-
nieert de innovatiemaat van een onderneming aan de hand van het aandeel van de omzet die 
bedrijven realiseren op basis van “nieuwe of verbeterde producten en diensten”. Dit aandeel 
van productinnovaties in de omzet werd in 2 categorieën ondergebracht: namelijk het aandeel 
van productinnovaties in de omzet minder dan 10% versus 10% en meer.  
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Tabel 6.12 geeft een duidelijk verband aan tussen het kwaliteitsbeleid en innovaties. Bedrijven 
van het type “Integrale aanpak” of “IKZ zonder formeel beleid” zijn relatief meer productinnova-
tief. Zij scoren hoger dan het gemiddelde. De andere types van kwaliteitszorg liggen onder dit 
gemiddelde.  

Tabel 6.12  Samenhang tussen kwaliteitsbeleid en innovatief gedrag. 

Aandeel van productinno-
vatie in de omzet 

  < 10% >10% Totaal 
Geen formeel beleid, wel suggestiesysteem voor werknemers 

67,1% 32,9% 100,0% 

Geringe formalisering, beperkte inbreng van werknemers 
76,2% 23,8% 100,0% 

IKZ zonder formeel beleid 
61,3% 38,7% 100,0% 

"Integrale aanpak" 
57,7% 42,3% 100,0% 

Totaal 
65,3% 34,7% 100,0% 

N=510, ongewogen. Chi²: p<0,05; Cramer’s V: 0,137 
 
 

6.  Controle  

De invloed van de verschillende variabelen die in een bivariate analyse een significant ver-
band aantonen met de IKZ-clusters worden hier in een multivariaat regressiemodel getoetst. 
De IKZ-clusters gelden als afhankelijke variabele. Hieruit kunnen volgende conclusies worden 
getrokken:  
 Een micro-onderneming met overwegend bedienden heeft twee maal meer kans om zich te 

situeren binnen het cluster “geen formeel beleid, wel suggestiesysteem werknemers”. 
 In vergelijking tot de gestructureerde mini-organisatie liggen de kansverhoudingen van de 

ondernemer-professional en de ondernemer-leider om tot de clusters “Geen formeel beleid, 
wel suggestiesysteem werknemers” en “Geringe formalisering, beperkte inbreng van werk-
nemers” te behoren telkens twee maal hoger. Voor het satelliet –bedrijf ligt de kansverhou-
ding om eveneens tot dit laatste cluster te behoren ongeveer 3 maal hoger. Het “kleine hië-
rarchie-bedrijf” heeft een hogere kansverhouding om tot de cluster “Toepassen IKZ zonder 
formeel uitgeschreven beleid” te behoren.  

 Het HRM-vreemde bedrijf heeft een hogere kansverhouding om deel uit te maken van het 
cluster “Geen formeel beleid, wel suggestiesysteem werknemers” en  “Geringe formalise-
ring, beperkte inbreng van werknemers”. De micro-onderneming met “enkel werkoverleg” si-
tueert zich eerder binnen het eerste cluster.  
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Tabel 6.13  IKZ-clusters -multinomiale logistische regressie. 

   

Geen formeel 
beleid, wel sug-
gestiesysteem 
werknemers 

Geringe forma-
lisering, beperk-
te inbreng van 
werknemers 

Toepassen IKZ 
zonder formeel 
uitgeschreven 

beleid 

 Constante 0,21 0,17 0,38 

Bedrijfsgrootte 
1 tot 4 werknemers vs  5 tot 9 werknemers 

1,27 

(0,75-2,14) 

1,64 

(0,89-2,99) 

0,91 

(0,52-1,62) 

Werknemers-profiel Bedienden in de meerderheid  vs Arbeiders in 

de meerderheid 

2,40 

(1,39-4,13) 

1,30 

(0,68-2,46) 

1,78 

(0,99-3,20) 

Ondernemer-professional vs Gestructureerde 

mini-organisatie  

2,47 

(1,08-5,65) 

2,90 

(1,13-7,47) 

1,97 

(0,76-5,06) 

Ondernemer-leider vs Gestructureerde mini-

organisatie  

2,06 

(1,04-4,07) 

2,59 

(1,13-5,64) 

1,75 

(0,81-3,79) 

Kleine hiërarchie vs Gestructureerde mini-

organisatie 

1,45 

(0,72-2,93) 

1,95 

(0,834-4,57) 

2,26 

(1,10-4,65) 

Structuurkenmerk 

Satelliet-bedrijf vs Gestructureerde mini-

organisatie 

1,96 

(0,89-4,32) 

2,98 

(1,20-7,38) 

2,08 

(0,90-4,84) 

HRM-vreemde bedrijf vs HRM-bedrijf 6,86 

(3,18-14,80) 

6,01 

(2,70-13,40) 

1,60 

(0,71-3,56) 

Enkel werkoverleg vs HRM-bedrijf 
3,73 

(1,71-8,12) 

1,39 

(0,56-3,43) 

1,56 

(0,71-3,44) 

HRM 

Functioneringsgesprekken en werkoverleg vs 

HRM-bedrijf 

1,95 

(0,99-3,82) 

0,72 

(0,32-1,62) 

0,91 

(0,47-1,76) 
N= 510; -2Log Likelihood: 598,041; Nagelkerke R²: 0,185Referentiecategorie:” Integrale aanpak”, HRM-bedrijf, Gestruc-
tureerde mini-organisatie. 
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7.  Samenvatt ing 

In volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de kenmerken van de verschillende kwali-
teitszorgclusters.  

