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1. Inleiding 

De gegevens die we hier voorstellen, komen uit de IOA 2011-enquête (Innovatie, 

Organisatie, Inzet van Arbeid). Dit is een driejaarlijkse telefonische enquête uit-

gevoerd door de Stichting Innovatie & Arbeid. De enquête Innovatie, Organisatie 

en inzet van Arbeid (IOA) behandelt vragen over innovatie, organisatiekenmer-

ken en arbeidsorganisatie in de bedrijven en organisaties. 

Dit themadossier behandelt de resultaten van de IOA 2011- enquête specifiek bij 

ondernemingen met ten minste één en maximum negen werknemers. Deze 

bedrijven worden in dit rapport omschreven als micro–ondernemingen.  

In Vlaanderen hebben zowat 432.000 KMO’s (vennootschappen of eenmansza-

ken) geen werknemers in dienst of 84% van alle Vlaamse KMO’s. 13% van de 

KMO’s hebben 1 tot 9 mensen in dienst, 3% stelt 10 tot 49 mensen te werk.  

Tabel 1 Evolutie KMO’s in Vlaanderen volgens tewerkstellingsklassen, 

2000-2009 

aantal 

werknemers 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

geen 379.562 377.596 376.657 468.757 380.184 385.994 396.817 412.054 423.286 432.845 

1 tot 4 47.337 47.450 48.451 50.778 51.012 51.866 53.135 50.510 51.456 53.026 

5 tot 9 12.564 12.875 13.062 13.680 13.527 13.957 14.162 13.945 14.309 14.615 

10 tot 19 7.789 7.949 7.851 8.081 8.053 8.026 8.178 7.908 8.097 8.192 

20 tot 49 5.455 5.549 5.547 5.587 5.503 5.544 5.656 5.555 5.655 5.584 

TOTAAL 452.707 451.419 451.568 546.883 458.279 465.387 477.948 489.972 502.803 514.262 

Bron: UNIZO – GRAYDON 

 

Volgende vragen beantwoorden we in dit dossier: 

 Hoe zijn de micro-ondernemingen georganiseerd? Maken ze deel uit van 

een groep? Werken ze internationaal, zowel wat de productie als de afzet-

markt betreft? Hoe zit de (interne) arbeidsdeling en de hiërarchische struc-

tuur in elkaar? 

 Werkt men binnen micro-ondernemingen in teamverband? Werken deze 

teams een afgewerkt geheel af, beperken ze zich tot een onderdeel van 

een groter geheel? Hoe gebeurt de werkverdeling binnen de teams? Welke 

bevoegdheden hebben teams? 

 Innovatie staat centraal in de enquête. Hoe innovatief zijn de Vlaamse mi-

cro-ondernemingen? In welke mate is er sprake van product-/dienst-, pro-

ces- of technologische innovatie of innovatie i.v.m. de arbeidsorganisatie of 

het personeelsbeleid? Uit welke kennis putten ondernemingen en organisa-

ties om te innoveren?  
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 De huidige marktrends leggen het accent vooral op innovatie en flexibiliteit. 

Zijn er onder deze druk samenwerkingsverbanden te vinden tussen micro-

ondernemingen en andere kennisinstellingen?  

 Tijdens de laatste decennia werden samen met nieuwe technologieën ook 

verschillende nieuwe managementstechnieken in het bedrijfsleven geïntro-

duceerd. We gaan nader in op de introductie van enkele van deze tech-

nieken in micro-ondernemingen zoals “enterprise resource planning”, JIT, 

balanced scorecards. 

 In de loop van de tweede helft van de vorige eeuw is flexibiliteit een steeds 

belangrijker factor geworden in de bedrijfswereld. Flexibiliteit is op verschil-

lende manieren te realiseren. Welke flexibiliteitsinstrumenten zetten micro-

ondernemingen in? Is er sprake van temporele flexibiliteit, waarbij de inzet 

van arbeid wisselt volgens tijdstip? Is er contractuele flexibiliteit waarbij het 

aantal werknemers varieert binnen de micro-onderneming of organisatie op 

basis van kortlopende arbeidscontracten of door arbeidscontracten tijdelijk 

op te schorten?  

 Hoe gaan micro-ondernemingen om met kennis en vakmanschap binnen 

een organisatie? Beschikken micro-ondernemingen over competentiepro-

fielen? Worden deze ingezet binnen het personeelsbeleid? Zijn er functie-

beschrijvingen? Beoordelings- en functioneringsgesprekken? 

 Welke beloningssystemen hanteren micro-ondernemingen? Opteert men 

voor een vast loon of zijn er ook systemen van variabele beloning in voe-

ge? 

 De toenemende concurrentie en de steeds hoger eisen van klanten maken 

dat kwaliteitszorg een belangrijke managementstrategie is geworden. Hoe 

gaan micro-ondernemingen met kwaliteitsgebeuren om? Zijn er kwaliteits-

kringen? Hebben ze een uitgeschreven kwaliteitsstrategie? Peilt men naar 

klantentevredenheid? Is er een kwaliteitscertificaat?  

Maar eerst leggen we kort uit welke methoden we hebben gebruikt bij het opzet-

ten van de IOA-enquête en het verwerken van de resultaten. Wie hierover meer 

informatie wil kan deze terugvinden in een apart themadossier over de methodo-

logie. 

2. Achtergrond van het onderzoek 

 2.1.Methodologie 

2.1.1. De Innovatie, Organisatie en inzet van 

Arbeidsenquête 2011 

Kenmerken van de enquête 

Sinds 1998 peilt de Stichting Innovatie & Arbeid naar de toepassing van nieuwe 

vormen van technologie, management, organisatie en arbeidsinzet in de Vlaam-



Themadossier micro-ondernemingen 

7 

se economie. De bedoeling van deze IOA-enquête (Innovatie, Organisatie en 

inzet van Arbeid, voorheen TOA of Technologie, Organisatie en Arbeid enquête) 

is een kwantitatief zicht krijgen op de feitelijke ontwikkelingen in organisaties over 

een langer tijdsperspectief. 

De IOA-enquête wordt driejaarlijks telefonisch afgenomen bij een representatieve 

steekproef van ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen en (Nederlandsta-

lig) Brussel. 

De enquête wordt afgenomen met de personeelsverantwoordelijke of human 

resources manager. Als die er niet is, wordt gevraagd naar de zaakvoerder, be-

heerder of algemeen manager. De interviews duren gemiddeld 19 minuten. 

Populatie en steekproef 

De populatie van het onderzoek is doorheen de jaren uitgebreid. In de eerste 

TOA editie (1998) werden enkel de industriële bedrijven met minstens 10 werk-

nemers onderzocht. Sinds 2001 worden naast de industrie ook de diensten, de 

bouw en de cluster van overheid, onderwijs en social profit (OOSP) bevraagd. In 

2004 was er nog een afzonderlijke bevraging met een sterk aangepaste vragen-

lijst voor de micro-ondernemingen uit de profitsector. Sinds 2007 worden alle 

organisaties en onderne-mingen met minstens één werknemer in dezelfde steek-

proef en bevraging opgenomen. De vragen zijn op enkele kleine formuleringen 

na identiek voor alle respondenten. Daardoor is de enquête nu representatief 

voor de volledige Vlaamse economie. 

Tabel 2 TOA/IOA-edities 

Editie 
1998 

TOA 1 
2001 

TOA 2 

2004 
TOA 
KMO 
< 10 

2004 
TOA 3 

2007 
TOA 4 

2011 
IOA2011 

2011 
Trends 

Gazellen 
2010 

Grootte >=10 wn >=10 wn <10 wn >=10 wn >=1 wn >=1 wn n.v.t. 

Sector Industrie Alle Profit Alle Alle Alle n.v.t. 

Respons 78% 55% 64% 59% 68% 57% 58% 

N (een-
heden) 

934 1581 510 1646 2210 2250 

443 
+82 uit de 
gewone 
steek-
proef = 

525 

 

De steekproeven zijn gestratificeerd naar grootte en sector (Industrie inclusief 

Primaire sector, Bouw, Diensten en Overheid, Onderwijs en Social profit 

(OOSP)). De gegevens worden achteraf gewogen voor de totaalcijfers, zie hier-

na, weging naar sector en groot-te. Er wordt voor elke editie een nieuwe steek-

proef getrokken. 
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Respons 

In 2011 werden er 2.250 volledige interviews afgenomen in het kader van de ge-

wone enquête, met een extra van 443 Trends-Gazellen. De interviews werden 

afgenomen in de periode eind januari – begin maart 2011. De netto respons was 

58%. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de methodologie van de IOA-enquête 2011 verwijzen 

we naar het aparte Themadossier Methodologie. Hieronder volgt een beknopt 

overzicht van de voornaamste toepassingen. 

2.1.2. Analysetechnieken in dit themadossier 

Weging naar sector en grootte 

Een toevalssteekproef uit onze populatie, beschreven naar sector (vier grote sec-

tor-clusters) en grootteklassen (op basis van het aantal werknemers) zou leiden 

tot een representatieve steekproef, maar zou niet toelaten om over individuele 

strata (een combinatie van een grootteklasse en een sector) voldoende informa-

tie te hebben om er iets zinvols over te kunnen zeggen. Vooral de grotere onder-

nemingen, die veel be-perkter zijn in aantal dan de kleine, zouden in slechts mi-

nieme mate aanwezig zijn. Daarom wordt er gestratificeerd, zodat in elk van de 

strata een minimum aan eenheden aanwezig is en er een analyse op gedaan 

kan worden. De verhoudingen moeten daarna echter weer hersteld worden om 

over de volledige populatie een uitspraak te kunnen doen. Daarvoor wordt gewo-

gen. Voor elk stratum wordt een factor berekend waarmee elke eenheid moet 

‘gewogen worden’, minder zwaar of net zwaarder doorwegen in het geheel. In de 

IOA-Themadossiers wordt er altijd  gewogen op sector en grootte. De N (aantal 

eenheden in de tabel) wordt weergegeven op basis van het ongewogen bestand. 

In het Informatiedossier Methodologie worden de berekeningen in detail be-

schreven. 

Statistische analyses in dit themadossier 

Voor het analyseren van de gegevens uit de IOA-enquête 2011 maken we ge-

bruik van frequentieverdelingen en van statistische toetsen om na te gaan of er 

verbanden zijn tussen bepaalde variabelen. In dit Themadossier presenteren we 

voornamelijk frequen-tieverdelingen en maken we gebruik van de Chi²-toets. 

Frequentieverdelingen geven de verhoudingen voor het gewogen bestand, de 

significantietoetsen zijn gebaseerd op het ongewogen bestand. 

Frequentieverdelingen geven snel een beeld van de belangrijkste karakteristie-

ken van de onderzoekspopulatie. In dit Themadossier worden ze in percentages 

weergegeven. 

De Chi²-toets wordt gebruikt om na te gaan of er tussen twee categorische varia-

belen een statistisch aantoonbaar verband is. Bijvoorbeeld, hangt de sector van 

een onder-neming of organisatie (“Primair/Industrie”, “Bouw”, “Diensten” of 

“OOSP”) samen met het al dan niet hebben van een systeem van prestatiebelo-

ning (“geen prestatiebeloning” of “prestatiebeloning”). 
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De Chi²-toets vergelijkt de werkelijke waarden in de tabel met de waarden die 

verwacht worden wanneer de variabelen geen enkel verband met elkaar hebben. 

Daarna wordt het verschil tussen de verwachte waarden en de werkelijke waar-

den berekend. Dat levert een bepaald getal op, waarvan geweten is hoe groot de 

kans is om dat te vinden (gegeven een bepaalde steekproefgrootte en het aantal 

ingangen in de tabel). Die kans is de p-waarde die wordt meegegeven in of bij de 

tabellen. 

In de themadossiers stellen we een significantieniveau van α = 0.05 voorop. 

Wanneer de p-waarde van de toets kleiner is dan het vooropgestelde significan-

tieniveau is de chi²-toets significant en besluiten we dat beide variabelen statis-

tisch afhankelijk zijn: de verschillen die we zien zijn geen toeval. Een significan-

tieniveau van 0,05 betekent dat er maar een kans van 0,05 (of 5%) is dat we ons 

daarbij vergissen. 

Soms wordt er bij de Chi²-toets ook een effectwaarde weergegeven. Dat is een 

maat voor de sterkte van het verband dat werd gevonden. Bij een grote steek-

proef kan een zwak verband soms toch statistisch significant zijn. Of een bepaald 

resultaat significant is hangt ook samen met de steekproefgrootte, hoe groter de 

steekproef hoe sneller een resultaat significant. De effectwaarde geeft bij een 

significant verband aan of het gaat om een zwak dan wel een sterk verband. We 

gebruiken daarvoor Cramér’s V1 en inter-preteren deze maat in dit themadossier 

als volgt: <.10 zwak, .10-.20 matig, .20-.30 sterk en >.30 zeer sterk. 

Soms controleren we de samenhang tussen twee categorische variabelen voor 

de in-vloed van een derde variabele. Het resultaat van deze statistische controle 

geven we weer in partiële frequentietabellen of rapporteren we in te tekst. 

 2.2. Inhoud 

2.2.1. IOA-enquête 2011 

Van TOA naar IOA 

Voor de editie van 2011 werd een uitgebreide herwerking van de vragenlijst 

doorge-voerd. De vroegere TOA-vragenlijst (Technologie, Organisatie, Inzet van 

Arbeid), waarvan de basis werd gelegd in 1998, was stilaan verouderd. Er was 

nood aan een actualisering, zowel van de selectie van thema’s als de uitdieping 

ervan. In de TOA-edities lag de nadruk op de wisselwerking tussen technologie, 

organisatie en arbeid. In de IOA-editie(s) wordt het technologische bijna volledig 

vervangen door vragen over innovatie in de ruime zin van het woord. Naast pro-

ces-, product- en dienstinnovatie is er aandacht voor innovatie op het vlak van de 

(arbeids-)organisatie en de inzet van arbeid (of het personeelsbeleid). Door deze 

herwerking, wordt de vergelijkbaarheid met de vorige TOA-edities in grote mate 

(doch niet volledig) opgegeven. 

                                                 

1 In dit dossier soms afgekort als “C.V.”. 
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De bevraging van een beperkt aantal thema’s bleef (ondanks de herwerking van 

de vragenlijst) onveranderd. Voor deze thema’s vermelden we ook cijfers uit vori-

ge TOA-edities. Voor de meeste thema’s gaat dit echter niet meer. Concreet be-

tekent dit dat u bij het lezen van de themadossiers soms tijdreeksen zal aantref-

fen en soms enkel cijfers voor 2011. 

Innovatie, Organisatie en Arbeid 

In de IOA-enquête 2011 stellen we vragen over de organisatiestructuur en de 

interne/externe werkorganisatie: jobrotatie & taakroulatie, het aantal hiërarchi-

sche niveaus en het percentage leidinggevenden, teamwerk en samenwerkings-

verbanden. Ook peilen we naar organisatiepraktijken zoals integrale kwaliteits-

zorg, flexibiliteit, just in time en ERP-systemen. Verder bekijken we de 

belangrijkste domeinen van het personeelsbeleid: selectie en introductie, oplei-

ding, werkoverleg, loopbaanontwikkeling, beoordeling en beloning. Het laatste 

vragencluster gaat over eventuele belangrijke wijzigingen in de voorbije jaren. 

We bekijken product-/dienst- en procesinnovatie, technologische veranderingen, 

aanpassingen aan de organisatiestructuur, de werkorganisatie en het perso-

neelsbeleid. Ook de kennisbronnen die leiden naar innovatie komen aan bod. De 

volledige vragenlijst is terug te vinden in het Themadossier Methodologie. 

2.2.2. Themadossiers 

Op basis van de gegevens van de IOA-enquête wordt een reeks themadossiers 

gemaakt waarin telkens een ander aspect van innovatie, organisatie en/of arbeid 

wordt belicht. Onderstaande figuur vermeldt hoe deze themadossiers passen 

binnen het IOA-kader. Er zijn dossiers die een thema als uitgangspunt hebben en 

er zijn dossiers die over de thema’s heen de situatie voor een bepaalde groep 

van bedrijven beschrijven. 

Themadossier ICO 2020 en Innovatiecijfer 

De IOA-cijfers worden gebruikt om twee doelstellingen van het Pact van Vilvoor-

de op te volgen, nl. de ICO 2020 (Indicator Competentiegerichte Ondernemingen 

en organisaties) en het Product- of dienstinnovatiecijfer. Deze info werd gebun-

deld tot één in-formatiedossier. 

Themadossier Innovatie 

Product- en dienstinnovatie komt ook in dit themadossier aan bod. In dit thema-

dossier bekijken we innovatie echter ruimer: naast product- en dienstinnovatie, 

komen ook proces- en technologische innovatie en innovatie i.v.m. de arbeidsor-

ganisatie en het personeelsbeleid aan bod. 

Themadossier Kennisbronnen en samenwerking 

In dit themadossier wordt dieper ingegaan op het gebruik van diverse kennis-

bronnen, zowel interne als externe, en de samenwerkingsverbanden of strategi-

sche partnerschappen. De aard van de contacten variëren van een beroep doen 

op de kennis van medewerkers, over informatieve contacten met leveranciers en 

klanten, tot net- en samenwerken met kennisinstellingen. We gaan na in welke 

mate deze contacten verschillen naargelang de bedrijfskenmerken in het alge-

meen en met innovatie in het bijzonder. 
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Themadossier Beoordelen en belonen 

Het themadossier Beoordelen en belonen geeft een overzicht van de mate waar-

in ondernemingen en organisaties beoordelings- en functioneringsgesprekken 

voeren en gebruik maken van diverse beloningssystemen. Het themadossier 

gaat dieper in op mogelijke verschillen naar gelang de bedrijfskenmerken en de 

samenhang met andere aspecten van het personeelsbeleid. 

Figuur 1 Thema’s binnen het IOA-denkkader 

 

THEMADOSSIER ICO 2020 en Innovatiecijfer 

THEMADOSSIER Innovatie 

THEMADOSSIER Gazellen 

THEMADOSSIER -10 

Technologie, product, 
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soneelsbeleid) 

Organisatiestructuur 

TECHNOLOGISCHE 
INNOVATIE 

SOCIALE INNOVATIE 

THEMADOSSIER Kennis-
bronnen en samenwer-

king 

THEMADOSSIER Organisa-
tiestructuur & teamwerk 

THEMADOSSIER Compe-
tentiebeleid 

THEMADOSSIER Beoorde-
len & Belonen 

THEMADOSSIER Flexibiliteit 

THEMADOSSIER Kwali-
teitszorg 
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Themadossier Competentiebeleid 

In dit themadossier komen een aantal aspecten van het competentiebeleid in 

ondernemingen en organisaties aan bod, waaronder het beschikken over compe-

tentieprofielen en de toepassing ervan. Tot een competentiebeleid behoren in dit 

themadossier ook opleiding en loopbaanontwikkelingsplannen. We kijken naar 

mogelijke verschillen naar bedrijfskenmerken. 

Themadossier IOA -10 

Voor de micro-organisaties verschijnt er een afzonderlijk dossier dat, specifiek 

voor dit type van bedrijven en organisaties, een overzicht geeft van het volledige 

palet aan gegevens, met focus op samenwerkingsverbanden, innovatie en ma-

nagementtechnieken & -praktijken. 

Themadossier Gazellen 

In 2011 werd een onderzoek afgerond naar de groei en organisatie van Trends-

Gazellen Dit onderzoek bestaat uit vier delen: een literatuurstudie, een statisti-

sche analyse op de Trends-Gazellen 2003-2009, casestudies en een telefoni-

sche bevraging van de Trends-Gazellen. Hiertoe werd aan de IOA-steekproef de 

populatie van Trends-Gazellen van 2010 toegevoegd. De resultaten van dit on-

derzoek worden gebundeld in een afzonderlijk themadossier. 

Themadossier Organisatiestructuur &Teams 

Hoe ziet de organisatiestructuur van de ondernemingen en organisaties er uit? 

Hoe is de organisatie opgebouwd en hoeveel ondernemingen en organisaties 

werken met teams? Wat zijn de bevoegdheden en hoe worden ze samenge-

steld? Is er een verband met andere kenmerken van de organisatie? In dit dos-

sier wordt ook teruggegrepen naar gegevens over teams uit de vorige edities, 

zodat er een evolutie kan beschreven worden sinds 2001. 

Themadossier Flexibiliteit 

Welke flexibiliteitsinstrumenten worden ingezet, en met welke intensiteit? Is er 

een verband met de organisatiestructuur, personeelsbeleid of andere kenmerken 

van de onderneming? 

Themadossier Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg blijft een belangrijk aspect in de bedrijfsvoering. In dit thema-

dossier worden een reeks typische kwaliteitszorgmaatregelen voorgesteld.  

Themadossier Methodologie 

Voor een uitgebreide methodologische verantwoording van het opzet van de 

IOA-enquêtes (voor alle edities) kan u terecht in een apart methodologisch infor-

matiedossier. In het methodologisch dossier vindt u ook informatie over het toe-

passen van wegingen en wegingsfactoren. 
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3. Organisatiestructuur 

In wat volgt beschrijven we een aantal structurele kenmerken van de micro-

ondernemingen die aan de enquête hebben deelgenomen.  

We gaan na hoeveel er deel uitmaken van een groep en in welke mate er al of 

niet internationaal gewerkt wordt, zowel wat de productie als de afzetmarkten 

betreft. Tevens nemen we een aantal elementen van de (interne) arbeidsverde-

ling en hiërarchische structuur van de micro-onderneming of organisatie onder de 

loupe. Maar eerst gaan we na hoeveel werknemers de geënquêteerde micro-

ondernemingen tellen. 

 3.1. Vooral kleine ondernemingen 

De meeste van de geënquêteerde micro-ondernemingen zijn te categoriseren als 

echt heel kleine werkgevers. Driekwart (75,9%) stelt vijf en minder personen te 

werk. Voor 34,4% van de micro-ondernemingen gaat het maar om één tot twee 

werknemers. Ongeveer een kwart (24,1%) heeft 6 tot 9 werknemers in dienstver-

band. 

Tabel 3 Aantal werknemers in de ondervraagde micro-ondernemingen 

(personen, geen voltijdse equivalenten). 

 

Sector 

Totaal primair/industrie bouw diensten OOSP 

Aantal 

werknemers 

1 tot  2 werknemers 29,3% 34,2% 37,3% 26,2% 34,4% 

3 tot 5 werknemers 44,0% 45,8% 40,4% 30,8% 41,5% 

6 tot 9 werknemers' 26,7% 20,0% 22,2% 43,1% 24,1% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

N= 850 

 3.2. Een minderheid behoort tot een (internationa-

le) groep 

Om een idee te krijgen van het aantal micro-ondernemingen dat deel uitmaakt 

van een groep en van de mogelijke internationalisering werden volgende vragen 

gesteld. 
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V5. Maakt deze [naam] deel uit van een groep of een grotere organisatie 
die uit meerdere [naam]en bestaat? U kan antwoorden met ja of nee: 

 1. Ja 

 2. Neen   

V6. DP: enkel stellen als 5=1 
Is het een internationale groep? 

 1. Ja 

 2. Neen  

Int. Instructie: met [naam]en, filialen, verkoops-
kantoren of een hoofdkantoor in het buitenland. Een 
Belgisch bedrijf met [naam]en in het buitenland is 
dus ook internationaal. 

Tabel 4 Percentage micro-ondernemingen dat deel uitmaakt van een (in-

ternationale) groep of groter geheel naar sector 

 

Sector  

Totaal primair/industrie Bouw diensten OOSP 

Ja 8,1% 6,6% 12,8% 27,7% 14,4% 

Neen 91,9% 93,4% 87,2% 72,3% 85,6% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

N= 850, C.V. = ,161; p= .000 

Ongeveer 1 op 7 micro-ondernemingen ( 14,4%) maakt deel uit van een groep of 

van een groter geheel. 4,7% behoort tot een internationale groep en 9,5% tot een 

Belgische groep. 

Wat verder ook opvalt is dat 1 op 4 micro-organisaties (27,7%) uit de OOSP deel 

uitmaken van een groter geheel. 

Tabel 5 Percentage micro-ondernemingen die deel uitmaken van een 

(internationale) groep of een groter geheel 

Deel van een groep % 

Ja 14,4% 

Internationale groep 4,7% 

Belgische groep 9,5% 

Neen 85,6% 

Totaal 100,0% 

N=849 
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 3.3. Vooral een lokale verankering 

Micro-ondernemingen kunnen een deel van hun werking in het buitenland voe-

ren, zonder daarom noodzakelijk in het buitenland een afzetmarkt of een vesti-

ging te hebben. Dit werd vrij rechtstreeks gevraagd, waarna ook werd gevraagd 

waar hun afzetmarkten zich bevinden: in de lokale regio, over het gehele land of 

in het buitenland. 

V7  Gebeurt een deel van de productie of het dienstverleningsproces 
van deze groep (indien 5=1) / deze [naam] (indien 5=2) in het 
buitenland? 

 1. Ja 

 2. nee 

V9  IND DIE BOU  
Waar worden uw producten of diensten geleverd? Meerdere antwoor-
den zijn mogelijk. Is dit…? 

 1. Lokaal of regionaal, 

 2. Nationaal, dus binnen België, 

 3. In het buitenland 

 

Tabel 6 Productie of dienstverlening in het buitenland, volgens sector. 

 
Sector volgens respondent 

Totaal primair/industrie bouw diensten OOSP 

Ja 15,9% 8,2% 15,3% 5,1% 12,8% 

Nee 84,1% 91,8% 84,7% 94,9% 87,2% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

N= 782, gewogen, C.V. = ,110, p< ,05. 

 Bij iets meer dan 1 op 10 micro-ondernemingen gebeurt een deel van de 

productie of het dienstverleningsproces in het buitenland (12,8%). Bedrijfjes 

uit de primaire sector en de industrie en de dienstensector scoren iets ho-

ger op dit algemene gemiddelde (resp. 15,9% en 15,3%). Totaal binnen de 

verwachtingen opereren bedrijven uit de bouw en de OOSP op de binnen-

landse markt (resp. 91,8% en 94,9%). 

 Meer dan 6 op 10 (65,1%)van de micro-ondernemingen levert zijn pro-

ducten of diensten in de eerste plaats aan de lokale of regionale markt, on-

geveer een op drie  levert nationaal (29,7%) en minderheid doet aan export 

(5,1%).  

 Men kan dus duidelijk van een regionale of nationale verankering spreken 

voor alle sectoren. Enkel de primaire sector en de industrie exporteert iets 

meer dan de andere sectoren, dit percentage blijft echter beperkt: 8,1%. 
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Tabel 7 Productie of dienstverlening, afzetmarkt, per sector 

 

Sector volgens respondent 

primair/industrie bouw diensten OOSP Totaal 

Lokaal of regionaal 41,9% 64,8% 67,9% 100,0% 65,1% 

Nationaal, dus binnen België 50,0% 34,1% 26,6%  29,7% 

In het buitenland 8,1% 1,1% 5,5%  5,1% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

N= 849, gewogen; C.V. = ,142; p< .05.  

 3.4. Geen eenvoudig gestandaardiseerd werk in 6 

op 10 

Aan de hand van enkele eenvoudige vragen proberen we in deze enquête een 

inzicht te krijgen in enkele basiskenmerken van de arbeidsdeling. M.a.w hoe zijn 

de taken verdeeld over functies en personeelsleden? Kunnen werknemers re-

gelmatig van job of takenpakket wisselen? Moeten ze werk uitvoeren waar er 

geen specifieke opleiding of ervaring voor nodig is en slechts een korte inwerktijd 

vergt en waarvoor ze weinig of geen zelfstandige beslissingen kunnen nemen?  

In de enquête werden deze vragen als volgt geformuleerd.  

V12. Is er in uw [naam] sprake van jobrotatie of taakroulatie? Dat is 
wanneer werknemers regelmatig van job of takenpakket wisselen?  

1. Ja 
2. Neen 

Int. Instructie: het veranderen van job intern, of promotie krijgen, valt 
daar niet onder, het gaat over iets wat regelmatig voorkomt 

V13. Om hoeveel procent van de werknemers gaat het? U mag ook een aan-
tal geven. 

Aantal _ / percentage _ 

V14. De volgende vraag gaat over eenvoudig gestandaardiseerd werk. We 
bedoelen daarmee werk met een korte inwerktijd waar geen speci-
fieke opleiding of ervaring voor nodig is en waar men geen zelf-
standige beslissingen kan nemen. Komt dit type van werk voor in 
uw [naam]? U kan antwoorden met: 

1. Ja, voor al het personeel 
2. Ja, voor minstens de helft van het personeel 
3. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 
4. Neen 
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Tabel 8 Aanwezigheid van jobrotatie of taakroulatie 

Jobrotatie? Totaal 

Ja 14,2% 

Neen 85,8% 

Totaal 100,0% 

N=849, gewogen, p>0.05. 

In 14,2% van de micro-ondernemingen komt jobrotatie of taakroulatie voor (Tabel 

8). Indien dat zo is geldt dat voor ongeveer 80% van het personeel (         
    . Er bestaan hier geen verschillen naar sector (Anova, N= 120, p>0,05). 

Tabel 9 Aanwezigheid van eenvoudig gestandaardiseerd werk 

Eenvoudig gestandaardiseerd 
werk 

Sector volgens respondent 

Totaal primair/industrie bouw diensten OOSP 

Ja, voor al het personeel 10,8% 12,1% 14,6% 7,5% 12,7% 

Ja, voor minstens de helft 

van het personeel 

16,2% 3,3% 8,0% 10,9% 8,7% 

Ja, voor minder dan de helft 

van het personeel 

9,5% 12,1% 11,8% 18,4% 12,7% 

Neen 63,5% 72,5% 65,7% 63,3% 65,8% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen N=848 , p=.000, Cramér’s V= ,097 

In 65,8% van de micro-ondernemingen en organisaties is er geen sprake van 

eenvoudig gestandaardiseerd werk. In de bouwsector is er het minst gestandaar-

diseerd werk. Gelet op de specifieke kenmerken van de meeste bouwprojecten 

(dwz. eenmalige, unieke bouwprojecten) is dit geheel volgens de verwachtingen. 

De andere sectoren volgen het algemeen gemiddelde. 

 3.5. Leidinggevenden en werkoverleg 

Om een idee te krijgen van de complexiteit van organisaties kunnen we een aan-

tal eenvoudige gegevens opvragen: het aantal hiërarchische niveaus, het per-

centage leidinggevenden en overlegstructuren zoals werkoverleg en kwaliteits-

kringen. De mate waarin de organisatie vlak is en er overlegstructuren zijn geeft 

een indicatie van de autonomie die de werknemers hebben. Ook teamwerk hoort 

hierbij, maar dit komt in verderop aan bod. De gegevens zijn verzameld op basis 

van de volgende vragen: 
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V33. Hoeveel hiërarchische niveaus bestaan er in uw [naam], inclusief 
het hoogste en het laagste niveau? 

Aantal _. 

Int. Instructie: het gaat over het aantal niveaus, niet over het aantal 
sprongen. Dus bij een arbeider, ploegbaas en de zaakvoerder is het 
antwoord ‘3’ 

V44. Hoeveel procent van het personeel heeft een leidinggevende func-
tie? U mag ook het aantal geven. 

percentage leidinggevenden _ OF aantal leidinggevenden _ 

Int. Instructie: iemand is leidinggevend wanneer hij mensen onder zich 
heeft staan waarover hij iets te zeggen heeft 

V46. Zijn er in deze [naam] kwaliteitskringen? Dat zijn werkgroepen 
van uitvoerende werknemers die eventuele kwaliteitsproblemen op 
de werkplek analyseren en proberen op te lossen.  

1. Ja 
2. Neen 

V77. Zijn er in uw [naam] periodieke vergaderingen of overlegmomenten 
waar werkgebonden kwesties worden besproken met de direct lei-
dinggevende en de betrokken werknemers? Het gaat hier over werk-
overleg 

1. Ja 
2. Neen => Ga naar vraag 79 

V78. Hoeveel personeelsleden hebben regelmatig zulk werkoverleg? U mag 
ook het percentage geven 

Aantal _ / percentage _ 

 

Tabel 10: Percentage leidinggevend personeel, aantal hiërarchische ni-

veaus, kwaliteitskringen en werkoverleg 

Aspect  N 

Aantal hiërarchische niveaus   

Gemiddelde 2,04 849 

Percentage leidinggevend personeel   

Gemiddelde 47,42 849 

 

                                                 

2  Er kunnen geen verschillen in het gemiddelde van de verschillende sectoren worden afgeleid. 
Uit de Levene’s test blijkt dat de mogelijke verschillen in variantie tussen de 4 sectorclusters 
louter toevallig is (p>0,05).  
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Gemiddeld zijn er 2,04 hiërarchische niveaus in een kleine onderneming of orga-

nisatie. (Tabel 10) Er bestaan hierop geen verschillen tussen de sectoren ( Ano-

va, N= 849, p>0,05). 

Gelet op de kleine dimensie van de micro-ondernemingen ligt het percentage 

leidinggevenden logischerwijs ligt vrij hoog: gemiddeld heeft 47,4% van de werk-

nemers in een onderneming of organisatie een leidinggevende functie. 

Tabel 11 Werkoverleg binnen micro-ondernemingen 

Er zijn kwaliteitskringen 18,9% 845 

Er is werkoverleg 68,9% 849 

Percentage personeel betrokken bij werkoverleg   

Gemiddelde 62,8% 849 

Tabel 12 Percentage micro-ondernemingen met werkoverleg, volgens 

sector 

 
Sector volgens respondent 

Totaal primair/industrie bouw diensten OOSP 

Ja 58,1% 64,8% 65,2% 90,5% 68,9% 

Neen 41,9% 35,2% 34,8% 9,5% 31,1% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen N=849, p=.000, Cramér’s V= ,162 

Kwaliteitskringen (18,9%) en zeker werkoverleg (68,9%) komen vaak voor. In een 

later hoofdstuk gaan we dieper in op het aspect kwaliteitszorg.  

De gegevens laten niet toe om een kwalitatief oordeel te vormen over de inhoud 

van deze overlegmomenten, maar ze geven toch aan dat in zeer veel organisa-

ties er een vorm van participatie is voor zover het gaat om de uitvoering van het 

werk zelf. 

Negen op tien micro-ondernemingen uit de OOSP stelt in zijn organisatie “perio-

dieke vergaderingen of overlegmomenten te houden waar werkgebonden kwes-

ties worden besproken met de direct leidinggevende en de betrokken werkne-

mers”. Hiermee scoren ze hoger dan de diensten (65,2%), de bouw (64,2%) en 

de primaire sector en de industrie (58,1%).  

Dat er veel overleg is blijkt ook uit de cijfers over het aantal personeelsleden dat 

hierbij betrokken is. Over het geheel van de ondervraagde micro-ondernemingen 

neemt meer dan 60% van het personeelsbestand deel aan het werkoverleg. Op 

basis van een enkelvoudige variantieanalyse constateren we dat er een signifi-

cant verschil bestaat tussen de sectoren. (F(3,846)= 6,320 p= ,000) Dit gemid-

delde ligt het hoogst in de OOSP (81%) en het laagst in de primaire sector en de 
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industrie (52%). De bouw (58%) en de diensten (60%) volgen eerder het alge-

mene gemiddelde. 

Tabel 13 % personeelsleden met regelmatig werkoverleg. 

 

N Gemiddelde 

primair/industrie 74 51,6 

bouw 91 57,8 

diensten 536 60,2 

OOSP 147 80,9 

Totaal 849 62,8 

4. “Werken met teams” 

 4.1. Werken in teams 

Werkt men binnen de micro-ondernemingen in teamverband? Het al of niet 

‘teamgeorganiseerd’ zijn bepalen we op basis van de volgende criteria. “Een 

team is een groep van werknemers die zelfstandig instaan voor de uitvoering van 

de hun toegewezen taken en de autonomie hebben om zich zelfstandig te orga-

niseren. Teams tellen 2 tot en met 12 leden. Een onderneming is teamgeorgani-

seerd als minstens de helft van het personeel in dergelijke teams werkt.” 

De selectie gebeurt op basis van een reeks vragen, die enkel gesteld werden 

aan ondernemingen en organisaties met 2 of meer werknemers3. Aan deze res-

pondenten werd eerst de volgende vraag voorgelezen:  

V15. [enkel indien 2 of meer werknemers] Werkt u met Teams? Met teams 
bedoelen wij werknemers die in groep instaan voor de uitvoering 
van hun taken en de autonomie hebben om zich hiervoor onderling 
te organiseren. 

1. Ja 
2. wij hebben concrete plannen om dit in te voeren 
3. nee  

 

Daarna werd gevraagd hoeveel leden de teams tellen, en hoeveel procent van 

het personeel in teams werkt: 

                                                 

3 Er zijn minstens 2 leden nodig om een team te kunnen vormen, dat is een theoretisch minimum. 
In de praktijk heeft men mogelijk meer leden nodig om van een echte ‘teamwerking’ te kunnen 
spreken. Over hoeveel leden een team minimaal moet tellen is er echter geen eenduidigheid, 
vandaar dat het theoretisch minimum is aangehouden. 



Themadossier micro-ondernemingen 

21 

V16. Wat is het gemiddeld aantal leden van deze teams? 

Gemiddeld aantal leden __ 

V17. Hoeveel procent van de werknemers van deze [naam] werkt in teams? 
U mag ook het aantal geven 

Aantal _ / percentage _ 

 

De enquête leert ons het volgende:  

 23,7% van de ondervraagde micro-ondernemingen met 2 of meer werkne-

mers zegt met teams te werken. Een kleine 0,1% zegt concrete plannen 

voor de invoering ervan te hebben. Teams komen het meeste voor in de 

bouw: een kleine 40% van de bouwbedrijven verklaart teamwerk te heb-

ben. Toch valt dit laag percentage buiten de verwachtingen want in de 

meeste bouwbedrijven is het werk doorgaans georganiseerd binnen een 

ploeg bouwvakkers met doorgaans een relatieve autonomie. De andere 

sectoren volgen eerder het algemene gemiddelde.  

 Gemiddeld bestaan deze teams uit 2 tot 3 leden (         . Er zijn geen 

verschillen naar sector (Anova, N= 171, p>0,05); 

 Gemiddeld werkt 18% van de werknemers in een team (          . Ook 

hier zijn er geen verschillen naar sector (Anova, N= 849,  p>0,05). 

 Gemiddeld zijn er in een micro-onderneming 1 à 2 teams operationeel 

(         . Opnieuw zijn er geen verschillen naar sector (Anova, N= 171,  

p>0,05). 

Tabel 14 “Werkt u met teams?” 

Werkt u met Teams? 
Sector volgens respondent Totaal 

primair/ 

industrie 

bouw diensten OOSP 

Ja 23,1% 38,4% 20,9% 25,4% 23,7% 

wij hebben concrete plannen 

om dit in te voeren 

  ,2%  ,1% 

Nee 76,9% 61,6% 78,8% 74,6% 76,1% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen ;N=716, p<.005, Cramér’s V= ,111. 
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 4.2. De plaats van teams in het proces 

Werken de teams een afgewerkt geheel af, een product of dienst van A tot Z, of 

blijft hun werk beperkt tot een onderdeel van een groter geheel? We stelden 

hierover de volgende vraag, die ietwat varieerde volgens de sector: 

V20. DIE OOSP: Werken de teams een volledige dienstverlening af, van A 
tot Z, of gaat het om deelaspecten van de dienstverlening 
IND BOU: Werken de teams een product volledig product af of gaat 
het om halffabricaten of onderdelen die door andere teams verder 
verwerkt worden? 

 DIE OOSP 

1. Het gaat om een volledige dienstverlening 
2. Het gaat om deelaspecten van de dienstverlening 
3. Beide types komen voor 

 IND BOU 

1. Het gaat om een volledig product 
2. Het gaat om onderdelen of halffabricaten 
3. Beide types komen voor 

 

 In iets minder dan zeven op de tien  micro-ondernemingen uit de industrie 

en de bouwsector die teamgeorganiseerd zijn werken de teams volledige 

producten af (67,4%, Tabel 15). In ongeveer de helft van de bedrijven en 

organisaties uit de dienstensector en de OOSP neemt het team de volledi-

ge dienstverlening voor zijn rekening (51,6%).  

 In een op vijf micro-ondernemingen uit de industrie en de bouwsector 

(18,6%) en in een op vier bedrijven en organisaties uit de dienstensector en 

de OOSP wordt een gedeeltelijk proces afgewerkt.  

 In alle sectoren komen er combinaties van beiden voor weliswaar iets min-

der in de micro-ondernemingen uit de industrie en de bouwsector (14,0%) 

dan bedrijven en organisaties uit de dienstensector (23,4%). 
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Tabel 15 Opdracht van de teams in het proces 

Volledigheid 
van de op-
dracht 

Aard van het productieproces 

Product/onderdelen of halffabricaten Dienstverlening/aspect van de dienst-
verlening 

Totaal Totaal 

Het gaat om 
een volledig… 

67,4% 51,6% 

Het gaat om 
een gedeelte-
lijke… 

18,6% 25,0% 

Beide types 
komen voor… 

14,0% 23,4% 

Totaal 100,0% 100,0% 

 N=43, p> 0,05 N= 128, p> 0,05 

 4.3. Werkverdeling in de teams 

4.3.1. Individueel werken of samenwerken? 

Binnen een bedrijf of organisatie zijn er verschillende keuzemogelijkheden in het 

toekennen van de taken aan de team en aan de teamleden.  

Hoe geïntegreerd zijn de taakpakketten van de teams en hoe zijn ze intern geor-

ganiseerd? 

Enerzijds kan een bedrijf of organisatie er voor opteren om de teams intern te 

laten samenwerken of anderzijds kunnen de teamleden individueel een eigen 

opdracht afwerken.  

Over de interne organisatie stelden we volgende vraag:  

V19. Wordt in deze teams/dit team aan individuele opdrachten gewerkt 
of aan een gemeenschappelijke opdracht? De antwoordmogelijkheden 
zijn: 

 1. De teamleden werken individueel aan een eigen opdracht, 
 2. De teamleden werken samen aan een gemeenschappelijke op-

dracht, 
 3. Of beide types komen voor 
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Tabel 16 Samen of individueel werken 

 Totaal 

De teamleden werken individueel aan een eigen opdracht, 12,3% 

De teamleden werken samen aan een gemeenschappelijke opdracht 40,9% 

Of beide types komen voor 46,8% 

Totaal 100,0% 

Gewogen N=171, p>0.05 

Vier op tien micro-ondernemingen (40,9%) kent enkel teams waar teamleden aan 

een gemeenschappelijke opdracht werken. Slechts 12,3% heeft teams waar elk 

teamlid enkel aan een eigen opdracht werkt. In de meeste organisaties worden 

beide types van taakverdeling toegepast (46,8%). 

De taakverdeling binnen teams verschilt niet volgens sector. 

4.3.2. Meestal wisselen de teams de taken naargelang de 

omstandigheden 

In teams kunnen leden altijd dezelfde taken hebben, of er kan gewisseld worden 

van taken. Dat wisselen kan volgens een bepaald vastgelegd patroon zijn, of het 

kan gebeuren naargelang de omstandigheden, zoals wisselingen in producten of 

diensten die moeten gemaakt of geleverd worden. Met wisselende taken zou in 

principe het takenpakket moeten verbreden, waardoor de leermogelijkheden gro-

ter worden en zou ook de wederzijdse afstemming beter moeten lopen. Over de 

taakverdeling werd de volgende vraag gesteld: 

V21. Er zijn verschillende vormen van taakverdeling mogelijk in teams. 
Ik zal er drie voorlezen. Wilt u zeggen welke van de drie voor de 
meeste teams /het team in uw [naam] van toepassing is? 

 1. De teamleden hebben altijd dezelfde taken 
 2. De teamleden wisselen regelmatig onderling van taken 

volgens een bepaald patroon of schema  
 3. De teamleden wisselen regelmatig onderling van taken 

naargelang de omstandigheden. 

 

In de meeste ondernemingen en organisaties wisselen de teamleden onderling 

van taken volgens de omstandigheden (62,9%,Tabel 17). In slechts 6,5% is er 

een vast patroon van taakwissels. In de overblijvende 30,6% doen de teamleden 

altijd dezelfde taken. 

De taakverdeling verschilt niet significant volgens sector. 
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Tabel 17 Taakverdeling in de teams 

 Totaal 

De teamleden hebben altijd dezelfde taken 30,6% 

De teamleden wisselen regelmatig onderling van taken volgens een bepaald patroon 

of schema 

6,5% 

De teamleden wisselen regelmatig onderling van taken naargelang de omstandighe-

den 

62,9% 

Totaal 100,0% 

Gewogen N=182, p>0.05. 

4.3.3. Vaste teams, met een interne, meewerkende 

teamleider 

De samenstelling van de teams kan ook wisselen. Het kan gaan om steeds de-

zelfde werknemers of de samenstelling kan veranderen naargelang bijvoorbeeld 

de aard van de opdrachten die moeten uitgevoerd worden. Daarnaast is er de 

vraag of er een interne teamleider is en zo ja, of die mee werkt met de rest van 

het team. Daarover werden de volgende vragen gesteld: 

V22. Hoe worden de teams/wordt het team samengesteld? Bestaan ze uit: 

 1. Altijd dezelfde werknemers, 
 2. Wisselende werknemers, of 
 3. Beide samenstellingen komen voor 

V23. Hebben de meeste teams / heeft het team een interne teamleider? 

 1. Ja 
 2. Neen  

V24. Werkt in de meeste teams de teamleider ook mee? 

 1. Ja 
 2. Nee 

 

 De meeste teams (61,6%,Tabel 18) hebben altijd dezelfde samenstelling, 

slechts een minderheid van 18% kent enkel teams met een wisselende 

samenstelling.  

 In twee op drie micro-ondernemingen hebben de teams een interne team-

leider (66,7%,Tabel 19) die bijna altijd (97,3%, Tabel 20) meewerkt. 

 De samenstelling van de teams, de aanwezigheid van een teamleider, het 

meewerken van de teamleider verschilt niet significant volgens sector.  
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Tabel 18 Samenstelling teams 

 

 

 

 

Gewogen, N= 182, p>0.05. 

Tabel 19 Interne teamleider 

Is er een interne teamleider? Totaal 

Ja 66,7% 

Neen 33,3% 

Totaal 100,0% 

Gewogen N= 171, p>0.05 

Tabel 20 Meewerkende teamleider 

Werkt de teamleider ook mee? Totaal 

Ja 97,3% 

Neen 2,7% 

Totaal 100,0% 

Gewogen, N= 113, p>0.05 

 4.4. Ruime Bevoegdheden 

Hebben de teams in een micro-onderneming ook een aantal effectieve bevoegd-

heden? De bevoegdheden om zelf het werk te organiseren en de methode te 

bepalen liggen voor de hand, maar ook aspecten als vakantieplanning of oplei-

ding kunnen een verregaande impact hebben op de autonomie en de werking 

binnen een team en komen daarom in aanmerking om als bevoegdheid aan het 

team toegekend te worden. Er werden acht bevoegdheden voorgelegd. De vra-

gen werden als volgt geformuleerd: 

Altijd dezelfde werknemers, 61,6% 

Wisselende werknemers, of 18,0% 

Beide samenstellingen komen voor 20,3% 

Totaal 100,0% 
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 Teams kunnen een brede waaier aan bevoegdheden hebben. Ik zal er 
een aantal voorlezen. Kan u telkens met ja of nee zeggen of het team/de 
meeste teams over dat aspect zelf moeten beslissen of niet? 

V25. Plannen van vakantie en verlof 

 1. ja 
 2. nee 

V26. Werkmethode 

 1. ja 
 2. nee 

V27. Plannen wie wanneer opleiding volgt 

 1. ja 
 2. nee 

V28. Onderlinge werkverdeling en -planning 

 1. ja 
 2. nee 

V29. Onderhoud en kleine reparaties, uitgezonderd schoonmaak 

 1. ja 
 2. nee 
 8. NVT 

V30. Maatregelen nemen om de kwaliteit te verbeteren  

 1. ja 
 2. nee 

V31. Rechtstreekse contacten met interne en externe klanten of leve-
ranciers 

 1. ja 
 2. nee 

V32. Financiële verantwoordelijkheid  

 1. ja 
 2. nee 

 

 Alle bevoegdheden komen vaak voor in de teams, behalve de ‘financiële 

verantwoordelijkheid’ (20,5%,Tabel 21), “plannen wie wanneer opleiding 

volgt” (39,8%) en ‘onderhoud en kleine reparaties’ (45,9%). Dat laatste 

komt het meeste voor bij micro-ondernemingen uit de primaire sector en de 

industrie (66,7%) en om een voor de hand liggende reden het minst bij de 

OOSP(20,6%).  

 In de primaire sector en de industrie en de bouw hebben de teams het 

minst financiële bevoegdheid (resp. 6,7 % en 7,1%), terwijl deze in de 

dienstensector en OOSP hoger scoren dan gemiddeld (resp. 24,5% en 

26,5%).  
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 “Plannen wie wanneer opleiding volgt” komt het minst voor bij micro-

ondernemingen uit de bouwsector (17,9%) en de primaire sector en de in-

dustrie (26,7%). In de dienstsector en de OOSP ligt dit percentage met 

resp. 47,9% en 41,2% beduidend hoger.  

 De evidente of verwachte bevoegdheden ‘werkmethode’ (70,2%) en ‘onder-

linge werkverdeling- en planning’ (74,3%) komen vaak voor, maar toch 

minder dan verwacht. Van een werkmethode kan men nog aannemen dat 

daar mogelijk weinig variatie op zit, maar de werkverdeling- en planning is 

toch een van de basisbevoegdheden van een team en zit daarom zelfs in 

de vraag naar teamwerk vervat. Ook opleiding en vakantie plannen (res-

pectievelijk 39,8% en 50,9%) komen minder vaak voor dan verwacht. 

 Daartegenover staan dan weer een aantal bevoegdheden waarvan het ver-

rassend is dat ze zo hoog scoren: ‘rechtstreekse contacten met klanten of 

leveranciers’ (70,2%), wat toch op een hoge mate van autonomie wijst, en 

‘maatregelen om de kwaliteit te verbeteren’ (70,2%) wat we als een variant 

kunnen beschouwen van de werkelijke autonomie om de werkmethode te 

bepalen. Het spreekt uiteraard vanzelf dat in heel wat gevallen contacten 

met klanten inherent is aan de functie (vb chauffeurs, horecapersoneel, 

verzorgenden,…). 
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Tabel 21: Bevoegdheden van de teams 

 Primair/ 

industrie 

Bouw Diensten OOSP Totaal N Cramérs V 

Onderlinge werkverde-

ling en – planning 
N.S. 74,3% 171 n.s. 

Werkmethode N.S. 70,2% 171 n.s. 

Maatregelen nemen 

om de kwaliteit te ver-

beteren 

N.S. 70,2% 171 n.s. 

Rechtstreeks contac-

ten met interne en 

externe klanten of 

leveranciers 

N.S. 70,2% 171 n.s. 

Plannen van vakantie 

en verlof 
N.S. 50,9% 171 n.s. 

Onderhoud en kleine 

reparaties, uitgezon-

derd schoonmaak 

66,7% 48,1% 51,1% 20,6% 45,9% 170 ,227 

Plannen wie wanneer 

opleiding volgt 
26,7% 17,9% 47,9% 41,2% 39,8% 171 ,270 

Financiële verant-

woordelijkheid 
6,7% 7,1% 24,5% 26,5% 20,5% 171 ,246 

 

5. Innovatie en micro-ondernemingen 

Innovatie is steeds meer een kritische succesfactor in de bedrijfswereld.  

Om te concurreren moeten bedrijven innoveren, nieuwe producten lanceren en 

nieuwe markten durven opzoeken.  

In dit hoofdstuk behandelen we: 

 Product- of dienstinnovatie 

 Procesinnovatie 

 Technologische innovatie 

 Innovatie in verband met de arbeidsorganisatie en 

 Innovatie in verband met het personeelsbeleid. 
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 5.1. Product- of dienstinnovatie 

Bij de respondenten werd gepeild naar de introductie van nieuwe of verbeterde 

producten, diensten of activiteiten sinds 2009, dus over de periode van de voor-

bije 2 jaar en zo ja, of deze dan compleet nieuw waren voor de markt of voor het 

bedrijf/de organisatie (en dus al bestaan op de markt). De vragen werden als 

volgt geformuleerd. 

V113. Heeft U sinds begin 2009 nieuwe of in belangrijke mate verbeterde 

[producten/diensten/activiteiten]4 geïntroduceerd? 
 1. Ja 
 2. Neen  Ga naar Vraag 115 

Int. Instructie  Het gaat om de introductie van 
een nieuw of in belangrijke mate verbeterd product 
of dienst wat betreft mogelijkheden, gebruiks-
vriendelijkheid, of andere eigenschappen. Het kan 
gaan om een nieuwigheid die al eerder bestond maar 
nog niet door deze [naam] werd aangeboden. 

V114. [primair/industrie, bouw:] Gaat het dan over producten of dien-

sten die nieuw waren voor de markt of over producten of diensten 
die niet nieuw waren voor de markt maar wel voor deze [naam] of 
over beide? 