Tabel 6.14  Kenmerken kwaliteitsclusters: overzicht 

Typering Aandeel Basiskenmerken Overige kenmerken 

Geen formeel beleid, wel suggestiesys-

teem werknemers 

33,9% • Werknemers  verantwoorde-

lijk eigen kwaliteit  

• Geen zorgsysteem  

• Geen IKZ 

• Suggestiesysteem: uitge-

sproken aanwezig 

• HRM-vreemd bedrijf of “Enkel 

werkoverleg”-bedrijf 

• Minst proces-en productinnovatief 

• Overwegend “ondernemer-

professionals” of “ondernemer-

leiders”.  

• Eerder kleiner bedrijven 

• Overwegend bedienden. 

 

Geringe formalisering, beperkte inbreng 

van werknemers 

19,8% • Werknemers matig verant-

woordelijk eigen  kwaliteit  

• Zorgsysteem zeer beperkt 

aanwezig 

• IKZ: beperkte toepassing 

• Suggestiesysteem: zeer 

beperkt aanwezig 

• HRM-vreemd bedrijf 

• Minder proces-& productinnova-

ties 

• Overwegend bedienden 

• Meestal ondernemer-

professionals” of “ondernemer-

leiders” of een “Satelliet –bedrijf”.  

• Eerder kleiner bedrijven. 

 

Toepassen IKZ zonder formeel uitge-

schreven beleid 

20,8% • Werknemers  verantwoorde-

lijk eigen kwaliteit  

• Geen Zorgsysteem  

• Toepassen IKZ 

• Suggestiesysteem: aanwezig 

• HRM-bedrijf 

• Product-en procesinnovaties 

• Kleine hiërarchie-bedrijf 

“Integrale” aanpak 25,5% • Werknemers  verantwoorde-

lijk eigen kwaliteit  

• Zorgsysteem aanwezig 

• Toepassen IKZ 

• Suggestiesysteem: aanwezig 

• HRM-bedrijf 

• Product-en procesinnovaties 

• Vooral een Gestructureerde mini-

organisatie 
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Bedrijven van het type: “Geen formeel beleid, wel suggestiesysteem werknemers” karakterise-
ren zich als volgt: 
 De werknemers zijn er verantwoordelijk voor de kwaliteit. 
 Er is geen zorgsysteem aanwezig. 
 IKZ wordt niet toegepast.  
 Een suggestiesysteem is er uitgesproken aanwezig. 

Micro-ondernemingen van dit type zijn vooral “ondernemer-professionals” of “ondernemer-
leiders”. Het zijn eerder “HRM-vreemde” bedrijven of “enkel werkoverleg-bedrijven”. Ze zijn 
minder proces- en productinnovatief. Deze ondernemingen stellen overwegend bedienden te 
werk.  
 
Micro-ondernemingen van het kwaliteitszorgtype: “Geringe formalisering, beperkte inbreng van 
werknemers ” voldoen aan volgende kenmerken:  
 De verantwoordelijkheid voor kwaliteit voor werknemers is er het laagst. 
 Zorgsystemen  zijn er zeer beperkt aanwezig. 
 IKZ wordt er in beperkte mate toegepast.  
 Het suggestiesysteem van werknemers is er  zeer beperkt aanwezig. 

Qua structuurtype zijn zij eveneens te karakteriseren als een “ondernemer-professionals” of 
“ondernemer-leiders”. Deze bedrijven hebben de grootste kans om een HRM-vreemd bedrijf te 
zijn. Gemiddeld genomen zijn zij het minst proces-en productinnovatief. 
 
Bedrijven uit het cluster “ Toepassen van IKZ zonder formeel uitgeschreven beleid” hebben 
volgende kenmerken:  
 De werknemers zijn er verantwoordelijk voor de eigen kwaliteit. 
 Er is geen zorgsysteem. 
 De bedrijfsleiders verklaren IKZ toe te passen. 
 Er is een suggestiesysteem aanwezig. 

Deze bedrijven vallen eerder onder het predikaat “HRM-bedrijf”. Het zijn iets meer bedrijven 
van het type “Kleine hiërarchie”. Zij maken een grote kans op organisatie- en productvernieu-
wing. 
 
Bedrijven behorende tot het vierde cluster tenslotte zijn van het type “Integrale aanpak”. Deze 
ondernemingen combineren in belangrijke mate de 4 verschillende indicatoren van kwaliteits-
zorg: 
 De werknemers zijn volledig verantwoordelijk voor de eigen kwaliteit. 
 Er is een zorgsysteem aanwezig. 
 De bedrijfsleiders uit deze cluster verklaren IKZ toe te passen. 
 Er is een suggestiesysteem aanwezig. 
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Het zijn meestal HRM-bedrijven die zich situeren binnen de “gestructureerde mini-organisatie”. 
Ook deze bedrijven hebben een grote kans op organisatie- en productvernieuwing.  
 
Algemeen mag men stellen dat hoe complexer de structuur van de micro-onderneming, hoe 
groter de kans dat het kwaliteitsbeleid wordt geformaliseerd. De aanwezigheid van een uitge-
sproken kwaliteitsbeleid gaat samen met veranderingen in product- en procesinnovaties. Het 
toepassen van IKZ al dan niet gecombineerd met een zorgsysteem kan hier als een stimule-
rende factor optreden. Verder is er een duidelijk verband aangetoond tussen de aard van het 
kwaliteitsbeleid en het personeelsbeleid.  
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