 [diensten:] Gaat het dan over diensten die nieuw waren voor de 
markt of over diensten die niet nieuw waren voor de markt maar 
wel voor deze [naam] of over beide? 
[OOSP:] Gaat het dan over activiteiten die nieuw waren voor de 
markt of het publiek of over activiteiten die wel nieuw zijn voor 

uw [naam] maar al eerder bestonden of over beide?5
 

 1. Producten/diensten/activiteiten die nieuw waren voor de 
markt/het publiek 

 2. Producten/diensten/activiteiten die niet nieuw waren voor de 
markt/het publiek maar wel voor deze [naam] 

 3. Beide 

 

Vier op tien van ondervraagde micro-ondernemingen introduceerden nieuwe of in 

belangrijke mate verbeterde producten, diensten of activiteiten in de periode 

sinds 2009 en het moment van de afname van de enquête. 

Tabel 22 leert ons dat iets minder dan zes op tien micro-ondernemingen uit de 

OOSP (57,1%) nieuwe producten en diensten introduceerden. Micro-

ondernemingen uit de primaire sector, de industrie en de bouw volgen het alge-

meen gemiddelde (resp. 40,5% en 37,4%). Micro-ondernemingen uit de dien-

stensector innoveren het minst (35,4%). 

                                                 

4  Naargelang de sector waartoe de organisatie behoort, werd er gevraagd naar producten, naar 
diensten of naar activiteiten. 

5 Er is een aangepaste vraagformulering naargelang de sectorcluster.  
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Tabel 22 Percentage micro-ondernemingen met nieuwe of in belangrijke 

mate verbeterde producten, diensten of activiteiten, sinds 2009 

 

Sector 

Totaal primair/industrie Bouw diensten OOSP 

Wel nieuwe producten of 

diensten sinds 2009 

40,5% 37,4% 35,4% 57,1% 39,9% 

Geen nieuwe producten of 

diensten sinds 2009 

59,5% 62,6% 64,6% 42,9% 60,1% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen; N= 848; Cramér’s V= ,115; p= 0,000.  

 5.2. Producten /diensten/activiteiten die nieuw wa-

ren voor de markt ofwel die nieuw waren voor 

het bedrijf 

Tabel 23 Percentage organisaties met nieuwe of in belangrijke mate ver-

beterde producten, diensten of activiteiten voor de markt/het 

publiek of/en de onderneming/organisatie, sinds 2009 

 

Sector volgens respondent 

Totaal Primair/industrie Bouw Diensten OOSP 

Producten/diensten/activiteiten 

die nieuw waren voor de 

markt/het publiek sinds 2009 

24,1% 6,1% 10,5% 8,3% 10,7% 

Producten/diensten/activiteiten 

die niet nieuw waren voor de 

markt/het publiek sinds 2009 

44,8% 69,7% 53,7% 42,9% 51,8% 

Beide 31,0% 24,2% 35,8% 48,8% 37,5% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen ; N: 336; Cramér’s V= ,166; p< 0,05 

 

Voor iets meer dan de helft van de micro-ondernemingen die innoveerden ging 

het om een product, dienst of activiteit die al aanwezig was op de markt maar 

door de onderneming of organisatie zelf nog niet werd aangeboden. Voor onge-

veer 1 op 10 bedrijven ging het om iets nieuw voor de markt. Bij de overige 

37,5% betrof het een combinatie van beide.  

Er treden sectoreffecten op. Vooral micro-ondernemingen uit de primaire sector 

en de industrie brachten totaal nieuwe producten/diensten/activiteiten op de 



Themadossier micro-ondernemingen 

32 

markt (24,1%). Ongeveer 70% van de micro-ondernemingen uit de bouwsector 

innoveerden dan weer door producten die nieuw waren voor het bedrijf maar uit-

eindelijk niet nieuw waren voor de markt.  

 5.3. Omzet gerealiseerd op basis van nieuwe of 

verbeterde producten of diensten 

In de enquête werd er eveneens gepolst naar het percentage omzet op basis van 

nieuwe of verbeterde producten of diensten. Dit werd al volgt geformuleerd. 

We stellen nu een aantal vragen over uw  
DP: indien sec4 = 2 of 3: producten of diensten , diensten of de werk-
zaamheden. 
indien sec4 = 4: diensten 
indien sec4 = 5: diensten of activiteiten 

V112 DP: indien sec4 = 2 of 3: Hoeveel % van uw omzet is in 2010 gerea-
liseerd op basis van de nieuwe of verbeterde producten of dien-
sten? 
DP: indien sec4 = 4: Hoeveel % van uw omzet is in 2010 gereali-
seerd op basis van de nieuwe of verbeterde producten of diensten? 
DP: indien sec4 = 5: Hoeveel % van uw werkzaamheden is gereali-
seerd op basis van nieuwe of verbeterde diensten of activiteiten? 

___% percentage 

 

Gemiddeld realiseren de ondervraagde micro-ondernemingen 11% van hun jaar-

lijkse omzet op basis van nieuwe of verbeterde producten of diensten. Op basis 

van een variantie-analyse constateren we dat enkel de OOSP duidelijk afwijken 

van dit gemiddelde. Micro-ondernemingen uit de OOSP realiseren 17% van hun 

omzet uit productinnovaties (F(3,723)=3,303; p<0,05). De andere sectoren vol-

gen het algemeen gemiddelde.  

 5.4. Procesinnovaties 

In de IOA onderscheiden we vier vormen van procesinnovatie. Het gaat om ver-

anderingen of belangrijke vernieuwingen sinds 2009 op het vlak van: 

 De methoden of werkwijzen voor het maken van producten / leveren van 

diensten / uitvoeren van diensten of activiteiten 

 De marketingmethode of externe communicatiestrategie 

 De logistiek, het leveren of verdelen van goederen of diensten 

 De ondersteunende activiteiten zoals onderhoud, boekhouding, aankoop. 

De vragen naar deze vormen van procesinnovatie werden als volgt geformuleerd: 
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We hebben nog 2 setjes van vragen. Het eerste gaat over veranderingen 
die mogelijk in uw [naam] zijn ingevoerd in de laatste 2 jaar, 
dat is sinds begin 2009. Het moet gaan om een verandering die een 
vernieuwing of een belangrijke verbetering betekende. We zullen 
er een aantal voorlezen. Wilt u telkens met ja of nee zeggen of 
deze zijn voorgekomen? 

V115. [primair/industrie, bouw:] methoden of werkwijzen voor het maken 
van producten of het leveren van diensten  
[diensten:] methoden of werkwijzen voor het leveren van diensten 
[OOSP:] methoden of werkwijzen voor het uitvoeren van diensten of 
activiteiten 
 1. Ja 
 2. Nee 

V116. [primair/industrie, bouw, diensten:] marketingmethode of externe 
communicatiestrategie 
[OOSP:]  externe communicatiestrategie? 
 1. Ja 
 2. Neen 

V117. Methoden of werkwijzen op het vlak van logistiek, leveren of ver-
delen van goederen of diensten? 
 1. Ja 
 2. Neen 

V118. Nieuwe of in belangrijke mate verbeterde methoden of werkwijzen 
op het vlak van de ondersteunende activiteiten zoals onderhoud, 
boekhouding, aankoop? 
 1. Ja 
 2. Neen 
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Tabel 24 % micro-ondernemingen met procesinnovaties naar sector 

Verandering of belang-
rijke vernieuwing sinds 
2009 op het vlak van … 

Primair/ 

industrie 

Bouw Diensten OOSP Totaal N Cramérs V 

methoden of werkwijzen 37,8% 37,4% 36,2% 61,5% 40,9% 849 ,193 

de marketingmethode of 
externe communicatiestra-
tegie 

23,0% 20,9% 29,1% 42,9% 30,0% 849 ,142 

nieuwe of in belangrijke 
mate verbeterde methoden 
of werkwijzen op het vlak 
van de ondersteunende 
activiteiten zoals onder-
houd, boekhouding, aan-
koop 

n.s. 29,2% 849 n.s. 

methoden of werkwijzen op 
het vlak van logistiek, leve-
ren of verdelen van goe-
deren of diensten 

n.s. 21,3% 849 n.s. 

Gewogen 

Vier op tien micro-ondernemingen wijzigden hun methoden of werkwijzen voor 

het maken van producten, het leveren van diensten of het uitvoeren van diensten 

of activiteiten. Vooral bedrijven uit de OOSP veranderden hun methoden of 

werkwijzen (61,5%). Het percentage van de andere sectoren schommelt rond de 

37%.  

Ook qua veranderingen in marketingmethode of externe communicatiestra-

tegie scoren de micro-ondernemingen uit de OOSP hoger dan de andere secto-

ren (42,9%). Bedrijven uit de dienstensector volgen het algemene gemiddelde 

(29,1%), met resp. 23,0% en 20,9% zijn de primaire sector en de industrie en de 

bouw op dit vlak wat conservatiever. 

Eén op drie (29,2%) verbeterde in belangrijke mate de methoden of werkwijzen 

voor de ondersteunende activiteiten (onderhoud, boekhouding, aankoop,…), 

één op vijf ( 21,3%) sleutelde aan de logistiek. Hier zijn er geen sector-effecten. 
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Tabel 25 % micro-ondernemingen naar intensiteit van procesinnovatie 

 Percentage 

Geen procesinnovatie 40,2% 

Eén type procesinnovatie 24,2% 

Twee types procesinnovaties 16,6% 

Drie types procesinnovaties 12,0% 

Vier types procesinnovaties 7,0% 

Totaal 100,0% 

Gewogen 

 

Focussen micro-ondernemingen op één type van procesinnovatie dan wel op 

meerdere domeinen gelijktijdig? 

In vier op tien van de micro-ondernemingen werd in de laatste twee jaar geen 

procesinnovatie doorgevoerd.  

Van de micro-ondernemingen die innoveren, is de grootste groep deze die net 

één type van innovatie doorvoeren (24,2%). Maar de meeste innoveerden op 

minstens 2 domeinen: samen vertegenwoordigen ze 35,6% van de micro-

ondernemingen. 7% van de micro-ondernemingen innoveerde zelfs op alle van 

de bevraagde domeinen.  

 5.5. Technologische innovatie 

Het aspect technologische innovatie werd in de vragenlijst beperkt tot volgende 

vraag:  

V119. belangrijke technologische innovatie  ? Het kan gaan over verdere 
automatisering of informatisering zoals nieuwe of sterk veranderende 
machines, een nieuw ICT-systeem, een nieuw softwarepakket, e-commerce, 
website?  

 1. Ja 
 2. Neen 

 

Tabel 26 % Micro-ondernemingen met technologische innovatie 

Verandering of belangrijke vernieuwing 
sinds 2009 op het vlak van … 

Totaal 

technologische innovatie zoals automa-
tisering of informatisering (sterk veran-

derende machines, een nieuw ICT-
systeem, een nieuw softwarepakket, e-

commerce, website.) 

44,3% 

Gewogen, N= 849 p>,05 
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Iets meer dan twee op vijf micro-ondernemingen (44,3%) innoveerde op het vlak 

van automatisering of informatisering. Er treden hierbij geen sectoreffecten 

op. 

 5.6. Innovatieve arbeidsorganisatie 

In de IOA bekijken we innovatie ruimer dan enkel product-/dienst-, proces- of 

technologische innovatie. Er is ook aandacht voor veranderingen aan de (interne 

en externe) organisatiestructuur en aan de wijze waarop het werk wordt georga-

niseerd.  

V120. Belangrijke verandering op het vlak van de interne organisatie-
structuur of de wijze waarop het werk wordt georganiseerd?  

 1. Ja 
 2. Neen 

 

Tabel 27 Percentage veranderingen in de organisatiestructuur, volgens 

sector 

Verandering of belangrijke ver-

nieuwing sinds 2009 op het vlak 

van … 

Totaal 

de interne organisatiestructuur of 

de wijze waarop het werk wordt 

georganiseerd 

29,8% 

Gewogen, N= 849 p>,05 

Eén op drie bedrijven sleutelt aan de interne organisatiestructuur of de wijze 

waarop het werk wordt georganiseerd (29,8%).  Wat dit concreet inhoudt kan 

zeer uiteenlopend zijn. Het kan gaan om de introductie van jobrotatie of taakrou-

latie, een wijziging in het aantal hiërarchische niveaus, een intensifiëring of ver-

dere uitwerking van teamwerk, een daling in het aantal leidinggevende functies 

enz.  

Op basis van de resultaten van de enquête zijn er over dit aspect geen verschil-

len naar sector waar te nemen.  

 5.7. Innovatief personeelsbeleid 

Naast deze veranderingen aan de organisatiestructuur en aan de wijze waarop 

bedrijven het werk organiseren, is er in de IOA-enquëte ook aandacht voor inno-

vaties personeelsbeleid.  

V121. Belangrijke verandering doorgevoerd op het vlak van het perso-
neelsbeleid?  

 1. Ja 
 2. Neen 
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Tabel 28 Percentage veranderingen in het personeelsbeleid, volgens 

sector 

Verandering of belang-

rijke vernieuwing sinds 

2009 op het vlak van… 

Primair/ 

industrie 

Bouw Diensten OOSP Totaal N Cramérs V 

het personeelsbeleid 14,9% 18,7% 17,7% 35,4% 20,6% 849 ,127 

 

Eén op vijf van de micro-ondernemingen vernieuwden hun personeelsbeleid tij-

dens de afgelopen twee jaar. Deze vernieuwing of verandering kan betrekking 

hebben op  om het even welk personeelsbeleidsdomein (rekrutering, selectie, 

loopbaanontwikkeling, opleiding, beoordeling, beloning…). 

Bij deze veranderingen van het personeelsbeleid komen de OOSP met 35,4% 

tot een hoger percentage dan het algemeen gemiddelde (20,6%). De andere 

sectoren scoren onder dit gemiddelde (resp. 14,9%, 18,7%, en 17,7%). 

 5.8. Bronnen van de innovatie 

Op wiens kennis doen micro-ondernemingen beroep om de producten, diensten, 

het productieproces of de werkwijze te vernieuwen? 

Aan de respondenten van de survey werd een lijstje voorgelegd van mogelijke 

bronnen van kennis waarvan men gebruik kan maken om producten of diensten 

of werkmethoden te vernieuwen. Het gaat hierbij zowel over innovatie-ideeën die 

binnen de onderneming rijpen (suggesties van personeel, eigen onderzoek) als 

over kennis die doelgericht van bij externen wordt aangetrokken (klanten, leve-

ranciers, consultants, onderwijsinstellingen, onderzoekscentra, publieke instan-

ties, sectororganisaties…). 

Op wiens kennis deed u beroep om de  
DP: indien sec4 = 2 of 3: producten, diensten, het productiepro-
ces of de werkwijze 
indien sec4 = 4: de diensten of de werkwijze 
indien sec4 = 5: de diensten, activiteiten of werkwijze 
 te vernieuwen? We zullen een aantal mogelijke partners opsommen, 
wilt u zeggen of u vaak, soms of nooit beroep op hen deed? 

DP: werken met een grid voor vraag 122-132 

V122 Het eigen personeel 

1. Vaak 

2. Soms 

3. Nooit 
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V123 Onderzoek & Ontwikkelingsafdeling van deze [naam] of van de groep 

1. Vaak 

2. Soms 

3. Nooit 

4. NVT want er is geen O&O-afdeling 

V124 Klanten 

1. Vaak 

2. Soms 

3. Nooit 

V125 Leveranciers van materiaal, grondstoffen, componenten, software of 
diensten 

1. Vaak 

2. Soms 

3. Nooit 

V126 DP: indien sec4 = 5: bedrijven; 
DP: indien sec4 ~=5 andere bedrijven 

1. Vaak 

2. Soms 

3. Nooit 

V127 Consultants of bedrijfsadviseurs 

1. Vaak 

2. Soms 

3. Nooit 

V128 Hogescholen 

1. Vaak 

2. Soms 

3. Nooit 

V129 Universiteiten 

1. Vaak 

2. Soms 

3. Nooit 

V130 - of onderzoekscentra, competentiepolen, sector clusters 

1. Vaak 

2. Soms 

3. Nooit 

V131 Publieke instanties of overheidinstellingen 

1. Vaak 

2. Soms 

3. Nooit 
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V132 Sectororganisaties, beroepsorganisaties, interprofessionele en pro-
fessionele organisaties, netwerk- of stimulatieverbanden 

1. Vaak 

2. Soms 

3. Nooit 
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Tabel 29 Bronnen van innovatie 

 Primair/ 

industrie 

Bouw Diensten OOSP Totaal N Cramérs V 

Het eigen personeel, waarvan 
75,5% 74,6% 77,2% 88,6% 78,9% 628 ,132 

Vaak 
40,4% 32,8% 39,9% 68,3% 44,7% 

Soms 
35,1% 41,8% 37,3% 20,3% 34,2% 

Onderzoek & ontwikkelingsafdeling van de onderneming of van de groep, waarvan  
n.s. 85,5% 55 n.s. 

Vaak 
n.s. 58,2% 

Soms 
n.s. 27,3% 

Klanten, waarvan 
n.s. 57,7% 627 n.s 

Vaak 
n.s. 16,6% 

Soms 
n.s. 41,1% 

Leveranciers van materiaal, grondstoffen, componenten, software of diensten, waarvan 
74,1% 73,1% 60,8% 46,3% 60,5% 628 ,131 

Vaak 
27,6% 25,4% 18,7% 13,0% 19,1%   

Soms 
46,6% 47,8% 42,1% 33,3% 41,4% 
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Primair/ 

industrie 

Bouw Diensten OOSP Totaal N Cramérs V 

(Andere) bedrijven, waarvan 
n.s. 43,0% 628 n.s. 

Vaak 
n.s. 10,2%   

Soms 
n.s. 32,8%   

Consultants of bedrijfsadviseurs, waarvan 
21,1% 20,9% 33,3% 36,9% 31,6% 627 ,104 

Vaak 
3,5% 4,5% 8,9% 7,4% 7,7% 

Soms 
17,5% 16,4% 24,4% 29,5% 23,9% 

Hogescholen, waarvan 
8,6% 3% 9,7% 17,1% 10,3% 629 ,108 

Vaak 
1,7%  ,5% 4,1% 1,3% 

Soms 
6,9% 3,0% 9,2% 13,0% 9,1% 

Universiteiten, waarvan 
3,3% 3,0% 9,4% 3% 8,9% 628 ,106 

Vaak 
1,8%  ,5% 1,6% ,8% 

Soms 
1,8% 3,0% 8,9% 11,4% 8,1% 
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Primair/ 

industrie 

Bouw Diensten OOSP Totaal N Cramérs V 

Onderzoekscentra, competentiepolen, sectorclusters 
n.s. 10,2% 629 n.s. 

Vaak 
n.s. 1,7%   

Soms 
n.s. 8,4% 

Publieke instanties of overheidsinstellingen, waarvan 
7% 13,4% 18,4% 68,3% 26,6% 628 ,344 

Vaak 
 1,5% 3,1% 36,6% 9,2% 

Soms 
7,0% 11,9% 15,2% 31,7% 17,4% 

Sectororganisaties, beroepsorganisaties, interprofessionele en professionele organisaties, 
netwerk- of stimulatieverbanden, waarvan 29,8% 37,3% 44,3% 52% 43,8% 628 ,123 

Vaak 
7,0% 3,0% 12,3% 18,7% 12,1% 

Soms 
22,8% 34,3% 32,0% 33,3% 31,7% 
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Voor ongeveer 8 op 10 bedrijven (78,90%) is het eigen personeel een belangrijke in-

novatiebron. Vooral in de OOSP vormt het eigen personeel de basis voor het vernieu-

wingsproces (88,60%). 

Leveranciers en klanten komen resp. op de derde en vierde plaats als bron voor ver-

nieuwing. In ongeveer 6 op 10 micro-ondernemingen is innovatie het resultaat van con-

tacten met leveranciers en klanten. Vooral in de primaire sector en de industrie en de 

bouw zijn de leveranciers een belangrijke kennisbron.  

Vier op tien micro-ondernemingen doen beroep op de kennis van sectororganisaties, 

beroepsorganisaties, interprofessionele en professionele organisaties alsook (an-

dere) bedrijven. Sectororganisaties hebben een belangrijk impact bij het innovatiege-

beuren binnen de micro-ondernemingen uit de OOSP. Ruim de helft van de micro-

ondernemingen uit de OOSP doet beroep op hen.  

Een beperktere rol is toebedeeld aan de consultants en de publieke instanties. 1 op 

3 micro-ondernemingen doet beroep op consultants, in het bijzonder de OOSP-

bedrijven (36,9%) en de micro-ondernemingen uit de dienstensector (33,3%). Eén op 

vier micro-ondernemingen doet beroep op publieke instanties. Ook hier scoren de 

OOSP het hoogst (68,3%).  

De doorstroming van kennis vanuit onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de va-

lorisatie van de aldaar ontwikkelde know how heeft een centrale plaats in het Vlaamse 

innovatiebeleid. Onderwijsinstellingen zoals hogescholen en universiteiten en on-

derzoekscentra, competentiepolen en sectorclusters lijken evenwel maar moei-

zaam impact te verwerven op de innovatieprocessen van micro-ondernemingen. In 1 

op 10 micro-ondernemingen maakt men gebruik van de know how van hogescholen en 

onderzoekscentra. Overdracht van kennis vanuit de hogescholen gebeurt vaker in mi-

cro-ondernemingen uit de OOSP (17,10%). 

Minder dan 10% van de micro-ondernemingen doet beroep op de know how van uni-

versiteiten.  

Vermelden we tot slot nog dat een klein aantal micro-ondernemingen (55) over een 

eigen onderzoek & ontwikkelingsafdeling beschikt. In deze bedrijven is de eigen 

onderzoek & ontwikkelingsafdeling de meest gebruikte bron van innovatie (85,5%). Het 

aantal bedrijven is echter te klein om hier verschillen naar sector te kunnen waarne-

men. 

6. Strategisch 

partnerschap/samenwerkingsverband met 

kennisinstellingen i.f.v. proces-, product- of 

dienstinnovatie 

Zijn er onder druk van de huidige markttrends waarbij het accent vooral wordt gelegd 

op innovatie en flexibiliteit, samenwerkingsverbanden terug te vinden tussen micro-

ondernemingen en ander kennisinstellingen? Doen micro-ondernemingen m.a.w. aan 

“netwerkvorming”?  
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In de IOA –survey wordt getracht de trend naar netwerkvorming te duiden aan de hand 

van de mate waarin er: 

 een doorstroming is van kennis vanuit onderwijs- en onderzoeksinstellingen; 

 samenwerking is met consultants of bedrijfsadviseur, leveranciers en andere be-

drijven; 

 internationale samenwerkingsverbanden bestaan. 

Dit is bepaald aan de hand van de volgende vragen: 

We willen weten of uw [naam] samenwerkingsverbanden of strategische partner-
schappen heeft opgebouwd.  
We zullen een aantal mogelijke partners opsommen, wilt u dan telkens zeggen 
of uw [naam] daarmee zo een samenwerkingsverband of strategisch partnerschap 
heeft? 

Heeft u een samenwerkingsverband met: 

V34. Hogescholen of universiteiten 

1. Ja 
2. Neen  Ga naar vraag  

V35. Gaat het dan om hogescholen of universiteiten uit België, uit het bui-
tenland of beide? 

1. Uit België 
2. Uit het buitenland 
3. Beide 

V36. Kennis- of onderzoekscentra, competentiepolen, sectorclusters of over-
heidscentra  

1. Ja 
2. Neen  Ga naar vraag 0 

Int. Instructie dit zijn strategische of collectieve onderzoekscentra, compe-
tentiepolen, sectorspecifieke clusters 

V37. Gaat het dan om kenniscentra uit België, uit het buitenland of beide? 

1. Uit België 
2. Uit het buitenland 
3. Beide 

V38. Heeft u een samenwerking met Consultants of bedrijfsadviseurs? 

1. Ja 
2. Neen 
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V39. Gaat het dan om consultants of bedrijfsadviseurs uit België, uit het 
buitenland of beide? 

1. Uit België 
2. Uit het buitenland 
3. Beide 

V40. DP [filter: IND BOU DIE] Andere bedrijven/DP [FILTER: OOSP] Bedrijven 

1. Ja 
2. Neen  

V41. Gaat het dan om bedrijven uit België, uit het buitenland of beide? 

1. Uit België 
2. Uit het buitenland 
3. Beide 

V42. Leveranciers 

1. Ja 
2. Neen  

V43. Gaat het dan om leveranciers uit België, uit het buitenland of beide? 

1. Uit België 
2. Uit het buitenland 
3. Beide 
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 6.1. Doorstroming van kennis vanuit onderwijs- en 

onderzoeksinstellingen naar de micro-

ondernemingen? 

Tabel 30 Samenwerkingsverbanden tussen micro-ondernemingen en hoge-

scholen of universiteiten volgens sector 

Samenwerken met 

Sector volgens respondent 

Totaal 

Cramér’s V 

primair/ 

industrie bouw diensten OOSP 

hogescholen of universiteiten  9,5% 2,2% 10,6% 30,6% 13,1% .229 

kennis- of onderzoekscentra, 

competentiepolen, sectorclus-

ters of overheidscentra 

9,5% 11,0% 9,7% 34,0% 14,0% ,198 

onderwijsinstellingen of onder-

zoekscentra 

14,9% 11,0% 16,4% 47,6% 21,1% ,238 

Gewogen ; N= 849, p<0,05. 

 

 13 % van de ondervraagde micro-ondernemingen verklaart samen te werken met 

onderwijsinstellingen. Men mag ook spreken van een sector-effect: vooral de 

OOSP werken samen met deze instellingen.  

 Ongeveer eenzelfde percentage (14%) werkt samen met kennis-of onderzoeks-

centra. Ook hier zijn er sector-effecten: de OOSP scoren hier opnieuw hoog. 

 21% van de kleinere ondernemingen en organisaties werken samen met onder-

wijsinstellingen of onderzoekscentra. Er is een sectoreffect: ook hier scoort de 

OOSP duidelijk hoger.  
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 6.2. Samenwerking met consultants, leveranciers, an-

dere bedrijven? 

Tabel 31 Samenwerking met consultants, leveranciers, andere bedrijven 

Samenwerking met: 

Sector volgens respondent 

Totaal 

 

primair/ 

industrie bouw diensten OOSP 

Consultants 17,6% 12,2% 20,7% 27,7% 20,7% ,104 

Leveranciers 52,0% 47,3% 45,0% 46,3% 46,1% n.s. 

Andere bedrijven 31,1% 35,2% 22,7% 26,4% 25,4% ,116 

Gewogen ; N= 849, p<0,05. 

 

 Eén op vijf van de ondervraagde micro-ondernemingen verklaart te hebben sa-

mengewerkt met consultants of bedrijfsadviseurs. Opnieuw is er sprake van 

een sector-effect: samenwerking met consultants of bedrijfsadviseurs vinden we 

vooral binnen de OOSP (28%) en de dienstensector (21%).  

 Iets minder dan de helft van de micro-ondernemingen werkt samen met leveran-

ciers. Naar sector zijn er echter geen significante verschillen.  

 Een kwart van de ondervraagde micro-ondernemingen verklaart samen te wer-

ken met andere bedrijven. Geheel volgens de verwachtingen gebeurt deze sa-

menwerking vooral in de bouwsector. Geregeld gaan bouwbedrijven voor (grote) 

opdrachten tijdelijke samenwerkingsverbanden aan. Dat wil zeggen dat twee of 

meer bedrijven samen een opdracht aannemen. Ook onderaanneming komt in de 

bouwsector veel voor. Maar anderzijds gaan ook micro- bedrijven uit de primaire 

sector en de industrie meer samenwerkingsverbanden met andere bedrijven aan. 

Ook deze sector kenmerkt zich door onderaanneming en netwerken van toeleve-

ranciers. 

 6.3. Zijn er internationale samenwerkingsverbanden? 

De samenwerkingsverbanden of strategische partnerschappen reiken doorgaans niet 

verder dan de eigen landsgrenzen. Meestal doet men beroep op binnenlandse part-

ners. Wel is er iets meer samenwerking met buitenlandse leveranciers.  
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Tabel 32 Nationale versus internationale samenwerking 

Samenwerking met: Uit België Uit het buitenland Beide N 

Hogescholen of universi-

teiten 

89,7% 3,1% 7,2% 112 

Kennis-of onderzoeks-

centra, competentiepolen, 

sectorclusters of over-

heidscentra 

89,7% 0,4% 9,9% 119 

Consultants of bedrijfsad-

viseurs 

95,7% 0,3% 4,0% 177 

Leveranciers 65,3% 6,6% 28,1% 391 

Andere bedrijven 75,5% 3,7% 20,8% 215 

Gewogen 

7. Toepassing van managementtechnieken 

 7.1. Enterprise Resource Planning 

Het doel van (ERP) is de productiviteit van het bedrijf te verbeteren en de kosten te 

beheersen. Deze verbeteringen worden gerealiseerd door de geïntegreerde afhande-

ling van alle administratieve, logistieke en financiële activiteiten. ERP levert vooral on-

dersteuning voor de interne bedrijfsprocessen. ERP is nuttig voor bedrijven die bijvoor-

beeld veel orders tegelijk moeten invoeren, een grote diversiteit van artikelen beheren, 

op verschillende geografische locaties (bedrijfsvestigingen) werken, een complex prij-

zenbeheer voeren, een complexe plannings-problematiek hebben, enz.  

ERP software is een verzameling van softwaremodules, die elk op zich specifieke be-

drijfsprocessen kunnen aansturen: inkoop, voorraadbeheer, artikelbeheer, capaciteits-

planning, transportplanning, personeelsbeheer, boekhouding, enz.  

In dit hoofdstuk beantwoorden we de vraag in welke mate micro-ondernemingen ge-

bruik maken van ERP-toepassingen. Dit werd in de vragenlijst als volgt geoperationali-

seerd:  

V. 67 Heeft deze [naam] een informaticasysteem dat de verschillende processen 
zoals logistiek, aankoop, productie, personeel met elkaar verbindt en 
stuurt?  

Int. Instructie: indien respondent er naar vraagt: gaat over ERP of 
Enterprise resource planningsysteem zoals SAP) 

1. Ja 
2. Neen 
3. Geen idee 
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Aan micro-ondernemingen met een geïntegreerd informaticasysteem vroegen we of 

deze toepassing gepaard gingen met specifieke werkprocedures op de werkvloer.  

V. 68 Levert deze toepassing ook specifieke werkprocedures op de werkvloer?  

1. Ja 
2. Neen 
3. Geen idee 

 

Tabel 33 Aanwezigheid van ERP en specifieke werkprocedures 

 Ja Neen  Geen idee Totaal N  

Aanwezigheid ERP-systeem 29,7% 68,9% 1,4% 100,0% 849 

ERP en de aanwezigheid van specifieke werkprocedures 
op de werkvloer 

47,8% 50,0% 2,2% 100,0% 252 

Gewogen. 

 ERP drong nog weinig door in de micro-ondernemingen: eenderde van de micro-

ondernemingen maakt hiervan gebruik. 

 We konden geen significante verschillen vaststellen tussen de verschillende sec-

toren.  

 

In iets minder dan de helft van de gevallen geeft de aanwezigheid van een informatica-

systeem aanleiding tot de toepassing van specifieke werkprocedures.  

Ook hier bestaan er geen significante verschillen tussen de sectoren (p>0,05). 

 7.2. Toepassen van JIT 

De bedoeling van Just in time (JIT) is om levering en productie zodanig op elkaar af te 

stemmen dat er nauwelijks tot geen voorraden in een bedrijf nodig zijn. De leveringen 

gebeuren precies op tijd, dus er hoeft niets te worden opgeslagen. Dit zorgt uiteindelijk 

voor het wegvallen van de voorraadkosten en alle andere daar bij optredende kosten. 

Een groot nadeel is dat de minste verstoring in de toeleveringen de hele bevoorra-

dingsketen kan plat leggen. Er zijn immers geen buffervoorraden meer. 

JIT vinden we bij een op drie micro- ondernemingen terug. Ongeveer 4 op 10 micro-

ondernemingen  uit de bouw en de primaire sector en de industrie passen JIT toe bin-

nen hun bedrijf. Micro-ondernemingen uit de dienstensector scoren iets onder het al-

gemene gemiddelde. Aangezien in bedrijven uit de OOSP er geen productie-

activiteiten in strikte zijn, hoeft het nauwelijks gezegd dat alle micro-ondernemingen uit 

deze sector unaniem verklaren geen JIT toe te passen. 
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Tabel 34 % micro-ondernemingen dat Just in Time toepast binnen het bedrijf 

 

SECTOR 

Totaal primair/industrie bouw diensten OOSP 

Ja 37,8% 40,7% 28,9%  31,0% 

Neen 62,2% 59,3% 71,1% 100,0% 69,0% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

N= 849, Gewogen, C.V. = ,121, p < .05 

 7.3. Gebruik van balanced scorecards 

De Balanced Scorecard (BSC) is een managementinstrument dat een overzicht geeft 

van de prestaties van een organisatie. De balanced scorecard is m.a.w. een perfor-

mantiemeetsysteem om met indicatoren de organisatie te sturen vanuit verschillende 

strategische oogpunten/invalshoeken. 

Volgens de auteurs van het instrument, het Amerikaanse duo Kaplan & Norton, is het 

te vergelijken met de cockpit van een vliegtuig. De piloten hebben in één oogopslag 

informatie over de hoogte, de snelheid, het brandstofverbruik en vele andere indicato-

ren die nodig (cruciaal) zijn om het vliegtuig te besturen. De BSC zou de cockpit van de 

organisatie moeten zijn. Het instrument zou de managers overzichtelijke informatie 

moeten leveren die nodig is om de organisatie te besturen. De aangeleverde informatie 

betreft de elementen die cruciaal zijn voor de goede werking van de organisatie.  

Tijdens hun onderzoek naar performantiemeetsystemen bij organisaties stelden Kaplan 

& Norton vast dat een éénzijdige aandacht op hoofdzakelijk financiële maatstaven niet 

langer volstond om een organisatie te sturen. Andere aspecten zoals interne proces-

sen, innovatie, … spelen ook een rol in het besturen van een organisatie. Een bredere 

kijk was nodig en de BSC werd ontwikkeld. 

De BSC is een instrument om de missie en de strategische doelen van een bedrijf te 

vertalen naar concrete, meetbare indicatoren. De Balanced Scorecard draait dus niet 

alleen om financiële indicatoren, maar juist ook om klanten en hun tevredenheid, om 

aandacht voor het interne proces en om het vermogen een innovatieve en een lerende 

organisatie te zijn.  

Zoals de benaming aangeeft streeft dit model naar het vinden van de juiste balans tus-

sen de verwachtingen en de belangen van de aandeelhouders, klanten, eigen mede-

werkers en de organisatie zelf. 

Met de BSC kan men nagaan of de vooropgestelde doelstellingen bereikt (kunnen) 

worden. De BSC geeft ook een overzicht van de prestaties van de organisatie. Men 

ziet in één oogopslag of de organisatie nog op de juiste koers vaart. 

Het Balanced Scorecard - instrument drong nog niet door in de micro-ondernemingen. 

Ongeveer 6% van de ondervraagde micro-ondernemingen maakt hiervan gebruik. Er 

was geen statistisch significant verschil naar sector (p>0,05).  
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Het gebruik van balanced scoreboards  werd in de vragenlijst als volgt geoperationali-

seerd: 

V. 51 Maakt u in deze [naam] gebruik van balanced scorecards?  

1. Ja 

2. Neen 

Int. Instructie: Dat is een techniek waarbij de financiële en andere presta-
ties van een bedrijf permanent gemeten worden en overzichtelijk voor-
gesteld in functie van langetermijndoelstellingen. 

 

Tabel 35 Gebruik van balanced scorecards 

 Percentage 

Ja 6,1% 

Neen 93,9% 

Totaal 100,0% 

N= 849, gewogen. 

 

8.  Flexibi l i te i t  

In dit onderdeel vindt de lezer de gegevens terug over hoe micro-ondernemingen om-

gaan met flexibiliteit. Hier passeren verschillende flexibiliteitsinstrumenten de revue die 

in de vragenlijst als volgt werden geoperationaliseerd:  

We gaan nu een aantal flexibiliteitsmechanismen voorlezen die u in uw [naam] 
mogelijk toepast. De antwoordmogelijkheden zijn ja, voor minstens de 
helft van het personeel, ja, voor minder dan de helft van het perso-
neel en nee. 

V 52 Is er weekendwerk in deze [naam]?  

1. Ja, voor minstens de helft van het personeel 

2. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 

3. Neen 
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V 53 Is er nachtwerk in deze [naam]? 

1. Ja, voor minstens de helft van het personeel 

2. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 

3. Neen 

V 54 Wordt er in deze [naam] in ploegen gewerkt? 

1. Ja, voor minstens de helft van het personeel 

2. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 

3. Neen 

V 55 Werkt het personeel uit deze [naam] deeltijds? 

1. Ja, voor minstens de helft van het personeel 

2. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 

3. Neen 

Int. Instructie: deeltijds heeft betrekking op alle werktijdregelingen onder 
het gebruikelijke aantal voltijduren dat van toepassing is binnen uw 
[naam] 

V56 Presteert het personeel van deze [naam] regelmatig overuren? 

1. Ja, voor minstens de helft van het personeel 

2. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 

3. Neen 

V57 Zijn er personeelsleden van deze [naam] die thuiswerken of telewerken? 
Louter tele-overwerken rekenen we niet mee 

1. Ja, voor minstens de helft van het personeel 

2. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 

3. Neen 

Int. Instructie: het gaat over werknemers die effectief aan telewerk doen dus 
niet over werknemers die telewerk zouden kunnen doen) 

V 58 Zijn er personeelsleden van deze [naam] met een tijdelijk contract?  

1. Ja, voor minstens de helft van het personeel 

2. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 

3. Neen 
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Int. Instructie: Het gaat om alle werknemerscontracten met een einddatum of 
voor een bepaalde tijdsperiode, Het gaat zowel over contract van be-
paalde duur als contract voor bepaalde opdracht); Voor overheden en 
onderwijs: contractuelen zijn maar tijdelijk als ze ook een contract 
van bepaalde duur hebben 

V 59[FILTER: niet stellen als bron = 6 (RSZPPO) of bron = 7 (scholen)] Waren 
er arbeiders uit deze [naam] tijdelijk werkloos in 2010? 

1. Ja, voor minstens de helft van het personeel 

2. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 

3. Neen 

4. NVT want hier zijn geen arbeiders 

V 60 [FILTER: niet stellen als bron = 6 (RSZPPO) of bron = 7 (scholen)] Waren 
er bedienden uit deze [naam] tijdelijk werkloos in 2010? 

1. Ja, voor minstens de helft van het personeel 

2. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 

3. Neen 

4. NVT want hier zijn geen bedienden 

Er zijn verschillende regelingen waarbij de arbeidstijd van werknemers kan 
varieren. Zo is er het systeem van glij- en stamtijden, waarbij de 
werknemer in zekere mate zelf kan kiezen wanneer hij of zij begint en 
eindigt met werken. Daarnaast zijn er de variabele uurroosters, waar-
bij het aantal uren dat moet gewerkt worden, verschilt per dag, week 
of maand. 

V61 Werkt u met glij- en stamtijden in deze [naam]? 

1. Ja, voor minstens de helft van het personeel 

2. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 

3. Neen 

V62 Werkt u met variabele uurroosters in deze [naam]? 

1. Ja, voor minstens de helft van het personeel 

2. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 

3. Neen 

V63 Werkte u in 2010 of 2011 met uitzendkrachten? 

1. Ja 

2. Neen  
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V64 DP: vraag enkel stellen indien Q63=1 
Hoeveel uitzendkrachten stelt u momenteel te werk in deze [naam]?  

Int. Instructie (Info voor de interviewer het gaat hier om het aantal hoof-
den, niet om het aantal uitzenduren) 

... aantal  

V65 DP: vraag enkel stellen indien Q63=1 
Wat was het hoogste aantal uitzendkrachten dat in 2010 op een bepaald 
moment in deze [naam] was tewerkgesteld? 

... aantal  

 

Volgens Tabel 36 is er in iets minder dan de helft van de micro-ondernemingen sprake 

van weekendwerk. In hoofdzaak in de dienstensector (53%) en de OOSP (50,70%) 

moet er in het weekend gewerkt worden. In de sector ‘primair &industrie’ en de bouw 

ligt het aandeel van weekendwerk veel lager (resp. 32,40% en 11,3%).  

Nachtwerk komt betrekkelijk weinig voor in de micro-ondernemingen. In iets meer dan 

10% van de bedrijven is er nachtwerk. Het komt het minst voor in de bouw (2,20%) en 

de primaire sector en de industrie (5,40%), terwijl er in de diensten (denk bijvoorbeeld 

aan de horeca) en de OOSP (vb. verzorgingsinstellingen) iets meer ’s nachts moet 

gewerkt worden (resp. 13,40% en 10,10%).  

Ploegenarbeid is echt helemaal uitzonderlijk te noemen in micro-ondernemingen. Am-

per 6,20% van de bedrijven heeft er mee te maken. Het komt het minst voor in de 

bouwsector (1,10%) en de bedrijven uit de primaire sector en industrie (4,10%), iets 

meer in de dienstensector (6,10%) en de OOSP (10,90%). 

Deeltijds werken komt daarentegen veelvuldig voor: in iets meer dan de helft van de 

ondervraagde micro-ondernemingen wordt er deeltijds gewerkt. Dit gebeurt het meest 

in de dienstensector en de OOSP (resp. 61,40% en 53,70%), minder in de primaire 

sector en de industrie (43,20%) en het minst in de bouwsector (21,10%). 

Globaal presteert men in iets minder dan een kwart van de ondervraagde micro-

ondernemingen overuren. Dit percentage ligt beduidend hoger in de OOSP (36,70%). 
De Bouw en de Dienstensector volgen het algemeen gemiddelde (resp. 23,10% en 

21,80%). In de primaire sector en de industrie presteert men klaarblijkelijk het minst 

overuren (14,90%). 

Thuiswerk is eveneens een flexibiliteitsstrategie. Hierbij bieden bedrijven hun perso-

neel de mogelijkheid om onafhankelijk van plaats (en tijd) hun job uit te voeren. In iets 

meer dan 10% van de ondervraagde micro-ondernemingen kunnen de medewerkers 

aan thuiswerk doen. Vooral in de OOSP is thuiswerk iets meer aanwezig (19,70%). 
Daarentegen kunnen in ongeveer 6% van de micro-ondernemingen uit de primaire sec-

tor en industrie en de bouw medewerkers thuiswerken.  

Ongeveer 10% van de micro-ondernemingen hanteert tijdelijke contracten. Een grote 

uitzondering op deze trend vormen wel de OOSP: hier komen in 1 op 3 bedrijven tijde-

lijke contracten voor. De andere sectoren scoren ruimschoots onder het gemiddelde: 

de primaire sector en industrie: 6,80%; de bouw: 5,50%; de diensten: 5,60%. 
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Bedrijven kunnen ingeval van economische terugval in het werk of bij slecht weer 

werknemers met een arbeidersstatuut op tijdelijke werkloosheid plaatsen. Dit sys-

teem laat toe om dalingen in de vraag de arbeidskosten te drukken, zonder arbeiders 

te moeten ontslaan.  

Een kwart van de micro-ondernemingen maakt gebruik van dit flexibiliteitsinstrument. 

Vooral in de bouw en de primaire sector en industrie -typische sectoren met veel arbei-

ders- is tijdelijke werkloosheid terug te vinden (resp. 50,00% en 34,40%). De bedrijven 

uit de OOSP volgen ongeveer het algemene gemiddelde (26,10%), kleine bedrijven uit 

de dienstensector verklaren minder tijdelijke werkloosheid voor arbeiders optekenen 

(17,30%). 

Voor arbeiders is tijdelijke werkloosheid al geruime tijd mogelijk indien er even minder 

werk is. Voor bedienden kon dat vroeger niet. Sinds de recente crisistijd  bestaat er 

daarom sinds 2009 een uitbreiding van de wettelijke mogelijkheden naar bedienden 

toe. 

De crisiswerkloosheid voor bedienden en het crisistijdskrediet gelden voor onderne-

mingen in moeilijkheden. Zij moeten ofwel een omzet- of productiedaling van minstens 

10% aantonen ofwel een tijdelijke werkloosheid van minstens 10% van hun arbeiders 

kennen.  

Dit verklaart dan ook dat slechts 3,30% van de kleine bedrijven gebruik maken van de 

tijdelijke werkloosheidsmaatregelen voor bedienden. Wel scoren de bedrijven uit de 

OOSP-cluster boven het gemiddelde (8,80%). In de andere bestudeerde sectoren 

maakt slechts een minderheid gebruik van tijdelijke werkloosheid voor bedienden.  

Dankzij het systeem van de glij – en stamtijden, kunnen werknemers zelf hun dagin-

deling maken. Het biedt hen onder meer de mogelijkheid om het werk beter af te 

stemmen op het gezinsleven. Deze variabele werktijdregeling houdt in dat de werktijd 

wordt verdeeld in stamtijden en glijtijden. 

De stamtijd is de periode waarin de werknemer verplicht aanwezig moet zijn. De afwe-

zigheid tijdens de stamtijd kan alleen gerechtvaardigd worden door een vakantie, een 

verlof, een ziekte, een opdracht, een zending, een dienstvrijstelling, enz.  

De glijtijd is de periode waarin de werknemer niet verplicht aanwezig moet zijn maar 

zijn uur van aankomst of vertrek kiest. 

Ongeveer 1 op 5 micro-ondernemingen past een systeem van glij- en stamtijd toe. Dit 

systeem is meer verspreid binnen de OOSP (35,40%). Op uitzondering van de bouw-

sector (14,30%) volgen de andere sectoren het algemene gemiddelde. 

Daarnaast zijn er de variabele uurroosters, waarbij het aantal uren dat moet gewerkt 

worden verschilt per dag, week of maand. 1 op 3 micro-ondernemingen past variabele 

uurroosters toe.  

Hier konden we geen statistisch significant verschil naar sector vaststellen(p>0,05). 

Ook naar de inzet van uitzendkrachten is er geen verschil naar sector. Ongeveer 1 op 

5 ondernemingen huurt uitzendkrachten in. Gemiddeld stelt men 1 uitzendkracht te 

werk. Er treden hier eveneens geen significante verschillen op naar sector (p>0,05). 
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Tabel 36 Flexibiliteitsinstrumenten 

 Primair/ 

industrie 

Bouw Diensten OOSP Totaal N Cramérs V 

Deeltijds 43,2% 21,1% 61,4% 53,7% 54,2% 849 ,238 

Weekendwerk 32,4% 16,5% 53,0% 50,7% 46,9% 849 ,223 

Variabele uurroos-

ters 

n.s. 30,5% 849 n.s. 

Tijdelijke werk-

loosheid, Arbei-

ders 

34,4% 50,0% 17,3% 26,1% 25,6% 507 ,217 

Overuren 14,9% 23,1% 21,8% 36,7% 23,9% 849 ,086 

Glij-en stamtijden 20,3% 14,3% 19,9% 35,4% 22,0% 849 ,097 

Uitzendkrachten n.s. 18,4% 849 n.s. 

Thuiswerk 6,8% 6,6% 11,7% 19,7% 12,1% 849 ,086 

Nachtwerk 5,4% 2,2% 13,4% 10,9% 11,1% 849 ,118 

Tijdelijk contract 6,8% 5,5% 5,6% 29,7% 9,9% 849 ,182 

Ploegenarbeid 4,1% 1,1% 6,1% 10,9% 6,2% 849 ,082 

Tijdelijke werk-

loosheid bedien-

den 

1,9% 2,0% 2,9% 8,8% 3,3% 604 ,079 

9. Competentieprofielen en hun toepassingen  

 9.1. Geen competentieprofielen zonder functiebe-

schrijvingen 

Competentieprofielen vormen het basisinstrument voor het voeren van een competen-

tiebeleid. Ze worden doorgaans opgesteld voor de diverse functies binnen een organi-

satie.  

Een functieomschrijving legt de taken en verantwoordelijkheden die bij een functie 

horen vast.  

Een competentieprofiel beschrijft de vereiste kennis, vaardigheden, ervaring en ge-

drag om de taken met succes uit te voeren.  

Het geheel van competenties en het vereiste niveau van de competenties die nodig zijn 

om de specifieke functie uit te voeren, vormen het competentieprofiel.  

In de IOA-enquête 2011 vragen we naar het hebben van functiebeschrijvingen en 

competentieprofielen. De vragen werden als volgt geformuleerd: 
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V79 Zijn er functieomschrijvingen in deze [naam]? 
1. Ja 
2. Neen   

Int.: een functieprofiel bevat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdhe-
den die bij een functie horen. 

V80 Voor hoeveel personeelsleden zijn er functieomschrijvingen gemaakt? 
1. Voor alle personeelsleden 
2. Voor minstens de helft van het personeel  
3. Voor minder de helft van het personeel  
 

V81 Zijn er competentieprofielen in deze [naam]? 
1. Ja 
2. Neen   

Int.: een competentieprofiel omschrijft de vaardigheden en het gedrag die men 
nodig heeft om een functie te kunnen uitoefenen. 

ENKEL INDIEN NOG MEER UITLEG NODIG: Een competentieprofiel bevat de vaardig-
heden en het gedrag, een functieprofiel de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. 

V82 Voor hoeveel personeelsleden zijn er competentieprofielen gemaakt? 
1. Voor alle personeelsleden 
2. Voor minstens de helft van het personeel 
3. Voor minder de helft van het personeel 
 

Tabel 37 Functieomschrijvingen (% micro-ondernemingen), algemeen gemid-

delde 

Functieomschrijvingen % micro-organisaties 

Nee
1
 55,5% 

Ja 44,5% 

In die bedrijven mét functieomschrijvingen
2
: 

voor minder dan de helft van het personeel 

3,7% 

voor minstens de helft van het personeel 9,7% 

voor alle personeelsleden 86,5% 

Totaal 100,0% 

Gewogen  (N
1
 = 849 en N

2
= 377) 

Ongeveer vier op tien van de micro- organisaties en -ondernemingen (44,5%) beschikt 

over functiebeschrijvingen. Hier scoren de micro-organisaties uit de OOSP het hoogst 

(69,4%).  
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Tabel 38 Percentage micro-ondernemingen met functie-omschrijvingen, vol-

gens sector 

Zijn er functieomschrijvingen? 
Sector volgens respondent 

Totaal primair/industrie bouw diensten OOSP 

Ja 29,7% 25,3% 42,9% 69,4% 44,5% 

Neen 70,3% 74,7% 57,1% 30,6% 55,5% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen  N = 848, p=0,0, Cramér’s V=,240. 

Bedrijven en organisaties die wél beschikken over functie-omschrijvingen, hebben die 

hoofdzakelijk voor alle personeelsleden (86,5%, n= 377)(Tabel 39). Vooral micro-

organisaties uit de OOSP en bedrijven uit de dienstensector scoren hier hoog. Maar 

ook kleine ondernemingen uit de bouw en de primaire sector en de industrie wijken niet 

ver af van het algemene gemiddelde.  

Tabel 39 Percentage micro-ondernemingen mét functieomschrijvingen volgens 

het aantal werknemers waarvoor er functieomschrijvingen zijn ge-

maakt evenals volgens sector 

 

Sector 

 

primair/industrie bouw diensten OOSP 

 Voor alle personeelsleden 79,5% 79,2% 85,9% 91,1% 86,5% 

Voor minstens de helft van het personeel 6,8% 8,3% 11,5% 6,7% 9,7% 

Voor minder dan de helft van het perso-
neel 13,6% 12,5% 2,6% 2,2% 3,7% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen  N = 377, p< ,05, Cramér’s V=,150. 

Tabel 40 Competentieprofielen (% micro-ondernemingen) 

Competentieprofielen % organisaties 

Nee
1 

 80% 

Ja 20% 

In die bedrijven met competentieprofielen
2
:  

voor minder dan de helft van het personeel 

4,0% 

voor minstens de helft van het personeel 12,9% 

voor alle personeelsleden 83,1% 

Totaal 100,0% 

Gewogen  (N
1
 = 848, N

2
=170) 
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Eén op vijf van de micro-ondernemingen en organisaties (20%) beschikt over compe-

tentieprofielen. Ook hier scoren de micro-organisaties uit de OOSP het hoogst (40,1%). 

Bedrijven en organisaties die beschikken over competentieprofielen, hebben die 

hoofdzakelijk voor alle personeelsleden (83,1%, n= 170). Deze tendens kan men over-

heen alle sectoren waarnemen.  

Tabel 41 Percentage micro-ondernemingen met competentieprofielen, volgens 

sector 

Zijn er competentieprofielen?  
Sector volgens respondent 

Totaal primair/industrie bouw diensten OOSP 

Ja 9,5% 11,0% 17,5% 40,1% 20,0% 

Neen 90,5% 89,0% 82,5% 59,9% 80,0% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen, N=848, p< ,05, Cramér’s V= ,207. 

Tabel 42 Percentage micro-ondernemingen mét competentieprofielen volgens 

het aantal werknemers waarvoor er competentieprofielen zijn gemaakt 

evenals volgens sector 

 

Sector 

primair/industrie bouw diensten OOSP Totaal 

Voor alle personeelsleden 78,6% 90,50% 76,90% 92,30% 83,10% 

Voor minstens de helft van het 
personeel 7,1% 9,5% 21,8% 0,0% 12,9% 

Voor minder de helft van het 
personeel 14,3% 0,0% 1,3% 7,7% 4,0% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen, N=170, p< ,05, Cramér’s V= ,240. 
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 9.2. Samenhang tussen competentieprofielen en func-

tiebeschrijvingen 

Tabel 43 Samenhang tussen competentieprofielen en functiebeschrijvingen (% 

micro-ondernemingen) 

 

Competentieprofielen 

Functiebeschrijvingen  Ja Neen Totaal 

Ja 35,3% 35,0% 70,3% 

Neen 1,4% 28,3% 29,7% 

Totaal 36,7% 63,3% 100,00% 

Gewogen N=849, p= ,000, Cramér’s V= ,440. 

In welke mate komen functiebeschrijvingen en competentieprofielen samen of afzon-

derlijk van elkaar voor? 

Er is een zeer sterke samenhang tussen het hebben van competentieprofielen en func-

tiebeschrijvingen (Cramér’ s V = ,440). 35,5% van alle ondernemingen heeft zowel 

functiebeschrijvingen als competentieprofielen.  

Opvallend is dat er haast geen ondernemingen zijn die wel competentieprofielen, maar 

geen functiebeschrijvingen hebben (1,4%). Omgekeerd zijn er 35,0% ondernemingen 

die functiebeschrijvingen, maar geen competentieprofielen hebben. 

 9.3. Een aanzet voor persoonlijke ontwikkelingsplan-

nen? 

Een loopbaanontwikkelingsplan of een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) gaat nog 

een stap verder dan competentieprofielen. Het is een instrument dat tot doel heeft sys-

tematiek te brengen in de competentieontwikkeling van de medewerker. Het wordt in 

de enquête als volgt gedefinieerd: “een overeenkomst tussen de werkgever en werk-

nemer over de richting waarin de werknemer zich verder zal ontwikkelen en welke op-

leidingen hij daarvoor zal krijgen’. 

De IOA-enquête 2011 gaat op basis van onderstaande vraag ook na of ondernemingen 

en organisaties beschikken over persoonlijke ontwikkelingsplannen.  

V90 Zijn er loopbaanontwikkelingsplannen of ‘POP’s’ in deze [naam]? 

1. Ja 

2. Nee   

Int. Instructie: “POP staat voor ‘Persoonlijk OntwikkelingsPlan’, dat is een 
overeenkomst tussen de werkgever en werknemer over de richting waarin de 
werknemer zich verder zal ontwikkelen en welke opleidingen hij daarvoor zal 
krijgen. 
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V91 Voor wie zijn er loopbaanontwikkelingsplannen gemaakt? 

1. Voor alle personeelsleden 

2. Voor minstens de helft van het personeel 

3. Voor minder dan de helft van het personeel 

 

Tabel 44 Loopbaan- of persoonlijke ontwikkelingsplannen (% organisaties) 

Loopbaan- of persoonlijke ontwikkelingsplannen % organisaties 

Nee (N1 = 848) 93,8% 

Ja 6,3% 

In die bedrijven mét persoonlijke ontwikkelingsplannen (N2 =53) 

voor minder dan de helft van het personeel 

14% 

voor minstens de helft van het personeel 18,6% 

voor alle personeelsleden 67,4% 

Totaal 100,0% 

Gewogen  (N
1
 = 848) 

6,3% van de micro-ondernemingen en organisaties heeft loopbaanontwikkelingsplan-

nen of persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s). In het kleine aantal micro-

ondernemingen die hier effectief over beschikt zijn deze in iets minder dan zeven op 

tien gevallen (67,4%) voor alle werknemers gemaakt. Het aantal waarnemingen is te 

klein om mogelijke significante verschillen waar te nemen naar sector en naar het aan-

tal werknemers waarvoor deze POP’s werden gemaakt.  

Tabel 45 Samenhang tussen competentieprofielen en POP's (% micro-

organisaties) 

 

Aanwezigheid van POP’s 

Aanwezigheid van competentieprofielen Ja Nee Totaal 

Ja 12,4% 24,3% 36,7% 

Neen 4,3% 59,0% 63,3% 

Totaal 16,7% 83,3% 100,0% 

Gewogen N= 849, p= ,000; Cramér’s V= ,230.  

Er is een samenhang tussen het hebben van competentieprofielen en POP’s. Bedrijven 

met competentieprofielen hebben geregeld ook POP’s. Maar anderzijds hebben bedrij-

ven die niet over competentieprofielen beschikken doorgaans ook geen POP’s.  

Verder valt het op dat er heel weinig bedrijven zijn die wel POP’s hebben, maar geen 

competentieprofielen (4,3%). 
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 9.4. POP’s en prestatiebeloning 

We gaan na in welke mate er een samenhang is tussen de aanwezigheid van loop-

baanontwikkelingsplannen en prestatiebeloning dat elders in dit dossier wordt behan-

deld.  

Tabel 46 Samenhang tussen prestatiebeloning en loopbaanontwikkelingsplan-

nen (% micro-ondernemingen met/zonder prestatiebeloning) 

 Geen  
prestatiebeloning 

Prestatiebeloning 

Geen loopbaanontwikkelingsplannen 96,8% 88,1% 

Loopbaanontwikkelingsplannen
 

3,2% 11,9% 

Totaal 100,0% 100,0% 

Gewogen (N = 849), p=.000, Cramér’s V = .17 

Er is een verband tussen het hebben van prestatiebeloning en het hebben van loop-

baanontwikkelingsplannen. Slechts 3,2% van de ondernemingen en organisaties zon-

der prestatiebeloning heeft loopbaanontwikkelingsplannen, terwijl dat voor onderne-

mingen en organisaties met prestatiebeloning 11,9% is.  

 9.5. Sterke samenhang tussen beoordelings- en func-

tioneringsgesprekken 

De IOA-enquête bevat een aantal vragen over het voeren van beoordelings- en functi-

oneringsgesprekken. Concreet werden de vragen als volgt geformuleerd: 

De volgende vragen gaan over functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprek-
ken. Het zijn beide formele, op voorhand geplande gesprekken. Een functione-
ringsgesprek gaat over verbeteren van het functioneren zonder dat er een 
eindoordeel wordt opgemaakt. In het beoordelingsgesprek wordt er wel een 
eindoordeel over de prestaties of resultaten gemaakt. Het is mogelijk dat 
deze twee types in één gesprek worden uitgevoerd. We bekijken ze hier wel 
apart. 
 
V92 Worden er in uw [naam] minstens één keer per jaar functioneringsgesprek-
ken gehouden met het personeel? 

1. Ja 
2. Neen  

 
V93 Met hoeveel werknemers zijn er functioneringsgesprekken?  

1. Met alle personeelsleden 
2. Met minstens de helft van het personeel 
3. Met minder dan de helft van het personeel 

 
V94 Worden er in uw [naam] minstens één keer per jaar beoordelingsge-
sprekken gehouden met het personeel?  

1. Ja 
2. Neen  
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V95 Met hoeveel werknemers zijn er beoordelingsgesprekken?  
1. Met alle personeelsleden 
2. Met minstens de helft van het personeel 
3. Met minder dan de helft van het personeel 

 
V95B Enkel stellen  indien beoordelings- of functioneringsgesprekken worden 
gehouden: worden de functionerings- en beoordelingsgesprekken tegelijk of 
apart uitgevoerd? 

1. Tegelijk 
2. Apart 

 

Tabel 47 % micro-ondernemingen met wel/geen functioneringsgesprekken vol-

gens sector 

 
Sector volgens respondent 

Totaal primair/industrie bouw diensten OOSP 

Minstens één keer per jaar 

functioneringsgesprekken 

Ja 37,8% 33,0% 46,6% 70,7% 48,5% 

Neen 62,2% 67,0% 53,4% 29,3% 51,5% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen, N=849, p=.000, Cramér’s V= ,196 

Iets minder dan de helft van de micro-ondernemingen en organisaties (48,5%) voert 

minstens eenmaal per jaar functioneringsgesprekken. Vooral in een ruime meerderheid 

van micro- organisaties uit de OOSP voert men jaarlijkse functioneringsgesprekken 

met de medewerkers.  

In die bedrijven die functioneringsgesprekken hebben gebeurt dat in ruim acht op tien 

van de gevallen met alle werknemers (85,9%). Er treden geen verschillen op naar sec-

tor.  

Tabel 48 % micro-ondernemingen met minstens één keer per jaar functione-

ringsgesprekken volgens het aantal werknemers met wie deze ge-

sprekken worden gevoerd en volgens sector 

Met hoeveel werknemers zijn er functione-
ringsgesprekken? 

Totaal 

Met alle personeelsleden 85,6% 

Met minstens de helft van het personeel 11,5% 

Met minder dan de helft van het personeel 2,9% 

Totaal 100,0% 

Gewogen, N= 410, p>0.05. 
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Tabel 49 % micro-ondernemingen met wel/geen beoordelingsgesprekken vol-

gens sector 

Beoordelingsgesprekken? Totaal 

Ja 39,3% 

Neen 60,7% 

Totaal 100,0% 

Gewogen N= 849, p>0.05. 

Tabel 50 % micro-ondernemingen met minstens één keer per jaar beoorde-

lingsgesprekken volgens het aantal werknemers met wie deze ge-

sprekken worden gevoerd en volgens sector 

Met hoeveel werknemers zijn er beoordelingsgesprekken? Totaal 

Met alle personeelsleden 88,0% 

Met minstens de helft van het personeel 9,0% 

Met minder dan de helft van het personeel 3,0% 

Totaal 100,0% 

Gewogen, N= 332, p>0.05 

Ongeveer vier op tien micro-ondernemingen (39,3%) voert minstens één maal per jaar  

beoordelingsgesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt er een einddoel over de pres-

taties of resultaten van de medewerkers opgemaakt. In net geen negen op tien van die 

ondernemingen mét een systeem van beoordelingsgesprekken (88,0%) gebeurt dat 

met alle personeelsleden. Er zijn geen verschillen naar sector.  

Tabel 51 Aanwezigheid van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken vol-

gens sector 

 
Sector volgens respondent 

Totaal primair/industrie bouw diensten OOSP 

geen beoordelings- &/of 

functioneringsgesprekken 

56,8% 61,5% 50,1% 26,4% 47,8% 

beoordelings- en/of functio-

neringsgesprekken 

43,2% 38,5% 49,9% 73,6% 52,2% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen,N=850, p=.000, Cramér’s V= ,173 
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Tabel 52 % micro-ondernemingen dat beoordelings- en functioneringsgesprek 

hetzij apart hetzij op hetzelfde moment houdt 

Worden de functionerings- en beoordelingsgesprekken in hetzelfde gesprek uitge-
voerd of apart? 

Totaal 

Hetzelfde gesprek 67,1% 

Aparte gesprekken 32,9% 

Totaal 100,0% 

Gewogen,N= 298, p>0.05 

Micro-ondernemingen die zowel beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren, 

doen dat meestal tijdens hetzelfde gespreksmoment (67,1%). Er zijn geen verschillen 

naar sector. 

Tabel 53 Beoordelings- en/of functioneringsgesprekken in vier types  (% micro-

ondernemingen) 

Type beoordelings- en/of functioneringsgesprek % organisaties 

Geen beoordelings- en/of functioneringsgesprekken 47,8% 

Beoordelings- en/of functioneringsgesprekken  52,2% 

Enkel beoordelingsgesprekken 7,5% 

Enkel functioneringsgesprekken 25,1% 

Beoordelings- en functioneringsgesprekken op zelfde ge-
spreksmoment 45,5% 

Beoordelings- en functioneringsgesprekken op twee verschil-
lende gespreksmomenten 

21,9% 

Totaal 100,0% 

Gewogen  (N = 849) 

Wanneer we beoordelings- en functioneringsgesprekken samen bekijken, voert  net 

iets meer dan de helft (52,2%) van de micro-ondernemingen in Vlaanderen minstens 

één keer per jaar zo een gesprek. Dit is het meest uitgesproken binnen de organisaties 

uit de OOSP: meer dan zeven op tien hanteert deze gesprekken. In de bouw daaren-

tegen voert men het minst dergelijke gesprekken (38,5%) (Tabel 51). 

Uit Tabel 53 blijkt dat het vooral gaat om zowel beoordelings- als functioneringsge-

sprekken (67,4%), hetzij op twee aparte gespreksmomenten (21,9%), hetzij tijdens 

hetzelfde gespreksmoment (45,5%). In 25,1% van de organisaties worden enkel func-

tioneringsgesprekken gevoerd. In deze organisaties komt het beoordelen van de pres-

taties en resultaten niet aan bod tijdens een formeel beoordelingsgesprek. 
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Wanneer we enkel de organisaties met minstens jaarlijks beoordelings- en/of functio-

neringsgesprekken bekijken, levert dat onderstaande Tabel 54 op. 

Tabel 54 Beoordelings- en/of functioneringsgesprekken in vier types (% orga-

nisaties met minstens jaarlijks gesprekken 

Type beoordelings- en/of func-
tioneringsgesprek 

Sector volgens respondent 

Totaal 

primair/ 

industrie bouw diensten OOSP 

Enkel functioneringsgesprek 22,6% 16,7% 22,8% 33,6% 24,9% 

Enkel beoordelingsgesprek 12,9% 16,7% 6,7% 4,7% 7,5% 

Beoordelings- en functione-
ringsgesprekken op zelfde ge-
spreksmoment  

41,9% 47,2% 50,9% 31,8% 45,4% 

Beoordelings- en functione-
ringsgesprekken op twee ver-
schillende gespreksmomenten  

22,6% 19,4% 19,5% 29,9% 22,2% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen, N=441, p <,05 cramér’s V= ,128 

67,6% van de ondernemingen met beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voert 

beide types van gesprekken. Bij 45,4% gebeurt dat op hetzelfde gespreksmoment.  

Het merendeel van die micro-ondernemingen die een systeem hebben van beoorde-

lings- en/of functioneringsgesprekken voert deze gesprekken dus op hetzelfde mo-

ment. Dit is in de meeste sectoren het geval.  

Tabel 55 Samenhang van functiebeschrijvingen en competentieprofielen met 

beoordelings- en/of functioneringsgesprekken (% organisaties) 

 

functiebeschrijving en competentieprofielen 

Totaal 

geen functiebe-

schrijvingen 

functiebeschrijvingen, 

geen competentiepro-

fielen 

functiebeschrijvin-

gen en competen-

tieprofielen 

Geen beoordelings- en/of 

functioneringsgesprekken 

63,3% 32,9% 20,8% 47,7% 

Beoordelings- en/of functione-

ringsgesprekken 

36,7% 67,1% 79,2% 52,3% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen  N=849, p=.000, cramér’s V= ,348 
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Er is een zeer sterk verband tussen functiebeschrijvingen en/of competentieprofielen 

en het voeren van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken (cramér’s V= ,348). 

36,7% van de ondernemingen en organisaties zonder functiebeschrijvingen voert be-

oordelings- en/of functioneringsgesprekken. Dat cijfer ligt significant hoger voor onder-

nemingen en organisaties die functiebeschrijvingen maar geen competentieprofielen 

hebben, namelijk 67,1%. Wanneer ondernemingen en organisaties naast functiebe-

schrijvingen ook competentieprofielen hebben, stijgt het aantal ondernemingen en or-

ganisaties met beoordelings- en/of functioneringsgesprekken significant tot 79,2%6. 

We gaan na of er binnen de micro-ondernemingen die over een systeem van beoorde-

lingsgesprekken en/of functioneringsgesprekken beschikken er een samenhang is tus-

sen functiebeschrijvingen en competentieprofielen met het type beoordelings- en/of 

functioneringsgesprekken.  

Tabel 56 Samenhang tussen functiebeschrijvingen en beoordelings- en/of func-

tioneringsgesprekken 

a 

beoordelings- en/of functioneringsgesprekken 

Totaal 

geen beoordelings &/of 

functioneringsgesprek-

ken 

beoordelings- en/of 

functioneringsge-

sprekken 

Zijn er functieomschrijvin-

gen ? 

Ja 26,2% 61,0% 44,4% 

Neen 73,8% 39,0% 55,6% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen  (N = 849), p=.000, Cramér’s V = .335 

Er is een sterk verband is tussen het hebben van functiebeschrijvingen en het voeren 

van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken. Van de ondernemingen en organi-

saties die beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voeren met hun personeel 

beschikt 61,0% over functiebeschrijvingen. Bij ondernemingen en organisaties die 

geen beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voeren is dat slechts 26,2%.  

  

                                                 

6  Hier nog controle op sector invoeren. 
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Tabel 57 Samenhang tussen competentieprofielen en beoordelings- en/of func-

tioneringsgesprekken 

 

beoordelings- en/of functioneringsgesprekken 

Totaal 

geen beoordelings- 

en/of functionerings-

gesprekken 

beoordelings- en/of 

functioneringsge-

sprekken 

Aanwezigheid van competentieprofielen 8,1% 30,9% 20,0% 

Geen competentieprofielen 91,9% 69,1% 80,0% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen  (N = 849), p=.000, Cramér’s V = .294 

Ook hier is er een sterk verband tussen het voeren van beoordelings- en/of functione-

ringsgesprekken en het hebben van competentieprofielen. Van de ondernemingen en 

organisaties die beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voeren, beschikt 30,9% 

over competentieprofielen. Bij ondernemingen en organisaties die geen beoordelings- 

en/of functioneringsgesprekken voeren is dat slechts 8,1%. 

Tabel 58 Samenhang tussen beoordelings- en/of functioneringsgesprekken en 

loopbaanontwikkelingsplannen 

 

beoordelings- en/of functioneringsgesprekken 

Totaal 

Geen beoordelings- en/of func-

tioneringsgesprekken 

Beoordelings- en/of func-

tioneringsgesprekken 

Loopbaanontwikkelings-

plannen 

1,7% 10,4% 6,2% 

Geen loopbaanontwikke-

lingsplannen 

98,3% 89,6% 93,8% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen  (N = 849), p=.000, Cramér’s V = .189 

Er is een sterke samenhang tussen het voeren van beoordelings- en/of functionerings-

gesprekken en het hebben van loopbaanontwikkelingsplannen. Waar loopbaanontwik-

kelingsplannen slechts bij 1,7% van de ondernemingen en organisaties zonder beoor-

delings- en/of functioneringsgesprekken aanwezig zijn, is dat bij 10,4% van de 

ondernemingen en organisaties met beoordelings- en/of functioneringsgesprekken. 
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Tabel 59 Samenhang van functiebeschrijvingen en competentieprofielen met 

types van beoordelings- en functioneringsgesprekken ( % micro-

ondernemingen met beoordelings- en/of functioneringsgesprekken) 

 

functiebeschrijving en competentieprofielen 

Totaal 
geen functiebe-

schrijvingen 

functiebeschrijvin-

gen, geen compe-

tentieprofielen 

functiebeschrijvin-

gen en competen-

tieprofielen 

enkel functioneringsgesprek 26,7% 27,2% 20,3% 25,2% 

enkel beoordelingsgesprek 9,9% 8,6% 1,7% 7,3% 

beide in zelfde gesprek 43,0% 47,7% 46,6% 45,6% 

beide in aparte gesprekken 20,3% 16,6% 31,4% 22,0% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen,N=441, p<.05, cramér’s V= ,146 

Er is een significant, doch matig verband is tussen beide (cramér’s V= ,146). Onder-

nemingen en organisaties met zowel functiebeschrijvingen als competentieprofielen 

hebben in vergelijking met de ondernemingen en organisaties zonder functiebeschrij-

vingen meer ‘beoordelings- en functioneringsgesprekken in hetzelfde gesprek (46,6%) 

of aparte gesprekken’ (31,4%) en minder ‘enkel beoordelingsgesprekken’ (1,7%). 

 9.6. Gebruik van de competentieprofielen: vooral bij 

rekrutering en beoordeling. 

De IOA-enquête 2011 peilt naar de toepassing van competentieprofielen binnen zeven 

deelaspecten van het personeelsbeleid. De vragen werden als volgt geformuleerd:  

We zullen een aantal mogelijke toepassingen van de competentieprofielen op-
sommen. Wilt u telkens met ja of nee zeggen of ze daarvoor worden gebruikt? 
 
V83 Bij selectie, rekrutering en introductie van nieuwe personeelsleden 
1. Ja 

2. Nee 

 
V84 Bij vorming, training en opleiding 
1. Ja 
2. Nee 
 
V85 Voor de onderlinge taakverdeling 
1. Ja 
2. Nee 
 
V86 Bij loopbaanontwikkeling & functioneringsgesprekken 
1. Ja 
2. Nee 
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V87 Bij de beoordeling 
1. Ja 
2. Nee 
 
V88 Bij de beloning 
1. Ja 
2. Nee 
 
V89 Voor de lange termijnplanning of de toekomstige behoeften aan competen-
ties 
1. Ja 
2. Nee 

 

Tabel 60 Gebruik van competentieprofielen volgens sector (% organisaties mét 

competentieprofielen) 

 Primair/ 

industrie 

Bouw Diensten OOSP Totaal N Cramérs V 

Bij selectie, rekrutering 

en introductie van 

nieuwe personeelsle-

den 

N.S. 87,6% 170 n.s. 

Bij de beoordeling N.S. 81,2% 170 n.s. 

Voor de lange termijn-

planning of de toe-

komstige behoeften 

aan competenties 

N.S. 64,7% 170 n.s. 

Bij vorming, training en 

opleiding 
66,7% 80,0% 74,5% 45,8% 64,5% 169 ,254 

Bij loopbaanontwikke-

ling & functionerings-

gesprekken 

28,6% 60,0% 63,8% 72,9% 65,3% 170 ,242 

Voor de onderlinge 

taakverdeling 
71,4% 70,0% 64,9% 61,0% 64,1% 170 n.s. 

Bij de beloning 66,7% 90,0% 64,9% 23,7% 52,1% 169 ,417 

 

Elk van de zeven bevraagde toepassingen wordt door minstens de helft van de micro-

ondernemingen en organisaties mét competentieprofielen gebruikt: 

 De meest gebruikte toepassingen van competentieprofielen zijn selectie, rekrute-

ring en introductie van nieuwe personeelsleden (87,6%) en beoordeling (81,2%). 

Hierbij treden er geen verschillen op tussen de verschillende sectoren. 
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 Twee op drie micro-ondernemingen en organisaties gebruiken competentieprofie-

len voor:  

 Loopbaanontwikkeling en functioneringsgesprekken (65,3%). Vooral de or-

ganisaties uit de OOSP gebruiken dit hiervoor (72,9%); micro-

ondernemingen uit de primaire sector en de industrie gebruiken dit het 

minst (28,6%), de bouwsector en de diensten volgen eerder het algemene 

gemiddelde (resp. 60% en 63,8%); 

 Vorming, training en opleiding (64,5%): vooral in bouwbedrijven (80,0%) en 

bedrijven uit de dienstensector (74,5%);  

 Onderlinge taakverdeling(64,1%): vooral in de primaire sector en de indu-

strie (71,4%) en de bouwsector (70,0%).  

 Voor de lange termijnplanning of de toekomstige behoeften aan competen-

ties (64,7%). Hier zijn er geen verschillen naar de sector. 

 Iets meer dan de helft van de bedrijven gebruikt competentieprofielen voor de 

beloning (52,1%). Vooral bouwbedrijven gebruiken voor de beloning de compe-

tentieprofielen (90%). Dit is geheel volgens de verwachtingen aangezien in de 

bouwsector er onderscheid is in verloning naar opgedane competenties. Het loon 

van een bouwvakker verschilt al naargelang hij/zij ongeschoold, geoefend of ge-

schoold van 1e of 2e graad is. 

In de OOSP worden de competentieprofielen het minst gebruikt voor de beloning( 

23,7%). 
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 9.7. Aantal toepassingen van competentieprofielen 

Tabel 61 Aantal toepassingen van competentieprofielen 

Aantal toepassingen van competentieprofielen % micro-ondernemingen 

met competentieprofielen 

(n=849) 

0 2,4% 

1 4,1% 

2 7,6% 

3 7,1% 

4 15,9% 

5 21,2% 

6 22,9% 

7 18,8% 

5 of meer toepassingen 62,9% 

Gemiddeld aantal toepassingen 4,92 

Mediaan 5 

Modus 6 

 

Meer dan zes op de tien (62,9%) micro-ondernemingen met competentieprofielen han-

teren deze voor 5 of meer toepassingen. Het gemiddeld aantal toepassingen bij orga-

nisaties die over competentieprofielen beschikken is 4,92. De modus, het meest voor-

komend aantal toepassingen van competentieprofielen, is 6. Micro-ondernemingen die 

over competentieprofielen beschikken, zetten deze dus breed in binnen diverse onder-

delen van hun personeelsbeleid. 

 9.8. Gebruik voor beheers- en ontwikkelingsdoelstel-

lingen 

In de literatuur over competentiebeleid wordt een onderscheid gemaakt in een focus op 

competentieontwikkeling en competentiebeheer.7 Waar bij het eerste de nadruk ligt op 

de ontwikkeling van competenties, staat bij het tweede een bepaalde na te streven 

competentienorm voorop. Van de toepassingen van competentieprofielen horen zowel 

loopbaanontwikkeling en functioneringsgesprekken als vorming, training en opleiding 

tot de ontwikkelingsdoelstellingen. Beoordelen en beloning horen eerder thuis bij de 

beheersdoelstellingen. Tabel 62 geeft een overzicht van de ondernemingen en organi-

saties die competentieprofielen toepassen voor beheers- en/of ontwikkelingsdoelstel-

lingen. 

                                                 

7 Zie hierover meer in Hedebouw, L. (2007). 
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Tabel 62 Toepassingen van competentieprofielen voor competentiebeheer 

en/of -ontwikkeling 

Gebruik van competentieprofielen voor … % organisaties met 
competentieprofielen 

(N = 170) 

% organisaties met 
competentieprofielen én 

POP’s  
(N = 170) 

Enkel beheersdoelstellingen (beoordeling, 
beloning) 

6,5% - 

Enkel ontwikkelingsdoelstellingen (loop-
baanontwikkeling en functioneringsge-
sprekken, vorming, training en opleiding) 

5,9% 8,0% 

Zowel beheers- als ontwikkelingsdoelstel-
lingen 

79,4% 88,0% 

Geen van beide 8,2% 4,0% 

Totaal 100,0% 100,0% 

Gewogen 

Uit de resultaten blijkt dat 79,4% van de micro-ondernemingen met competentieprofie-

len, deze zowel toepassen voor competentiebeheer (beoordeling, beloning), als com-

petentieontwikkeling (loopbaanontwikkeling en functioneringsgesprekken, vorming, 

training en opleiding). Van de ondernemingen die naast competentieprofielen, ook 

POP’s hebben, gebruikt 88,0% de competentieprofielen voor zowel beheers- als ont-

wikkeldoelstellingen en geen enkel voor uitsluitend competentiebeheer. 

 9.9. Meer lange termijnplanning van personeel bij 

competentieprofielen 

Los van het hebben en toepassen van competentieprofielen, peilt de IOA-enquête bij 

ondernemingen en organisaties of men regelmatig onderzoekt hoeveel en welke types 

van werknemers er nodig zijn op langere termijn. Dit gebeurt concreet op basis van de 

volgende enquêtevraag: 

V69 Onderzoekt u regelmatig hoeveel en welke type van werknemers er nodig 
zijn op langere termijn?  
1. Ja 
2. Neen 
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Tabel 63 Lange termijnplanning van het personeel volgens sector (% micro-

ondernemingen) 

 
Sector volgens respondent 

Totaal primair/industrie bouw diensten OOSP 

Onderzoekt u regelmatig 

hoeveel en welke type van 

werknemers er nodig zijn op 

langere termijn? 

ja 28,4% 27,5% 28,1% 46,3% 31,2% 

nee 71,6% 72,5% 71,9% 53,7% 68,8% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen,N=849, p<.05, cramér’s V= ,106 

31,2% van de ondervraagde micro-ondernemingen verklaart regelmatig te onder-

zoeken hoeveel en welke types van werknemers er nodig zullen zijn op lange termijn. 

Met 46,3% wordt de kroon hier gespannen door de OOSP. Tussen de andere sectoren 

bestaan er geen verschillen. 

Tabel 64 Samenhang competentieprofielen met lange termijnplanning van het 

personeel (% micro-ondernemingen met/zonder competentieprofielen) 

 

functiebeschrijving en competentieprofielen 

Totaal geen functiebe-

schrijvingen 

functiebeschrij-

vingen, geen 

competentie-

profielen 

functiebeschrij-

vingen en com-

petentieprofie-

len 

Onderzoekt u regelmatig 

hoeveel en welke type van 

werknemers er nodig zijn op 

langere termijn? 

Ja 18,0% 41,2% 57,7% 31,2% 

Nee 82,0% 58,8% 42,3% 68,8% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen,N=849, p=.000, cramér’s V= ,298 

Er is een samenhang tussen het hebben van functiebeschrijvingen en competentiepro-

fielen en maken van een lange termijnplanning van het personeel: iets minder dan zes 

op tien bedrijven van de ondernemingen met competentieprofielen en functiebeschrij-

vingen maakt een lange termijnplanning op en dat is significant meer dan ondernemin-

gen met functiebeschrijvingen maar geen competentieprofielen (41,2%) en zonder func-

tiebeschrijvingen (18,0%). 
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10. Opleiding als bron van 

competentieontwikkeling 

Competenties kunnen op verschillende manieren (verder) worden ontwikkeld. Zo kun-

nen leermogelijkheden in de eigen job een belangrijke bijdrage aan competentieont-

wikkeling leveren. Maar ook opleiding is een belangrijke tool voor de ontwikkeling van 

competenties. In dit onderdeel zetten we eerst een aantal algemene cijfers over oplei-

ding op een rijtje. We gaan na of er verschillen zijn naar sector. Tot slot bekijken we de 

samenhang tussen functiebeschrijvingen en competentieprofielen met deze opleidings-

inspanningen. 

 10.1. Enkele cijfers over opleiding 

De IOA-enquête bevat volgende vragen in verband met opleiding: 

V70 Is er een startopleiding met algemene info over de organisatie? 
1. Ja 
2. Neen 
 
V71 Zijn er functiespecifieke startopleidingen? 
1. Ja 
2. Neen 
 
We peilen nu naar opleiding in deze [naam]. We maken een onderscheid tussen 
gewone opleidingen of cursussen en on-the-job opleidingen, waarbij men opge-
leid wordt tijdens het werken zelf. 
 
Int. Instructie INFO Gewone opleiding is een opleiding, training of cursus 
binnen de [naam] die op voorhand is gepland en minstens gedeeltelijk door de 
werkgever betaald wordt. On-the-job-training: geplande periodes van begelei-
ding op de werkvloer of in de werksituatie. 
  
V72 Zijn er binnen de [naam] werknemers die in 2010 hebben deelgenomen aan 
een gewone opleiding?  
1. Ja 
2. Nee 
 
V73 Zijn er binnen de [naam] werknemers die in 2010 on the job training heb-
ben gekregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? 
1. Ja 
2. Nee 
 
Indien V0=2 EN V0=2 => ga naar vraag V0 
 
V74 Hoeveel % van het personeel van deze [naam] heeft in 2010 opleiding ge-
volgd? We tellen gewone opleiding en on-the-job training samen. U mag ook het 
aantal geven.  
 
……% / aantal  
 
V75 Worden werknemers ook opgeleid voor vaardigheden die niet tot hun directe 
takenpakket behoren?  
1. Ja 
2. Nee 
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V76 Is er in deze organisatie een geschreven opleidingsplan?  
Int. Instructie: “Dit plan geeft een overzicht van alle opleidingsbehoeften 
in de organisatie en van de vorming die georganiseerd zal worden.” 
1. Ja 
2. Nee 

 

11,9% van de ondernemingen en organisaties heeft een geschreven opleidingsplan. 

Zo een plan geeft een overzicht van alle opleidingsbehoeften in de organisatie en van 

de vorming die daarvoor georganiseerd zal worden.  

Tabel 65 Overzicht opleiding en competentieontwikkeling (% micro-

ondernemingen) 

 % micro-ondernemingen 

Deelname aan gewone opleiding in 2010
 
 42,3% 

Algemene startopleiding 39,2% 

On-the-job training in 2010
 
 37,5% 

Functiespecifieke startopleiding
 

20,4% 

Ruime competentieontwikkeling 13,7% 

Geschreven opleidingsplan 11,9% 

Gewogen  (N = 849) 

Ongeveer vier op tien micro-ondernemingen (42,3%) zegt dat er binnen de eigen orga-

nisaties medewerkers zijn die in 2010 hebben deelgenomen aan gewone opleiding. Uit 

het onderzoek is naar voren gekomen dat hier de sector het verschil maakt: vooral in 

de OOSP (59,9%) en de Dienstensector (41,3%) nemen werknemers deel aan een 

gewone opleiding.(Tabel 66) 

In iets minder dan vier op tien micro-ondernemingen (37,5%) zijn er medewerkers die 

in 2010 on-the-job training hebben gevolgd. Hier zijn er geen verschillen tussen de ver-

schillende sectoren.  

In de micro-ondernemingen die gewone opleiding of on-the-job training hebben voor-

zien in 2010, nam daar gemiddeld 80% van het personeel aan deel. Er konden hier 

geen verschillen tussen de verschillende sectoren worden opgetekend (Anova, p> 

0,05). 

13,7% van de micro-ondernemingen heeft aandacht voor ruime competentieontwikke-

ling: medewerkers krijgen er opleiding voor vaardigheden die niet tot hun directe ta-

kenpakket behoren. Vooral de micro-organisaties uit de OOSP scoren hier hoger dan 

het gemiddelde (24,5%).  

Specifiek voor nieuwe medewerkers heeft 39,2% van de ondernemingen een algeme-

ne startopleiding met algemene informatie over de organisatie. 20,4% heeft een func-

tiespecifieke startopleiding. Hier zijn er geen verschillen naar sector.  



Themadossier Micro-ondernemingen 

77 

Tabel 66 Overzicht opleiding en competentieontwikkeling, volgens sector (% 

micro-ondernemingen) 

 
primair/industrie bouw diensten OOSP Totaal n Cramérs V 

Deelname aan een 
gewone opleiding 

25,7% 33,0% 41,3% 59,9% 42,3% 849 ,176 

Algemene startopleiding n.s. 38,5% 850 n.s. 

On-the-job training in 
2010 

n.s. 37,5% 849 n.s. 

Functiespecifieke start-
opleiding 

n.s. 20,4% 850 n.s. 

Ruime competentieont-
wikkeling 

17,6% 13,2% 10,3% 24,5% 13,7% 849 ,122 

Geschreven opleidings-
plan 

n.s. 11,9% 849 n.s. 

Gewogen  

 10.2. Samenhang tussen beoordelings-en functione-

ringsgesprekken en opleiding 

Tabel 67 Samenhang tussen beoordelings- en/of functioneringsgesprekken en 

opleidingskansen (% micro-ondernemingen met of zonder beoorde-

lings- en/of functioneringsgesprekken) 

 Geen beoordelings- 
en/of functionerings-

gesprekken 

Beoordelings- en/of 
functioneringsge-

sprekken 

Geschreven opleidingsplan
1
 3,5% 19,6% 

Deelname aan gewone opleiding in 2010
2 

27,9% 55,6% 

On-the-job training in 2010
3
 21,2% 52,3% 

Opleiding voor vaardigheden die niet tot direc-
te takenpakket behoren

4
 

6,4% 20,3% 

1 Gewogen (N = 849), p=.000, Cramér’s V = .229 
2 Gewogen (N = 849), p=.000, Cramér’s V = .260 
3 Gewogen (N = 849), p=.000, Cramér’s V = .299 
4 Gewogen (N = 849), p=.000, Cramér’s V = .171 

 

Het voeren van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken en het hebben van een 

geschreven opleidingsplan hangen sterk samen. Slechts 3,5% van de ondernemingen 

en organisaties die geen beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voeren hebben 

een uitgeschreven opleidingsplan. Bij ondernemingen en organisaties die beoorde-
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lings- en/of functioneringsgesprekken voeren is dat 19,6%. Er is ook een sterke sa-

menhang tussen het voeren van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken en het 

deelnemen aan opleiding en on-the-job training van werknemers in 2010.  

Beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voeren hangt ook sterk samen met het 

opleiden van werknemers voor vaardigheden die niet tot hun takenpakket behoren of-

wel een focus op een ruimere competentieontwikkeling. In ondernemingen en organi-

saties die geen beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voeren zegt 6,4% dat 

werknemers ook worden opgeleid voor vaardigheden die niet tot hun directe takenpak-

ket behoren, bij ondernemingen en organisaties die beoordelings- en/of functionerings-

gesprekken voeren is dat 20,3%. 

 10.3. Samenhang tussen prestatiebeloning en oplei-

ding 

In dit onderdeel gaan we na in welke mate een aantal aspecten in verband met oplei-

ding samen gaan met prestatiebeloning. 

Tabel 68 Samenhang tussen prestatiebeloning en opleidingskansen (% micro-

ondernemingen met/zonder prestatiebeloning) 

 Geen  
prestatiebeloning 

Prestatiebeloning 

Geschreven opleidingsplan
1
 7,6% 19,8% 

Deelname van werknemers aan gewone oplei-
ding in 2010

2 39,4% 47,9% 

On-the-job training in 2010
3
 31,6% 48,6% 

Opleiding voor vaardigheden die niet tot het 
directe takenpakket behoren

4
 

12,2% 16,7% 

1 Gewogen  (N = 849), p =.000, Cramér’s V = .14 
2 Gewogen  (N = 849), p=.000, Cramér’s V = .11 
3 Gewogen  (N = 849), p=.000, Cramér’s V = .17 
4 Gewogen  (N = 849), p<.05, Cramér’s V = .09 

 

Het al dan niet toepassen van een systeem van prestatiebeloning hangt significant sa-

men met het hebben van een geschreven opleidingsplan, het deelnemen aan gewone 

opleiding en on-the-job trainingen in 2010 en het opleiden van medewerkers voor 

vaardigheden die niet tot het directe takenpakket behoren. Zo heeft 19,8% van de or-

ganisaties met prestatiebeloning een geschreven opleidingsplan, terwijl dat maar bij 

7,6% van de organisaties zonder prestatiebeloning zo is. Eenzelfde conclusie kunnen 

we trekken bij de andere variabelen: in micro-ondernemingen met prestatiebeloning 

nemen werknemers relatief meer deel aan gewone opleidingen, aan on-the-job training 

en krijgen ze meer opleidingen voor vaardigheden die niet tot het directe takenpakket 

behoren.  
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 10.4. Schriftelijk vastgelegde beoordelingscriteria in 

één op drie micro-ondernemingen 

Bij organisaties die beoordelingsgesprekken voeren, werd ook nagegaan of beoorde-

lingscriteria schriftelijk zijn vastgelegd en of er gebruik wordt gemaakt van 360° feed-

back. Dat gebeurde op basis van volgende vragen in de IOA-enquête 2011: 

V96 Zijn de beoordelingscriteria schriftelijk vastgelegd?  
1. Ja 
2. Neen 
 

V97 Wordt er gebruik gemaakt van 360 graden feedback? 
1. Ja 
2. Nee 

Int. Instructie: bij 360° feedback wordt de werknemer niet alleen door zijn 
leidinggevende beoordeeld maar ook door klanten en collega’s. 

 

In ongeveer drie op tien van de micro-ondernemingen die minstens jaarlijkse beoorde-

lingsgesprekken voeren met het personeel zijn de beoordelingscriteria hiervoor schrif-

telijk vastgelegd. Anders gezegd, in ongeveer zeven op tien van de micro-

ondernemingen zijn er geen schriftelijk vastgelegde beoordelingscriteria. 

Schriftelijke beoordelingscriteria zijn vooral te vinden in de OOSP (59,7%), de andere 

sectoren scoren laten cijfers optekenen die onder het gemiddelde liggen: de diensten: 

28,2%; de bouw: 20,0%, de primaire sector en de industrie: 8,3%. 

Tabel 69 % micro-ondernemingen met wel/geen schriftelijke vastlegging van de 

beoordelingscriteria volgens sector 

Zijn de beoor-

delingscriteria 

schriftelijk 

vastgelegd? 

 

Sector volgens respondent 

Totaal primair/industrie bouw diensten OOSP 

 Ja 8,3% 20,0% 28,2% 59,7% 32,8% 

Neen 91,7% 80,0% 71,8% 40,3% 67,2% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen, N=332, p=.000, Cramér’s V= ,290. 

Bij vier op tien van de organisaties met minstens jaarlijkse beoordelingsgesprekken 

maakt men gebruik van 360° feedback (41,9%). In deze organisaties worden werkne-

mers niet enkel door hun leidinggevenden beoordeeld, maar ook door klanten en colle-

ga’s. Er zijn geen verschillen naar sector.  
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Tabel 70 % micro-ondernemingen met wel/geen 360° feedback, volgens sector 

(n.s.) 

Wordt er gebruik gemaakt van 360 graden feedback? Totaal 

Ja 41,9% 

Neen 58,1% 

Totaal 100,0% 

Gewogen,N=334, p>0.05 

11. Beoordelen en belonen 

 11.1. Verschillende beloningssystemen 

In dit deel gaan we dieper in op beloningssystemen in organisaties.8 Beloningen zijn 

hét ruilmiddel voor de geleverde arbeid van werknemers. Maar meestal willen organi-

saties meer bereiken met de manier waarop hun beloningssysteem is opgebouwd, zo-

als werknemers motiveren, werknemers binden aan de organisatie, nieuwe werkne-

mers aantrekken, prestaties stimuleren, ongemakken compenseren, enzovoort. 

Dit onderdeel focust op financiële beloningen. We maken een onderscheid in vast en 

variabel loon. Onder vast loon verstaan we het basisloon en loonsverhogingen die niet 

omkeerbaar zijn gedurende de duur van het arbeidscontract. Variabel loon is wel om-

keerbaar omdat het variabele deel van het loon niet gegarandeerd wordt. Het variabele 

deel van het loon is afhankelijk van bepaalde prestaties en moet in elke referentieperi-

ode opnieuw worden verdiend. 

In de IOA-enquête 2011 komen een aantal aspecten van het beloningsbeleid in organi-

saties aan bod. Het gaat over het vaste loon, maar ook over het variabel loon.  

We focussen eerst op het vaste loon op basis van functie en anciënniteit. In een sys-

teem van functie- en loonclassificatie gebeurt de beloning op basis van de functie-

zwaarte. Functies worden onderling vergeleken en gerangschikt. Vervolgens worden 

daar loonklassen aan gekoppeld. De reële loonhoogte van een werknemer situeert zich 

dan tussen het minimum en het maximum van de loonklasse, afhankelijk van anciënni-

teit, prestaties en/of competenties. Bij een systeem van automatische loonsverhoging 

naar anciënniteit, bijvoorbeeld, schuift de werknemer per jaar anciënniteit een stukje 

verder op de loonschaal richting maximumloon binnen de loonklasse. 

Daarna gaan we dieper in op beloningen op basis van prestaties en competenties: 

prestatiebeloning. Zowel bij vaste prestatiebeloning (loonsverhogingen) als bij variabe-

le prestatiebeloning (premies en bonussen) gaan we na of het gaat om individuele dan 

                                                 

8  Voor meer informatie omtrent beloningssystemen verwijzen we naar Bamps, Hellings, & Roelandt, 
2008; Hellings, 2008; Hedebouw 2012. 
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wel collectieve systemen, of een mix van beide.  Bij individuele systemen wordt de 

hoogte van de beloning bepaald op basis van individuele prestaties of competenties 

van de medewerker in kwestie. Bij collectieve systemen vormen de collectieve resulta-

ten de beloningsgrondslag. De collectieve beloning kan vervolgens aan het collectief 

als geheel worden toegewezen, dan wel aan elk individueel lid van het collectief.  

Figuur 2 geeft een overzicht van de verschillende beloningssystemen die in de IOA-

enquête 2011 worden bevraagd en in welk onderdeel van dit themadossier het belo-

ningssysteem aan bod komt. 

Figuur 2 Overzicht opbouw van het hoofdstuk over belonen op basis van het 

onderscheid tussen vast en variabel loon en de beloningsgrondslag 

 
Vast/variabel loon Grondslag van beloning (vraag uit enquête 

die hierover gaat) 
Onderdeel themadossier 

VAST LOON Basisloon FUNCTIE (V98) Onderdeel 11.2   
pg.82  

 Loonsverhoging ERVARING (V100)  

  Vaste  
prestatiebeloning 

Onderdeel 11.3,  
pg.85 

  INDIVIDUELE PRESTATIES (V101, V102)  

  INDIVIDUELE COMPETENTIES (V101, V103)   

  COLLECTIEVE PRESTATIES ( Prestaties van de 
dienst, de afdeling of het team; financiële 

resultaten van de onderneming of organisatie)  
(V101, V104, V105) 

 

VARIABEL LOON Premie of bonus Variabele 
 prestatiebeloning 

Onderdeel 11.4,  

pg. 90 

  INDIVIDUELE PRESTATIES (V106, V107)  

  INDIVIDUELE COMPETENTIES (V106, V108)  

  COLLECTIEVE PRESTATIES  Prestaties van de 
dienst, de afdeling of het team;  financiële 

resultaten van de onderneming of organisatie) 
(V106, V109, V110) 

 

VORMEN VAN FINANCIËLE PARTICIPATIE Grondslag van deze beloning werd niet 
bevraagd (v111) 

Onderdeel 11.6 
pg. 92 

Prestatie-

beloning 
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 11.2. Functie en anciënniteit belangrijke basis voor het 

vaste loon 

Een belangrijke component van het beloningsbeleid in organisaties is het vaste basis-

loon. In dit onderdeel gaan we na: 

 of er een systeem van functie- en loonclassificatie bestaat om het vaste loon te 

bepalen 

 of het hebben van een functie- en loonclassificatiesysteem door functiebeschrij-

vingen wordt ondersteund 

 of er individueel onderhandeld kan worden over het vaste loon 

 of er een systeem van automatische loonsverhoging op basis van anciënniteit 

bestaat. 

De enquêtevragen werden als volgt geformuleerd: 

De volgende vragen gaan over de beloning, zowel over het vaste loon als even-
tuele variërende beloningen. We hebben het eerst over het vaste loon. 
 
V98 Gebruikt u een systeem van functie- en loonclassificatie om het vaste 
loon te bepalen? U kan antwoorden met: 

1. Ja, voor alle personeelsleden 
2. Ja, voor minstens de helft van het personeel 
3. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 
4. Neen 
 

V99 Kan er over het vaste loon individueel onderhandeld worden? 
1. Ja, voor alle personeelsleden 
2. Ja, voor minstens de helft van het personeel 
3. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 
4. Neen 

 
V100 Is er een systeem van automatisch loonsverhoging op basis van anciënni-
teit? 

1. Ja, voor alle personeelsleden 
2. Ja, voor minstens de helft van het personeel 
3. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 
4. Neen 
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Tabel 71 % micro-ondernemingen met een systeem van functie- en loonclassi-

ficatie om het vaste loon te bepalen 

Gebruikt u een systeem van functie- en loonclassificatie om het vaste 
loon te bepalen? 

Totaal 

Ja, voor alle personeelsleden 56,9% 

Ja, voor minstens de helft van het personeel 3,6% 

Ja, voor minder dan de helft van het personeel 1,6% 

Neen 37,8% 

 100,0% 

Gewogen, N= 850, p>0.05 

62,2% van de micro-ondernemingen heeft een systeem van functie-en loonclassificatie 

voor het bepalen van het vaste loon voor minstens een deel van het personeel. Voor 

56,9% van de organisaties gaat het om alle personeelsleden. In micro-ondernemingen 

met een functie- en loonclassificatiesysteem is die in negen op tien gevallen (91,5%) 

voor alle personeelsleden. Hier zijn er geen verschillen naar sectorcluster. 

Tabel 72 Micro-ondernemingen mét functie- en loonclassificatie, volgens het 

aantal werknemers 

 

Totaal 

Ja, voor alle personeelsleden 91,5% 

Ja, voor minstens de helft van het personeel 6,0% 

Ja, voor minder dan de helft van het personeel 2,5% 

Totaal 100,% 

Gewogen;N=528, p>0.05 

Tabel 73 % micro-ondernemingen naar samenhang tussen het hebben van een 

functie- en loonclassificatiesysteem en het hebben van functiebe-

schrijvingen 

 

Aanwezigheid van een functie- en 
loonclassificatiesysteem? 

Functiebeschrijving? Ja Neen Totaal 

Ja 49,7% 35,8% 44,4% 

Neen 50,3% 64,2% 55,6% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen,N=849,  p= ,000; Cramér’s V: ,120. 
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Van de micro-ondernemingen die een functie- en loon classificatiesysteem hebben om 

het vaste loon te bepalen, heeft maar de helft (49,7%) ook een functiebeschrijving.  

11.2.1. Individuele onderhandeling van het vaste loon? 

In 67,4% van de micro-ondernemingen kan er individueel onderhandeld worden over 

het vaste loon. In 61,2% van de micro-ondernemingen geldt dit voor alle personeelsle-

den. 

Geheel volgens de verwachtingen kan er in de OOSP het minst worden onderhandeld 

over het vaste loon. Beloning geschiedt hier doorgaans volgens vaste barema’s.  

Tabel 74 Micro-ondernemingen met een systeem van individuele onderhande-

ling van het vaste loon, volgens sector en het aantal werknemers 

 

Sector 

Individuele onderhan-
deling over het vaste 
loon 

primair/ 
industrie bouw diensten OOSP Totaal 

Ja, waarvan: 76,7% 73,7% 76,0% 27,7% 67,4% 

voor alle personeelsle-
den 

71,6% 69,2% 69,8% 19,7% 61,2% 

voor minstens de helft 
van het personeel 

1,4% 4,4% 3,0% 1,4% 2,7% 

voor minder dan de 
helft van het personeel 

4,1% 
 

3,2% 6,1% 3,4% 

neen 23,3% 26,3% 24,0% 72,3% 32,6% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen, N=849,  p= ,000; Cramér’s V: ,280. 
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11.2.2. Is er een systeem van automatische loonsverhoging 

op basis van anciënniteit? 

Tabel 75 % micro-ondernemingen met een systeem van automatische loons-

verhoging op basis van anciënniteit, volgens sector 

 

Sector 

 

primair/ 
industrie bouw diensten OOSP Totaal 

Ja, waarvan 54,7% 61,1% 59,8% 87,7% 64,3% 

voor alle personeelsleden 50,7% 56,7% 56,4% 78,4% 59,8% 

voor minstens de helft van 
het personeel 

2,7% 2,2% 2,2% 6,1% 2,9% 

voor minder dan de helft 
van het personeel 

1,3% 2,2% 1,1% 3,4% 1,6% 

Neen 45,3% 38,9% 40,2% 12,3% 35,7% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen, N=849,  p= ,000; Cramér’s V: ,160 

In 64,30% van de micro-ondernemingen is er een systeem van automatische loonsver-

hoging op basis van anciënniteit. Werknemers krijgen er een vaste loonsverhoging op 

basis van ervaring binnen de organisatie. Vooral in de organisaties uit de OOSP wordt 

dit systeem van automatische loonsverhoging gehanteerd.  

In 59,8% van de organisaties geldt dit voor alle personeelsleden. 

 11.3. Prestatiebeloning in één op vier micro-

ondernemingen 

In het vorige onderdeel ging het over vaste beloning op basis van functiezwaarte en 

ervaring. In dit onderdeel focussen we op beloning op basis van prestaties, zowel indi-

viduele als collectieve prestaties. In de enquête werden de organisaties gevraagd of er 

een systeem van vaste of variabele prestatiebeloning gebruikt werd. Dit gebeurde op 

basis van volgende vragen: 

V101 Is er een regeling waarbij het vaste loon kan verhoogd worden op basis 
van prestaties? Het gaat niet om premies voor overuren, ploegen, avond of 
weekendwerk. 

1. Ja, voor alle personeelsleden 
2. Ja, voor minstens de helft van het personeel 
3. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 
4. Neen   
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V106 Nu hebben we het niet meer over het vaste loon maar over extra bonussen 
of premies. Is er een variabel loon, zoals  extra bonussen of premies bovenop 
het basisloon? Premies voor overuren, ploegen, weekend- of avondwerk of tel-
len we niet mee. 

1. Ja, voor alle personeelsleden 
2. Ja, voor minstens de helft van het personeel 
3. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 
4. Neen   

Int. Instructie INFO Het gaat hier over het bestaan van het systeem, niet of 
ze effectief ook loonsverhogingen hebben toegekend! 

11.3.1. Vast en/of variabele prestatiebeloning 

Tabel 76 % micro-ondernemingen met prestatiebeloning volgens sector 

 

Sector 

Prestatiebeloning(vast en/of variabel)  
primair/ 
industrie bouw diensten OOSP Totaal 

Geen (vaste en/of variabele) prestatie-
beloning 60,7% 61,1% 62,5% 80,0% 65,2% 

Vaste en/of variabele prestatiebeloning 39,3% 38,9% 37,5% 20,0% 34,8% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen,N=849,p<0,05, C.V.= ,100. 

34,8 % van de micro-ondernemingen heeft een systeem van prestatiebeloning. Het 

gaat om een systeem van loonsverhogingen en/of premies/bonussen op basis van 

prestaties van de werknemer, het team, de afdeling en/of de organisatie als geheel. 

Tabel 77 % micro-ondernemingen met vaste en/of variabele prestatiebeloning 

volgens sector 

 

Sector 

 

 

primair/ 

industrie bouw diensten OOSP Totaal 

Enkel vaste prestatiebeloning 52,5% 70,3% 45,5% 53,8% 50,0% 

Enkel variabele prestatiebeloning 30,5% 18,9% 31,1% 7,7% 27,3% 

Vaste én variabele prestatiebeloning 16,9% 10,8% 23,4% 38,5% 22,7% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen, N=295,p<0,05, C.V.= ,170. 

De helft van de ondervraagde micro-ondernemingen mét prestatiebeloning hanteert 

een regeling waarbij het vaste loon wordt verhoogd op basis van prestaties. Ongeveer 

één op drie van deze micro-ondernemingen (27,3%) heeft een systeem van uitsluitend 

variabele prestatiebeloning. Eén op vijf (22,7%) beschikt over een combinatie van bei-

de systemen. Hierbij treden er verschillen op naar de sector: in bouwbedrijven komt 

enkel vaste prestatiebeloning meer dan gemiddeld voor (70,3%). Stelsels met een va-
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riabele prestatiebeloning komen het minst voor in de micro- organisaties uit de OOSP. 

Toch stellen we vast dat in deze sector regelingen met vaste én variabele prestatiebe-

loning meer dan gemiddeld voorkomen( 38,5%).  

Tabel 78 % micro-ondernemingen naar samenhang tussen prestatiebeloning 

en het voeren van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken 

 

Geen beoordelings- en/of  
functioneringsgesprekken 

Beoordelings- en/of functio-
neringsgesprekken Totaal 

Geen prestatiebeloning 74,3% 56,9% 65,2% 

Prestatiebeloning 25,7% 43,1% 34,8% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen, N=849,p= ,000, C.V.= ,190. 

Het al dan niet hebben van een systeem van prestatiebeloning hangt samen met het al 

dan niet voeren van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken. Eén op vier 

(25,7%) van de organisaties en ondernemingen die geen beoordelings- en/of functio-

neringsgesprekken voeren, hebben een systeem van prestatiebeloning. Bij organisa-

ties en ondernemingen die beoordelings- en/of functioneringsgesprekken voeren is dat 

43,10%.  

In volgende paragrafen gaan we nader in op de wijze waarop het vaste en het variabe-

le loon worden bepaald. 

11.3.2. Verhoging van het vaste loon op basis van prestaties: 

vooral op individuele basis 

De vragen over de basis waarop beslissingen worden genomen over vaste prestatiebe-

loning werden in de enquête als volgt geformuleerd: 

Hoe kunnen werknemers een loonsverhoging verdienen? We zullen een aantal mo-
gelijkheden voorlezen, wilt u dan met ja of nee zeggen of die in uw [naam] 
worden toegepast? 

Int. Instructie: het bestaan van het systeem is voldoende, het moet niet elk 
jaar effectief toegekend worden. 

 
V102 Werknemers kunnen een loonsverhoging krijgen op basis van hun individue-
le prestaties? 

1. Ja 
2. Neen 
 

V103 Door de ontwikkeling van meer competenties of door zich nieuwe vaardig-
heden eigen te maken?  

1. Ja 
2. Neen 
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V104 Op basis van prestaties van de dienst,  de afdeling of het team? 
1. Ja 
2. Neen 
 

V105 Op basis van de financiële resultaten van de onderneming of organisatie? 
1. Ja 
2. Neen 

 

Een kwart van de micro-ondernemingen heeft een regeling waarbij het vaste loon kan 

verhoogd worden op basis van prestaties. Micro-ondernemingen die over zulk een 

regeling beschikken hebben dit in acht op tien gevallen voor alle personeelsleden 

(81,9%). Hierbij treden er telkens geen verschillen op qua sector. 

Tabel 79 Verhoging vaste verloning op basis van prestaties 

 % organisaties 

Nee
1
 74,70% 

Ja 25,30% 

In die micro-ondernemingen mét vaste verloning op basis van pres-
taties

2
: 

voor minder dan de helft van het personeel 

10,60% 

voor minstens de helft van het personeel 7,50% 

voor alle personeelsleden 81,90% 

Totaal 100,0% 

1
Gewogen, N=848. 

2
Gewogen,N= 215. 

 

In welke mate hanteren micro-ondernemingen een vaste prestatiebeloning? En op wel-

ke basis kent men deze beloning toe? 

Tabel 80 Basis voor vaste prestatiebeloning (% micro-ondernemingen met vas-

te prestatiebeloning) 

Basis voor vaste prestatiebeloning % organisaties met 
vaste prestatie-

beloning 

Individuele prestaties 90,1% 

Meer competenties of nieuwe vaardigheden 63,3% 

Prestaties van de dienst, de afdeling of het team 38,7% 

Financiële resultaten van de onderneming of organisatie 41,6% 

Gewogen  (N =215) 
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Van de micro-ondernemingen met een systeem van vaste prestatiebeloning houdt ne-

gen op tien van de organisaties rekening met individuele prestaties bij het bepalen van 

de loonsverhoging. Iets meer dan zes op tien van die organisaties baseert de loons-

verhoging (ook) op individuele competenties of nieuwe vaardigheden van de werkne-

mer. Bijna vier op tien van de organisaties met een systeem van vaste prestatiebelo-

ning houdt rekening met de prestaties van de dienst, de afdeling of het team. De 

financiële resultaten van de onderneming of organisatie worden bij vier op de tien or-

ganisaties in rekening gebracht voor de vaste prestatiebeloning. Er treden hier geen 

significante verschillen op naar sector. 

Tabel 81  % micro-ondernemingen met vast systeem van prestatiebeloning naar 

individuele dan wel collectieve prestaties als beloningsbasis 

 

Totaal 

Vast prestatiebeloning enkel indidviduele prestaties 40,5% 

Vaste prestatiebeloning obv enkel collectieve prestaties 3,3% 

Vaste prestatiebeloning obv individuele en collectieve prestaties 54,3% 

Vaste prestatiebeloning andere 1,9% 

Totaal 100,0% 

n= 215 

  

Micro-ondernemingen die een systeem van vaste prestatiebeloning hanteren houden 

bij het bepalen van de vaste prestatiebeloning vooral rekening met zowel individuele 

als collectieve prestaties (54,3%). 40,5% van de organisaties met een systeem van 

vaste prestatiebeloning houdt enkel rekening met individuele prestaties en/of compe-

tenties. Slechts 3,3% van de organisaties met vaste prestatiebeloning brengt enkel 

collectieve prestaties van het team, de afdeling en/of de organisaties als geheel in re-

kening voor het bepalen van de vaste prestatiebeloning. Er zijn geen verschillen te 

melden naar sector.  

11.3.3. Variabel loon bovenop het basisloon 

Tabel 82  Percentage micro-ondernemingen met variabel loon op basis van ex-

tra-bonussen volgens sector 

 

Sector 

Variabel loon op basis van 
extra-bonussen  primair/industrie bouw diensten OOSP Totaal 

Neen 81,3% 88,4% 79,6% 90,8% 82,6% 

Ja 18,7% 11,6% 20,4% 9,2% 17,4% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen, N=849,p=0,01, C.V.= ,110. 
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Een meerderheid van de micro-ondernemingen (82,6%) heeft geen systeem van varia-

bele prestatiebeloning. 17,4% van de micro-ondernemingen hanteert wel een systeem 

van variabele prestatiebeloning. Naar sector treden er verschillen op: variabele presta-

tiebeloning vinden we het minst terug in de organisaties binnen de OOSP en de bouw-

sector, de dienstensector en de primaire en industrie volgen eerder het algemene ge-

middelde. 

Bedrijven die over variabele prestatiebeloning beschikken passen dit in 67,0% van de 

gevallen toe voor alle personeelsleden. Het kleine aantal waarnemingen laat echter 

niet toe verschillen op te tekenen tussen de sectoren. 

Tabel 83 Percentage micro-ondernemingen die beschikken over een regeling 

waarbij het basisloon kan verhoogd worden op basis van extra-

bonussen, volgens het aantal werknemers en sector 

 

Totaal 

Ja, voor alle personeelsleden 67,0% 

Ja, voor minstens de helft van het personeel 15,4% 

Ja, voor minder dan de helft van het personeel 17,6% 

Totaal 100,0% 

Gewogen, N= 148, p>0.05 

 11.4. Variabele prestatiebeloning: eveneens op basis 

van individuele prestaties 

Op basis waarvan beslissen deze bedrijven en organisaties over het toekennen van de 

variabele prestatiebeloning? 

De vragen in verband met de basis voor het bepalen van de variabele prestatiebelo-

ning werden als volgt geformuleerd in de IOA-enquête 2011: 

Hoe kunnen werknemers deze bonussen verdienen? We zullen een aantal mogelijk-
heden voorlezen, wilt u dan met ja of nee zeggen of die in uw [naam] worden 
toegepast? 
 
V107 Op basis van hun individuele prestaties? 

1. Ja 
2. Neen 
 

V108 Door de ontwikkeling van meer competenties of door zich nieuwe vaardig-
heden eigen te maken?  

1. Ja 
2. Neen 
 

V109 Op basis van prestaties van de dienst, afdeling of het team? 
1. Ja 
2. Neen 
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V110 Op basis van de financiële resultaten van de onderneming of organisatie? 

1. Ja 
2. Neen 

 

Tabel 84  % micro-ondernemingen met variabele prestatiebeloning naar basis 

voor deze beloning 

Basis voor variabele prestatiebeloning Totaal 

Individuele prestaties 67,3% 

Meer competenties of nieuwe vaardigheden 32,0% 

Prestaties van de dienst, de afdeling of het team 42,5% 

Financiële resultaten van de onderneming of organisatie 48,0% 

Gewogen, N=148,p> 0,05. 

Analoog aan systemen van vaste prestatiebeloning, blijken organisaties met een sys-

teem van variabele prestatiebeloning zich vooral te baseren op de individuele presta-

ties van de medewerker om de hoogte van de beloning te bepalen (67,3%). De presta-

ties van de organisatie als geheel (48,0%) en de prestaties van de dienst, de afdeling 

of het team (42,5%) op de tweede en derde plaats in het bepalen van de variabele 

prestatiebeloning. De individuele competenties of nieuwe vaardigheden van de mede-

werker spelen minder mee in het bepalen van de variabele beloning (32,0%).  

Tabel 85 Percentage micro-ondernemingen met variabele prestatiebeloning 

naar individuele dan wel collectieve prestaties als beloningsbasis 

 Totaal 

Variabele prestatiebeloning enkel indidviduele prestaties 19,9% 

Variabele prestatiebeloning obv enkel collectieve prestaties 13,6% 

Variabele prestatiebeloning obv individuele en collectieve prestaties 51,7% 

Andere basis 14,8% 

Totaal 100,0% 

Gewogen, N=148,p> 0,05. 

51,7% van de organisaties met een systeem van variabele prestatiebeloning bepalen 

deze beloning op basis van zowel individuele als collectieve prestaties. Bij 19,9% van 

deze organisaties spelen daarbij enkel de individuele prestaties een rol en bij 13,6% 

enkel de collectieve prestaties. 14,8% van de organisaties stipt geen van de bovenge-

noemde individuele of collectieve prestaties aan als basis voor het toekennen van de 

belonen.  

Samenvattend kunnen we stellen dat: 
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 Collectieve prestaties spelen een belangrijker rol in het bepalen van de variabele 

prestatiebeloning 

 Individuele competenties en nieuwe vaardigheden spelen een grotere rol bij een 

systeem van vaste prestatiebeloning. 

 11.5. Sterke samenhang tussen vaste en variabele 

prestatiebeloning 

Tabel 86 Samenhang tussen vaste en variabele prestatiebeloning 

 

wel/geen vaste prestatiebeloning 

Totaal 

geen vaste presta-

tiebeloning 

vaste prestatie-

beloning 

wel/geen variabele beloning geen variabele beloning 87,2% 68,8% 82,6% 

variabele beloning 12,8% 31,2% 17,4% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen, N= 849 Cramér’s V=,158 p=,000. 

Het al dan niet hebben van een systeem van vaste prestatiebeloning hangt sterk sa-

men met het al dan niet hebben van een systeem van variabele prestatiebeloning. Mi-

cro-ondernemingen die een systeem van vaste prestatiebeloning hanteren, hebben 

doorgaans ook een systeem van variabele prestatiebeloning (31,2%). Dat is meer dan 

micro-ondernemingen zonder een systeem van vaste prestatiebeloning (12,8%). 

 11.6. Nauwelijks financiële participatie 

Aan alle respondenten met uitzondering van de organisaties uit de sector OOSP (over-

heid, onderwijs en social-profit) werd ook gevraagd of de organisatie gebruik maakt 

van een vorm van winstdeling, aandelenopties of andere financiële participatie. De 

vraag werd als volgt geformuleerd: 

V111 DP: niet stellen als sec4 = 5 Is er een vorm van winstdeling, aandelen-
opties of een andere financiële participatie? 

1. Ja, voor alle personeelsleden 
2. Ja, voor minstens de helft van het personeel 
3. Ja, voor minder dan de helft van het personeel 
4. Neen  
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Tabel 87 Systeem van winstdeling, aandelenopties of een andere financiële 

participatie (niet voor sector OOSP, % organisaties) 

Een vorm van winstdeling, aandelenopties of een andere financiële participatie % organisaties 

Ja 3,2% 

Ja, voor alle personeelsleden 2,7% 

Ja, voor minstens de helft van het personeel ,2% 

Ja, voor minder dan de helft van het personeel ,3% 

Neen 96,7% 

Gewogen N= 702, p>0.05 

Slechts in 3,2% van de micro-ondernemingen uit de private sector is er een vorm van 

winstdeling, aandelenopties of een andere financiële participatie. Bij 2,7% geldt dat 

systeem voor alle personeelsleden. Er zijn geen verschillen naar sector. 

 11.7. Overzicht toepassingen van beloningssystemen 

Samenvattend kunnen we op basis van de IOA-enquête 2011 telkens het percentage 

ondernemingen en organisaties berekenen die elk van de bevraagde beloningssys-

temen toepast.  
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Tabel 88  Diverse beloningssystemen (% organisaties) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewogen : 
1
n= 849; 

2
n= 848; 

3
n= 215; 

4
n= 148; 

5
n= 702 en niet voor sector OOSP (overheid, onderwijs, 

social-profit) 

Voor het grootste deel van de organisaties wordt het vast loon bepaald door de functie 

die werknemers uitvoeren (functie- en loonclassificatie: 56,9%) en de ervaring binnen 

de organisatie (automatische loonsverhoging op basis van anciënniteit: 64,3%). Een op 

drie van de micro-ondernemingen maakt gebruik van een beloningssysteem op basis 

van prestaties (34,8%).  

Zowel bij de vaste prestatiebeloning als de variabele prestatiebeloning vormen de indi-

viduele prestaties de grondslag: resp. 90,1% en 67,3%.  

Bij de vaste prestatiebeloning spelen de individuele competenties eveneens een be-

langrijke rol (63,3%), bij variabele prestatiebeloning zijn de collectieve prestaties dan 

weer meer van belang.  

 

Vast/variabel loon Grondslag van beloning (vraag uit 
enquête die hierover gaat) 

% organisaties 

VAST LOON Basisloon FUNCTIE (V98) 56,9% 

 

 Loonsverhoging ERVARING (V100) 64,3% 

  Vaste prestatiebeloning 25,3%
2
 

  INDIVIDUELE PRESTATIES (V101, 
V102)

3
 

90,1% 

  INDIVIDUELE COMPETENTIES (V101, 
V103)

3
 

63,3%  

  COLLECTIEVE PRESTATIES: Presta-
ties van de dienst, de afdeling of het 

team (V101, V104)
3
 

38,7% 

COLLECTIEVE PRESTATIES: financiële 
resultaten van de onderneming of 

organisatie (V101, V105)
3 

 
41,6% 

VARIABEL LOON Premie of bonus Variabele prestatiebeloning 17,4%
1
 

  INDIVIDUELE PRESTATIES (V106, 
V107) 

67,3%
4
 

  INDIVIDUELE COMPETENTIES (V106, 
V108) 

31,0%
4
 

  COLLECTIEVE PRESTATIES: Presta-
ties van de dienst, de afdeling of het 

team (V106, V109,) 42,5%
4
 

COLLECTIEVE PRESTATIES: financiële 
resultaten van de onderneming of 

organisatie (V106, V110) 
48,0%

4
 

VORMEN VAN FINANCIËLE PARTICIPATIE Grondslag van deze beloning werd niet 
bevraagd (V111) 

3,2%
5
 

Prestatie-

beloning: 

34,8%
1
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Uit Tabellen {nummers invoeren in definitief document} blijkt dat bedrijven en organisa-

ties die een bepaald beloningssysteem toepassen, dat bijna altijd doen voor het ganse 

personeel. Enkel bij variabele prestatiebeloning zijn er wat meer bedrijven en organisa-

ties die wel een systeem van variabele prestatiebeloning hebben, maar het niet voor 

alle personeelsleden toepassen (Tabel 83). 

12. Kwaliteitsmanagement 

In de IAO-screening wordt de toepassing van een aantal managementtechnieken ge-

meten. Concreet betreft het gebruik of toepassing van:  

 Betrokkenheid van werknemers in het kwaliteitsgebeuren 

 Kwaliteitskringen 

 Aanwezigheid van een kwaliteitshandboek, kwaliteitszorgplan of uitgeschreven 

kwaliteitsstrategie 

 Peiling naar klantentevredenheid 

 Aanwezigheid van een certificaat. 

 

De toepassing van kwaliteitsmanagement werd gemeten aan de hand van volgende 

vragen:  

V. 45 In sommige bedrijven of organisaties probeert men een dynamiek op gang 
te brengen waarbij werknemers nadenken over het werk dat ze doen en de effec-
ten ervan op de kwaliteit. Is dit in uw [naam] het geval, zo ja, is dat dan 
occasioneel of systematisch?  

1. Systematisch 

2. Occasioneel 

3. Niet 

V. 46 Zijn er in deze [naam] kwaliteitskringen? Dat zijn werkgroepen van uit-
voerende werknemers die eventuele kwaliteitsproblemen op de werkplek 
analyseren en proberen op te lossen.  

1. Ja 

2. Neen 

V. 47 Is er in deze [naam] een kwaliteitshandboek, kwaliteitszorgplan of uit-
geschreven kwaliteitsstrategie?  

1. Ja 

2. Neen 

  



Themadossier Micro-ondernemingen 

96 

V. 48 Peilt men in deze [naam] naar klanttevredenheid met vragenlijsten, fo-
cusgroepen, analyses van klachten of andere methoden? 

1. Ja 

2. Neen  Ga naar vraag 0 

Dp: vraag enkel stellen indien Q48=1  

V. 49 Gebeurt dit permanent of gebeurt het ad hoc, dat is wanneer er een ge-
legenheid is ?  

1. Permanent 

2. Ad hoc  

V. 50 Heeft u een certificaat dat te maken heeft met procesbeheersing of om 
de kwaliteit van het product, de dienst, het proces op te volgen of te 
bepalen?  

1. Ja 

2. Neen 

Int. Instructie: het kan gaan om allerlei certificaten, zoals een ISO-
certificaat, een hygiëne certificaat, een certificaat van leverancier 
of product om met een bepaald product te mogen werken, kwaliteitscer-
tificaten eigen aan uw sector of activiteit… 

 

 12.1. Betrokkenheid van de werknemers in het kwali-

teitsgebeuren 

In 7 op de 10 van de ondervraagde micro-ondernemingen denken werknemers na over 

het werk dat ze doen en de effecten ervan op de kwaliteit. In 3 op de 10 bedrijven doet 

men dit occasioneel, in 4 op de 10 bedrijven doet men dit systematisch.  

De sector maakt hier het verschil. Vooral in de OOSP en de Bouwsector (resp. 52,4% 

en 45,7%) zijn de werknemers nauw betrokken bij het kwaliteitsdenken.  
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Tabel 89 Betrokkenheid van werknemers bij het kwaliteitsgebeuren, per sector 

 
Sector volgens respondent 

Totaal primair/industrie bouw diensten OOSP 

 Systematisch 35,1% 45,7% 36,2% 52,4% 39,9% 

Occasioneel 24,3% 25,0% 30,8% 34,0% 30,2% 

Niet 40,5% 29,3% 33,0% 13,6% 29,9% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen  (N = 845), p<.000, Cramér’s V = .108 

 12.2. Kwaliteitskringen 

Kwaliteitskringen hebben tot doel om alle aanwezige kennis en ervaring optimaal te 

benutten door iedereen in een organisatie bij de kwaliteit te betrekken. Ideeën uit deze 

kwaliteitskringen leiden vaak tot het verbeteren van werkresultaten in de hele organisa-

tie. 

Meestal betreft het hier een kleine groep werknemers, die gezamenlijk bepaalde taken 

uitvoeren, die periodiek bijeenkomen om mogelijke kwaliteitsverbeteringen in hun 

werkwijze, in het produktieproces en product te bespreken. 

Bijna in 1 op de 5 micro-ondernemingen zijn er kwaliteitskringen aanwezig. In micro-

ondernemingen uit de dienstensector zijn er het minst kwaliteitskringen (15,5%). In de 

andere sectorclusters heeft ongeveer een kwart van de ondernemingen kwaliteitskrin-

gen.  

Tabel 90 Aanwezigheid van kwaliteitskringen volgens sector 

 
Sector volgens respondent 

Totaal primair/industrie bouw diensten OOSP 

 Ja 25,7% 24,2% 15,5% 24,5% 18,9% 

Neen 74,3% 75,8% 84,5% 75,5% 81,1% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen  (N = 845), p<.005, Cramér’s V = .115 
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 12.3. Aanwezigheid van een kwaliteitshandboek, kwali-

teitszorgplan of uitgeschreven kwaliteitsstrategie 

Een kwaliteitshandboek documenteert het kwaliteitsbeheersysteem van de onderne-

ming. Hierin toont de onderneming aan dat ze hetzij op een consequente manier kwali-

teitsvolle producten fabriceert of diensten levert, hetzij het produktieproces zodanig 

beheerst zodat aan de klanteneisen en de relevante normen en regelgevingen is vol-

daan. 

Het kwaliteitshandboek bevat bijgevolg de richtlijnen van het kwaliteitsbeleid binnen het 

betrokken bedrijf. 

Een kwart van de micro-ondernemingen heeft een kwaliteitshandboek. De sector 

speelt hier een rol. Kwaliteitshandboeken vinden we vooral in de OOSP (32,4%), de 

primaire sector en industrie  (31,1%); minder in de diensten (24,1%) en de bouw 

(17,6%). 

Tabel 91 Aanwezigheid van een kwaliteitshandboek, kwaliteitszorgplan of uit-

geschreven kwaliteitsstrategie 

 
Sector volgens respondent 

Totaal primair/industrie bouw diensten OOSP 

 Ja 31,1% 17,6% 24,1% 32,4% 25,4% 

Neen 68,9% 82,4% 75,9% 67,6% 74,6% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gewogen  (N = 845), p<.005, Cramér’s V: ,111. 

 12.4. Peiling naar klantentevredenheid. 

Ruim 1 op 3 bedrijven peilt geregeld naar de klantentevredenheid en analyseert de 

klachten. Er was geen statistisch significant verschil naar sector (p>0,05). Ongeveer de 

helft van de bedrijven doet dit permanent, de andere helft doet dit bij gelegenheid. Ook 

hier speelt de sector geen rol (p>0,05). 

  



Themadossier Micro-ondernemingen 

99 

Tabel 92 Peiling naar klanttevredenheid met vragenlijsten, focusgroepen, ana-

lyses van klachten of andere methoden 

 Percentage 

Ja, waarvan, 34,0% 

Permanent 49,2% 

Ad hoc 50,8% 

Neen 66,0% 

Totaal 100,0% 

N= 849, gewogen.  

 12.5. Aanwezigheid van een certificaat 

Het proces van continue verbetering van de kwaliteit, de veiligheid en het milieube-

wustzijn kan geformaliseerd worden in een (kwaliteits-)certificaat. Een ISO-certificaat of 

een HACCP-systeem in voedingsbedrijven of een veiligheidscertificaat zijn hiervan 

voorbeelden. 

Iets meer dan 1 op 5 micro-ondernemingen beschikken over een dergelijk certificaat. 

We konden evenwel geen geen statistisch significant verschil vaststellen naar sector 

(p>0,05).  

Tabel 93  Aanwezigheid van een certificaat mbt procesbeheersing of kwaliteit 

van product of dienst 

 Percentage 

Ja 22,5 

Neen 77,5 

Totaal 100,0 

N= 849, gewogen.  
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Besluit 

Organisatiestructuur 

Een op zes van de micro-ondernemingen en organisaties maakt deel uit van een 

groep of een grotere organisatie. Het gedeeltelijk laten uitvoeren van werkzaamhe-

den in het buitenland vinden we bij 12,8% van de ondernemingen. Micro-

ondernemingen zijn vooral lokaal verankerd: ze leveren vooral aan de lokale of regio-

nale markt. Slechts een minderheid exporteert (5,1%). 

In 4 op 10 van de ondernemingen en organisaties is er sprake van eenvoudig ge-

standaardiseerd werk, voor een belangrijk aandeel van de ondernemingen voor al het 

personeel.  

Kwaliteitskringen (ongeveer 1 op 5)  en zeker werkoverleg (iets minder dan 7 op de 

10) komen vaak voor. 

Teams 

Een team is een groep van werknemers die zelfstandig instaan voor de uitvoering van 

de hun toegewezen taken en de autonomie hebben om zich zelfstandig te organiseren. 

Ongeveer 1 op 4 van de in de IOA 2011 ondervraagde micro-ondernemingen en orga-

nisaties zeggen op die manier te werken. Gelet op de kleine dimensie van micro-

ondernemingen zijn deze teams logischerwijs vrij klein: ze bestaan meestal uit 2 tot 3 

leden. Gemiddeld zijn er in een micro-onderneming 1 à 2 teams operationeel. 

In iets minder dan zeven op tien micro-ondernemingen uit de industrie en de bouwsec-

tor die teamgeorganiseerd zijn werken de teams volledige producten af. In ongeveer de 

helft van de bedrijven en organisaties uit de dienstensector en de OOSP neemt het 

team de volledige dienstverlening voor zijn rekening.  

In één op vijf micro-ondernemingen uit de industrie en de bouwsector en in één op vier 

bedrijven en organisaties uit de dienstensector en de OOSP wordt een gedeeltelijk 

proces afgewerkt.  

Teamleden wisselen meestal van taken naargelang de omstandigheden (63%), eerder 

dan dat ze altijd dezelfde taken hebben (30%). De teams kennen voornamelijk dezelf-

de samenstelling (61,9%) en er is een interne teamleider (66,7%) die ook meewerkt 

(97,3%). 

Teams krijgen ruime bevoegdheden: werkmethode en werkverdeling zijn er uiteraard 

meestal bij (respectievelijk 70,2% en 74,3%), maar zeker zo belangrijk zijn bevoegdhe-

den als kwaliteitszorg en rechtstreekse contacten met klanten of leveranciers (beiden 

70,2%). 

Flexibiliteit 

Deeltijds werk is de meest toegepaste vorm van flexibiliteit (54,2% van de micro-

ondernemingen en -organisaties), gevolgd door weekendwerk (46,9%), variabele 

uurroosters (30,5%) en tijdelijke werkloosheid voor arbeiders (25,6%). Overuren 

(23,9%) glij- en stamtijden (22,0%) en uitzendwerk (18,4 %) sluiten de rij van de be-

langrijkste mechanismen af. 
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Andere vormen flexibiliteit zoals thuiswerk (12,1%), nachtwerk (11,1%), tijdelijke 

contacten (9,9%), ploegenarbeid (6,2%) en tijdelijke werkloosheid bedienden 

(3,3%) komen in mindere mate voor. 

Innovatie 

In vier op tien van de ondervraagde micro-ondernemingen is er product- of dienstin-

novatie, in ongeveer een zelfde aantal (44,3%) is er technologische innovatie en in 

zes op tien (59,8%) is er procesinnovatie.  

Bij product- of dienstinnovatie gaat het vaker om producten of diensten die welis-

waar nieuw zijn voor het bedrijf of de organisatie zelf, maar die niet nieuw zijn voor de 

markt of het doelpubliek. Gemiddeld realiseren de ondervraagde micro-ondernemingen 

11% van hun jaarlijkse omzet op basis van nieuwe of verbeterde producten of dien-

sten.  

Drie op tien (29,8%) van de micro-ondernemingen vernieuwden hun interne organisa-

tiestructuur of veranderden de wijze waarop het werk wordt georganiseerd. In één op 

vijf (20,6%) van de micro-ondernemingen bedrijven en organisaties wordt het perso-

neelsbeleid geïnnoveerd. 

Bij procesinnovatie ligt vaak de focus op het kernproces zelf nl. de methode of werk-

wijze van produceren, het leveren van diensten of het uitvoeren van activiteiten. Vier 

op tien micro-ondernemingen heeft geen procesinnovatie doorgevoerd.  

Bij die bedrijven die wél innoveerden voert één op vier slechts één type van procesin-

novatie in. Maar het merendeel innoveerde op minstens 2 domeinen. 

Iets meer dan twee op vijf micro-ondernemingen innoveerde op het vlak van automati-

sering of informatisering.  

Eén op drie bedrijven sleutelt aan de interne organisatiestructuur of de wijze waarop 

het werk wordt georganiseerd (29,8%). 

Eén op vijf van de micro-ondernemingen vernieuwden hun personeelsbeleid tijdens 

de afgelopen twee jaar. 

Interne kennis is dé belangrijkste bron van innovatie. De kennis van het eigen perso-

neel wordt niet alleen door de meeste organisaties aangestipt, het is ook de kennisbron 

die door hen het meest frequent wordt gebruikt. Andere bronnen (zoals klanten en le-

veranciers, sector- en beroepsorganisaties) zijn ook voor heel wat organisaties belang-

rijk. Een beperktere rol is toebedeeld aan consultants en publieke instanties. Kennis 

vanuit onderwijs- en onderzoeksinstellingen stroomt nauwelijks door bij micro-

ondernemingen. 

Samenwerking 

Samenwerking gebeurt vooral met leveranciers (46,1%) en andere bedrijven 

(25,4%). Verder werken micro-ondernemingen minder samen met consultants 

(20,7%), onderwijsinstellingen of onderzoekscentra (21,1%), kenniscentra (14,0%) 

en onderwijsinstellingen (13,1%). Samenwerking gebeurt hoofdzakelijk met binnen-

landse partners. 

Managementtechnieken 

Micro-ondernemingen maken slechts met mondjesmaat gebruik van managementtech-

nieken zoals Enterprise Resource Planning (ERP), Just in Time (JIT), Balanced 
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scorecards: eenderde maakt gebruik van ERP en JIT. Balanced scorecards drong nog 

niet door. 

Competenties 

Competentieprofielen vormen het basisinstrument voor het uitbouwen van een compe-

tentiebeleid. Uit de resultaten van de IOA-enquête 2011 blijkt dat 20% van de micro-

ondernemingen en organisaties in Vlaanderen over competentieprofielen beschikt. Mi-

cro-ondernemingen mét deze competentieprofielen hebben dit in acht op tien van de 

gevallen voor alle personeelsleden. 6,3% van de micro-ondernemingen heeft persoon-

lijke ontwikkelingsplannen, zogenaamde POP’s. Iets minder dan zeven op tien van 

deze micro-ondernemingen heeft dat voor alle personeelsleden. Er is een zeer sterke 

samenhang met het hebben van competentieprofielen en POP’s.  

62,9% van de ondernemingen met competentieprofielen zet deze in voor 5 of meer 

toepassingen binnen het personeelsbeleid. Competentieprofielen lijken daarmee een 

instrument om verschillende domeinen van het personeelsbeleid te integreren. Bij de 

toepassingen van competentieprofielen worden zowel ontwikkelings- als beheersdoel-

stellingen nagestreefd. 79,4% van de ondernemingen met competentieprofielen zet 

deze profielen in voor zowel beheers- (beoordeling, beloning) als ontwikkelingsdoelen 

(training, vorming en opleiding, loopbaan en functioneringsgesprekken). 

Opleiding is een belangrijke bron van competentieontwikkeling. De resultaten van de 

IOA-enquête geven aan dat 11,9% van de micro-ondernemingen een geschreven op-

leidingsplan heeft. In 42,3% van de ondernemingen hebben in 2010 werknemers deel-

genomen aan gewone opleiding, bij 37,5% aan on-the-job training. Algemeen, is er ook 

een sterke, positieve samenhang tussen het hebben van competentieprofielen en op-

leidingskansen. 

Er is een zeer sterke samenhang tussen competentieprofielen en de lange termijn-

planning van het personeel. Iets minder dan zes op tien van de micro-ondernemingen 

met functiebeschrijvingen en competentieprofielen zegt regelmatig te onderzoeken 

hoeveel en welke types werknemers er nodig zijn op langere termijn. Dat is significant 

meer dan ondernemingen met functiebeschrijvingen maar geen competentieprofielen 

(41,2%) en ondernemingen zonder functiebeschrijvingen (18,0%). 

Beoordelen 

Op basis van de IOA-enquête 2011 blijkt dat iets meer dan de helft van de micro-

ondernemingen en organisaties in Vlaanderen minstens jaarlijks beoordelings- en/of 

functioneringsgesprekken voert. Het gaat hoofdzakelijk om zowel beoordelings- als 

functioneringsgesprekken: hetzij tijdens hetzelfde gespreksmoment (23,6%), hetzij in 

twee aparte gespreksmomenten (11,4%). 

Het voeren van deze gesprekken gaat samen met het hebben van functiebeschrijvin-

gen: 67,1% van de ondernemingen en organisaties met beoordelings- en/of functione-

ringsgesprekken heeft functiebeschrijvingen, terwijl dat slechts 32,9% is voor de on-

dernemingen en organisaties zonder deze gesprekken. Slechts één op drie van de 

micro-ondernemingen en organisaties die jaarlijks beoordelingsgesprekken voert, doet 

dat op basis van schriftelijk vastgelegde beoordelingscriteria. 

Er is eveneens een samenhang tussen het hebben van competentieprofielen en ook 

POP’s, met het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken.  
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79,2% van de ondernemingen met functiebeschrijvingen én competentieprofielen voert 

beoordelings- en/of functioneringsgesprekken ten opzichte van 67,1% van de onder-

nemingen met functiebeschrijvingen maar geen competentieprofielen en 36,7% van de 

ondernemingen zonder functiebeschrijvingen. 

Het voeren van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken hangt sterk samen met 

het voorzien van opleiding (gewone opleiding, on-the-job training, opleiding voor vaar-

digheden die niet tot het directe takenpakket behoren). 

Belonen 

De functie die een werknemer uitvoert en zijn/haar anciënniteit vormen een belangrijke 

basis voor het vaste basisloon. 62,2% van de micro- ondernemingen en organisaties 

heeft een functie- en loonclassificatiesysteem, bij 64,3% is er een systeem van auto-

matische loonsverhoging op basis van anciënniteit. 

Ruim drie op tien (34,8%) micro-ondernemingen en organisaties heeft een systeem 

van prestatiebeloning. Het kan gaan om een vaste loonsverhoging, dan wel een bonus 

of premie. Vaste prestatiebeloning komt bij 25,3% van de micro-ondernemingen en 

organisaties voor en is vooral gebaseerd op individuele prestaties en competenties. 

17,4% van de ondernemingen en organisaties heeft een systeem van variabele pres-

tatiebeloning, waarbij in de eerste plaats de individuele prestaties een belangrijke rol 

spelen en in minder mate ook de collectieve prestaties van de dienst, de afdeling. 

Vormen van financiële participatie, zoals winstdeling, aandelenopties of andere finan-

ciële participatie, maken bij 3,5% van de private micro-ondernemingen en organisaties 

deel uit van het  beloningssysteem. 

Kwaliteitsmanagement 

Met kwaliteitsmanagement streven bedrijven ernaar een zo hoog mogelijke kwaliteit 

van een product, productieproces, dienst of organisatie na te streven.  

In de IAO-screening werd kwaliteitsmanagement gemeten aan de hand van betrokken-

heid van werknemers bij de kwaliteitszorg, de aanwezigheid van kwaliteitskringen en 

een kwaliteitshandboek, de peiling naar klantentevredenheid en de aanwezigheid van 

een kwaliteitscertificaat. 

In 7 op 10 micro-ondernemingen zijn de werknemers nauw betrokken bij het kwaliteits-

gebeuren. In ongeveer 1 op 5 micro-ondernemingen zijn er kwaliteitskringen aanwezig 

en een eenzelfde aantal heeft een (kwaliteits-)certificaat.  

Eén op vier micro-ondernemingen beschikt over een kwaliteitshandboek waarin men 

het kwaliteitsbeheerssysteem documenteert.  

Eénderde van de ondervraagde micro-ondernemingen peilt naar de klantentevreden-

heid. De helft doet dit permanent de andere helft bij gelegenheid. 
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Summary 

Organisational structure 

One out of six micro-enterprises and organisations is part of a group or a larger or-

ganisation. Partially contracting out work abroad takes place in 12.8% of the compa-

nies. The majority of the micro-enterprises are anchored locally: they deliver primarily 

to the local or regional market. Only a minority engages in export (5.1%). 

4 out of 10 companies and organisations engage in simple, standardised work, with 

this applying to all personnel for a significant proportion of companies.  

Quality circles (approximately 1 out of 5) and certainly work meetings (slightly less 

than 7 out of 10) are often present. 

Teams 

A team is a group of employees independently responsible for executing their allotted 

tasks and that have the autonomy to independently organise themselves. Approximate-

ly 1 out of 4 micro-enterprises and organisations interviewed in the 2011 Innovation-

Organisation-Work (IOA) survey said they worked in this way. On average, these 

teams are quite small, usually consisting of 2 to 3 members. In micro-enterprises this is 

quite logical. On average, 1 to 2 teams are operational at a micro-enterprise. 

In somewhat less than seven out of ten micro-enterprises organised around teams 

from industry and the construction sector, the teams finish entire products. The team is 

responsible for all of the services in approximately half of the companies and organisa-

tions from the service sector and government, education and social profit.  

A partial process is completed in one out of five micro-enterprises from industry and the 

construction sector, and in one out of four companies and organisations from the ser-

vice sector and government, education and social profit.  

Team members usually have interchangeable tasks depending on the circumstances 

(63%), rather than always having the same tasks (30%). The teams principally have 

the same composition (61.9%) and there is an internal team leader (66.7%) who also 

handles some of the work (97.3%). 

Teams are given broad authority: working methods and work distribution of course are 

usually included in this (70.2% and 74.3% respectively), but equally as important are 

areas of responsibility such as quality care and direct contacts with customers or sup-

pliers (both 70.2%). 

Flexibility 

Part-time work is the most used type of flexibility (54.2% of micro-enterprises and or-

ganisations), followed by weekend work (46.9%), variable work schedules (30.5%) 

and temporary unemployment for hourly workers (25.6%). Overtime (23.9%), flex 

time/core time (22.0%) and temporary work (18.4%) complete the list of the most 

important mechanisms. 

Other forms of flexibility such as home working (12.1%), night work (11.1%), tempo-

rary contacts (9.9%), shift work (6.2%) and temporary unemployment for salaried 

employees (3.3%) occur less frequently. 
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Innovation 

There is product or service innovation in four out of ten of the interviewed micro-

enterprises; there is technological innovation in approximately a same number 

(44.3%) and there is process innovation in six out of ten (59.8%).  

Product or service innovation more often concerns products or services that may be 

new for the company or the organisation itself, but that are not new to the market or the 

target group. On average, the interviewed micro-enterprises realise 11% of their annual 

sales based on new or better products or services.  

Three out of ten (29.8%) micro-enterprises have updated their internal organisational 

structure or changed the way in which work is organised. Personnel policy has been 

revamped in one out of five (20.6%) of the micro-enterprises, companies and organisa-

tions. 

With process innovation, the focus often is on the core process itself: the production 

method or procedure, the delivery of services or the performance of activities. Four out 

of ten micro-enterprises have not implemented process innovation.  

In those companies that did innovate, one out of four implemented only one type of 

process innovation. The majority, however, innovated in at least 2 domains.  

Just over two out of five micro-enterprises have innovated in the area of automation or 

computerisation.  

One out of three companies modified the internal organisational structure or the way 

in which work is organised (29.8%). 

One out of five micro-enterprises has updated their personnel policy during the last 

two years.   

In-house knowledge is the most important source of innovation. The knowledge of a 

company's personnel is mentioned not only by most organisations; it is also the source 

of knowledge used by them most frequently. Other sources (such as customers and 

suppliers, sector and professional organisations) are also important to many organisa-

tions. A more limited role is assigned to consultants and public agencies. Knowledge 

from educational and research institutions scarcely flows to micro-enterprises.  

Partnerships 

Partnerships occur especially with suppliers (46.1%) and other companies (25.4%). 

Furthermore, micro-enterprises work less with consultants (20.7%), educational in-

stitutions and research centres (21.1%), knowledge centres (14.0%) and educa-

tional institutions (13.1%). These partnerships principally involve domestic partners. 

Management techniques 

Micro-enterprises make only limited use of management techniques such as enter-

prise resource planning (ERP), just in time planning (JIT) and balanced score-

cards: one third use ERP and JIT. Balanced scorecards have not yet made significant 

inroads.  

Competencies 

Competence profiles are the basic instrument used for developing a competence poli-

cy. The results of the 2011 IOA survey indicate that 20% of micro-enterprises and or-
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ganisations in Flanders have competence profiles available. Micro-enterprises with 

such competence profiles have these for all employees in eight out of ten cases. 6.3% 

of micro-enterprises have personal development plans, so-called PDPs. Slightly less 

than seven out of ten of these micro-enterprises have such for all employees. There is 

very strong correlation between having competence profiles and having PDPs.  

62.9% of companies with competence profiles use these for 5 or more applications 

within their personnel policy. Thus, competence profiles appear to be an instrument 

that integrates differing domains of personnel policy. Both development and manage-

ment objectives are pursued when applying competence profiles. 79.4% of companies 

with competence profiles use these profiles for predominantly management goals (as-

sessment, remuneration) as well as predominantly development goals (training and 

education, career and performance reviews). 

Training is an important source of skill development. The results of the IOA survey 

show that 11.9% of micro-enterprises have a written training plan. In 2010, employees 

in 42.3% of companies participated in regular training, and in 37.5% of companies, in 

on-the-job training. Overall, there is also a strong, positive correlation between the 

availability of competence profiles and opportunities for training.  

There is a very strong correlation between competence profiles and long-term planning 

with respect to personnel. A bit less than six out of ten micro-enterprises with job de-

scriptions and competence profiles state that they regularly study how many and what 

types of employees are required in the longer term. This is significantly more than 

companies with job descriptions but no competence profiles (41.2%) and companies 

without job descriptions (18.0%).  

Evaluation 

Based on the 2011 IOA survey, just over half of the micro-enterprises and organisa-

tions in Flanders conduct assessment and/or performance reviews at least once per 

year. This principally concerns both assessment and performance reviews: at the same 

review meeting (23.6%), or in two separate meetings (11.4%). 

The use of such discussions coincides with the availability of job descriptions: 67.1% of 

the companies and organisations with assessment and/or performance reviews have 

job descriptions, while this is the case for only 32.9% of companies and organisations 

without these reviews. Only one out of three micro-enterprises and organisations that 

conduct yearly assessment meetings does so based on written assessment criteria. 

There is also a correlation between the availability of competence profiles/the use of 

PDPs, and the use of assessment/performance reviews.  

79.2% of companies with job descriptions and competence profiles conduct assess-

ment and/or performance reviews vs. 67.1% of companies with job descriptions but no 

competence profiles, and 36.7% of companies without job descriptions.  

The use of assessment and/or performance reviews is strongly correlated with provid-

ing training (regular training, on-the-job training, training for skills that do not belong to 

the immediate job responsibilities).  

Remuneration 

An employee's position and his/her seniority constitute an important basis for the fixed 

base wage. 62.2% of micro-enterprises and organisations have a position and salary 
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classification system; 64.3% have a system of automatic salary increases based on 

company seniority. 

More than three out of ten (34.8%) micro-enterprises and organisations have a system 

of performance-related pay. This can be a fixed salary increase, or a bonus or premi-

um. Fixed performance-related pay takes place in 25.3% of the micro-enterprises and 

organisations, and is primarily based on individual performance and competencies. 

17.4% of the companies and organisations have a system of variable performance-

related pay, for which in the first place individual performance plays an important role, 

and to a lesser degree, also the collective performance of the office or department.  

Forms of financial participation such as profit sharing, share options or other financial 

participation are part of the remuneration system at 3.5% of the private micro-

enterprises and organisations. 

Quality management 

With quality management, companies aspire to the highest possible quality for a 

product, production process, department or organisation.  

In IOA screening, quality management is measured based on the involvement of em-

ployees in quality care, the presence of quality circles and a quality manual, surveying 

for customer satisfaction and the presence of a quality certificate. 

In 7 out of 10 micro-enterprises, the employees are closely involved with quality. In 

approximately 1 out of 5 micro-enterprises, there are quality circles present and a same 

number has a (quality) certificate.  

One out of four micro-enterprises has a quality manual that documents the quality 

management system.  

One third of the micro-enterprises interviewed survey for customer satisfaction. Half 

do this continuously, the other half occasionally. 

Organisational structure 

One out of six micro-enterprises and organisations is part of a group or a larger or-

ganisation. Partially contracting out work abroad takes place in 12.8% of the compa-

nies. The majority of the micro-enterprises are anchored locally: they deliver primarily 

to the local or regional market. Only a minority engages in export (5.1%). 

4 out of 10 companies and organisations engage in simple, standardised work, with 

this applying to all personnel for a significant proportion of companies.  

The percentage of managers is quite high: on average, slightly less than half of em-

ployees have a management position. 

Quality circles (approximately 1 out of 5) and certainly work meetings (slightly less 

than 7 out of 10) are often present. 

Teams 

A team is a group of employees independently responsible for executing their allotted 

tasks and that have the autonomy to independently organise themselves. Approximate-

ly 1 out of 4 micro-enterprises and organisations interviewed in the 2011 Innovation-

Organisation-Work (IOA) survey said they worked in this way. On average, these 
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teams are quite small, usually consisting of 2 to 3 members. On average, 1 to 2 teams 

are operational at a micro-enterprise. 

In somewhat less than seven out of ten micro-enterprises organised around teams 

from industry and the construction sector, the teams finish entire products. The team is 

responsible for all of the services in approximately half of the companies and organisa-

tions from the service sector and government, education and social profit.  

A partial process is completed in one out of five micro-enterprises from industry and the 

construction sector, and in one out of four companies and organisations from the ser-

vice sector and government, education and social profit.  

Team members usually have interchangeable tasks depending on the circumstances 

(63%), rather than always having the same tasks (30%). The teams principally have 

the same composition (61.9%) and there is an internal team leader (66.7%) who also 

handles some of the work (97.3%). 

Teams are given broad authority: working methods and work distribution of course are 

usually included in this (70.2% and 74.3% respectively), but equally as important are 

areas of responsibility such as quality care and direct contacts with customers or sup-

pliers (both 70.2%). 

Flexibility 

Part-time work is the most used type of flexibility (54.2% of micro-enterprises and or-

ganisations), followed by weekend work (46.9%), variable work schedules (30.5%) 

and temporary unemployment for hourly workers (25.6%). Overtime (23.9%), flex 

time/core time (22.0%) and temporary work (18.4%) complete the list of the most 

important mechanisms. 

Other forms of flexibility such as home working (12.1%), night work (11.1%), tempo-

rary contacts (9.9%), shift work (6.2%) and temporary unemployment for salaried 

employees (3.3%) occur less frequently. 

Innovation 

There is product or service innovation in four out of ten of the interviewed micro-

enterprises; there is technological innovation in approximately a same number 

(44.3%) and there is process innovation in six out of ten (59.8%).  

Product or service innovation more often concerns products or services that may be 

new for the company or the organisation itself, but that are not new to the market or the 

target group. On average, the interviewed micro-enterprises realise 11% of their annual 

sales based on new or better products or services.  

Three out of ten (29.8%) micro-enterprises have updated their internal organisational 

structure or changed the way in which work is organised. Personnel policy has been 

revamped in one out of five (20.6%) of the micro-enterprises, companies and organisa-

tions. 

With process innovation, the focus often is on the core process itself: the production 

method or procedure, the delivery of services or the performance of activities. Four out 

of ten micro-enterprises have not implemented process innovation.  

In those companies that did innovate, one out of four implemented only one type of 

process innovation. The majority, however, innovated in at least 2 domains.  
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Just over two out of five micro-enterprises have innovated in the area of automation or 

computerisation.  

One out of three companies modified the internal organisational structure or the way 

in which work is organised (29.8%). 

One out of five micro-enterprises has updated their personnel policy during the last 

two years.   

In-house knowledge is the most important source of innovation. The knowledge of a 

company's personnel is mentioned not only by most organisations; it is also the source 

of knowledge used by them most frequently. Other sources (such as customers and 

suppliers, sector and professional organisations) are also important to many organisa-

tions. A more limited role is assigned to consultants and public agencies. Knowledge 

from educational and research institutions scarcely flows to micro-enterprises.  

Partnerships 

Partnerships occur especially with suppliers (46.1%) and other companies (25.4%). 

Furthermore, micro-enterprises work less with consultants (20.7%), educational in-

stitutions and research centres (21.1%), knowledge centres (14.0%) and educa-

tional institutions (13.1%). These partnerships principally involve domestic partners. 

Management techniques 

Micro-enterprises make only limited use of management techniques such as enter-

prise resource planning (ERP), just in time planning (JIT) and balanced score-

cards: one third use ERP and JIT. Balanced scorecards have not yet made significant 

inroads.  

Competencies 

Competence profiles are the basic instrument used for developing a competence poli-

cy. The results of the 2011 IOA survey indicate that 20% of micro-enterprises and or-

ganisations in Flanders have competence profiles available. Micro-enterprises with 

such competence profiles have these for all employees in eight out of ten cases. 6.3% 

of micro-enterprises have personal development plans, so-called PDPs. Slightly less 

than seven out of ten of these micro-enterprises have such for all employees. There is 

very strong correlation between having competence profiles and having PDPs.  

62.9% of companies with competence profiles use these for 5 or more applications 

within their personnel policy. Thus, competence profiles appear to be an instrument 

that integrates differing domains of personnel policy. Both development and manage-

ment objectives are pursued when applying competence profiles. 79.4% of companies 

with competence profiles use these profiles for predominantly management goals (as-

sessment, remuneration) as well as predominantly development goals (training and 

education, career and performance reviews). 

Training is an important source of skill development. The results of the IOA survey 

show that 11.9% of micro-enterprises have a written training plan. In 2010, employees 

in 42.3% of companies participated in regular training, and in 37.5% of companies, in 

on-the-job training. Overall, there is also a strong, positive correlation between the 

availability of competence profiles and opportunities for training.  

There is a very strong correlation between competence profiles and long-term planning 

with respect to personnel. A bit less than six out of ten micro-enterprises with job de-
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scriptions and competence profiles state that they regularly study how many and what 

types of employees are required in the longer term. This is significantly more than 

companies with job descriptions but no competence profiles (41.2%) and companies 

without job descriptions (18.0%).  

Evaluation 

Based on the 2011 IOA survey, just over half of the micro-enterprises and organisa-

tions in Flanders conduct assessment and/or performance reviews at least once per 

year. This principally concerns both assessment and performance reviews: at the same 

review meeting (23.6%), or in two separate meetings (11.4%). 

The use of such discussions coincides with the availability of job descriptions: 67.1% of 

the companies and organisations with assessment and/or performance reviews have 

job descriptions, while this is the case for only 32.9% of companies and organisations 

without these reviews. Only one out of three micro-enterprises and organisations that 

conduct yearly assessment meetings does so based on written assessment criteria. 

There is also a correlation between the availability of competence profiles/the use of 

PDPs, and the use of assessment/performance reviews.  

79.2% of companies with job descriptions and competence profiles conduct assess-

ment and/or performance reviews vs. 67.1% of companies with job descriptions but no 

competence profiles, and 36.7% of companies without job descriptions.  

The use of assessment and/or performance reviews is strongly correlated with provid-

ing training (regular training, on-the-job training, training for skills that do not belong to 

the immediate job responsibilities).  

Remuneration 

An employee's position and his/her seniority constitute an important basis for the fixed 

base wage. 62.2% of micro-enterprises and organisations have a position and salary 

classification system; 64.3% have a system of automatic salary increases based on 

company seniority. 

More than three out of ten (34.8%) micro-enterprises and organisations have a system 

of performance-related pay. This can be a fixed salary increase, or a bonus or premi-

um. Fixed performance-related pay takes place in 25.3% of the micro-enterprises and 

organisations, and is primarily based on individual performance and competencies. 

17.4% of the companies and organisations have a system of variable performance-

related pay, for which in the first place individual performance plays an important role, 

and to a lesser degree, also the collective performance of the office or department.  

Forms of financial participation such as profit sharing, share options or other financial 

participation are part of the remuneration system at 3.5% of the private micro-

enterprises and organisations. 

Quality management 

With quality management, companies aspire to the highest possible quality for a 

product, production process, department or organisation.  

In IOA screening, quality management is measured based on the involvement of em-

ployees in quality care, the presence of quality circles and a quality manual, surveying 

for customer satisfaction and the presence of a quality certificate. 
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In 7 out of 10 micro-enterprises, the employees are closely involved with quality. In 

approximately 1 out of 5 micro-enterprises, there are quality circles present and a same 

number has a (quality) certificate.  

One out of four micro-enterprises has a quality manual that documents the quality 

management system.  

One third of the micro-enterprises interviewed survey for customer satisfaction. Half 

do this continuously, the other half occasionally. 
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