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Inleiding 

In deze publicatie brengen we een selectie van cijfers en statistieken over het bezit en gebruik 
van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door zelfstandige ondernemers. ICT wordt 
in deze enquête hoofdzakelijk ingevuld door computer en internet. 
De cijfers komen uit een ICT-enquête op vraag van het Europees Parlement1. In België is deze 
enquête geïntegreerd in de Enquête ArbeidsKrachtentelling (EAK) van 2006. De ICT-enquête 
gaat onder andere na wat gezinnen aan ICT bezitten en hoe mensen van 16 tot en met 74 jaar 
gebruik maken van deze technologieën. In deze studie wordt hierbij de aandacht toegespitst 
op de werknemers en de zelfstandige ondernemers. 
De cijfers in dit informatiedossier betreffen hoofdzakelijk het computer- en internetgebruik. 
Sommige gegevens gaan expliciet over ICT voor werkdoeleinden, andere betreffen het gebruik 
zonder verdere specificatie. Studies over ICT in KMO’s en bij zelfstandige ondernemers wijzen 
uit dat de ICT-context binnen het gezin een stimulerende invloed heeft op het professionele 
gebruik. Als referentiepunten voor het ICT-kader waarbinnen zelfstandige ondernemers functi-
oneren worden de cijfers van de werknemers gebruikt. De vergelijking maakt het mogelijk om 
zelfstandige ondernemers te positioneren op ICT-vlak ten aanzien van de andere arbeids-
krachten. Is er een digitale kloof of niet tussen zelfstandige ondernemers en werknemers? 
Verder wordt het ICT-gebruik vergeleken tussen zelfstandige ondernemers met en zelfstandi-
ge ondernemers zonder werknemers. In het onderzoeksmodel willen we nagaan wat belangrij-
ke beïnvloedende factoren zijn voor het gebruik van ICT door zelfstandige ondernemers. Zijn 
de verschillen in functie van de klassieke persoonskenmerken te verklaren vanuit het ICT-bezit 
en de e-vaardigheden? 
 
Omdat we vooral geïnteresseerd zijn in de manier waarop de computer en het internet 
gebruikt worden, gebeurt de analyse ervan enkel bij de respondenten die respectievelijk 
een computer of het internet gebruikten tijdens de laatste drie maanden. De percenta-
ges zijn dan niet berekend op de totale populatie, maar op de groep van gebruikers van 
deze ICT. U vindt een overzicht van de steekproef in bijlage 1: Enquête en methodolo-
gie. 
 
De analyse is gebaseerd op het model van de Studiedienst van de Vlaamse Regering uit het 
SVR-rapport over de digitale kloof in Vlaanderen (Moreas, 2007). 
 

                                                           
1  Voor de enquête in 2006 was dit: Verordening (EG) nr. 1099/2005 van de Commissie van 13 juli 2005 ter 

uitvoering van Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende commu-
nautaire statistieken over de informatiemaatschappij. 
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Deze publicatie kadert in een project over het gebruik van informatie- en communicatietechno-
logie in kleine ondernemingen en bij zelfstandige ondernemers. In een gelijkaardige publicatie 
worden de cijfers uit de enquête ‘ICT in ondernemingen’ (vanaf vijf werknemers) beschreven.  
 
Naast het kwantitatieve luik in dit project wordt ook een kwalitatieve methodiek ontwikkeld om 
het gebruik van ICT in KMO’s en de impact op de organisatie en de mensen in kaart te bren-
gen. De checklist ICT & Human Capital in KMO’s bestaat uit tien modules met de belangrijkste 
aandachtspunten bij een ICT-project. 
 
In hoofdstuk 1 wordt het onderzoeksmodel weergegeven. Het model is gebaseerd op een 
studie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering in de publicatie ‘Digitale kloof’ en op een 
studie van Pierson over acceptatie en gebruik van ICT bij Small Office & Home office. 
 
In hoofdstuk 2 worden de resultaten geanalyseerd over het ICT-bezit in het gezin, de e-
vaardigheden, het ICT-gebruik, e-commerce en e-government. De vragenlijst van de ICT-
enquête 2006 vindt u in bijlage 2. 
 
In hoofdstuk 3 wordt het model uit hoofdstuk 1 aangevuld op basis van de empirie en getoetst. 
 
Hoofdstuk 4 beschrijft de belangrijkste bevindingen vanuit de ICT-context van de zelfstandige 
ondernemer. 
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Hoofdstuk 1 
Onderzoeksmodel 

In het onderzoeksmodel willen we nagaan wat belangrijke beïnvloedende factoren zijn voor het 
bezit en het gebruik van ICT bij zelfstandige ondernemers. We beschikken over representatie-
ve cijfers uit de Enquête van de ArbeidsKrachtentelling. Het onderzoeksmodel is opgebouwd 
op basis van het model van Moreas (2007) in ‘De digitale kloof in Vlaanderen’, met speciale 
aandacht voor de ICT acceptatie bij SOHO’s of Small Office Home Office - Pierson (2003). 
 

1.  Onderzoeksconcept  Digi ta le  k loof  SVR 

In dit SVR-rapport2 werd gezocht naar een causale verklaring van de digitale kloof voor ver-
schillende vormen van ICT-adaptatie (computer- en internetbezit, computer- en internetge-
bruik, breedte van het internetgebruik en blijvend internetgebruik). De digitale kloof bestaat 
tussen mensen die ICT bezitten en gebruiken versus deze die dat niet doen. 
Ook al vertrok men van één algemeen theoretisch model, uit de empirie bleek dat elke vorm 
van ICT-adaptatie enkele specifieke verklarende verbanden opleverde al kon men ook een 
algemene onderliggende structuur onderscheiden. 
 
Figuur 1 Algemeen onderliggende structuur ter verklaring van de digitale kloof 

(SVR) 

 
 
 
 

 
 

 
Bron: SRV-rapport Digitale kloof 2007 
 
 
 

                                                           
2  Dit SVR-rapport ‘De digitale kloof’ maakt gebruik van de gegevens uit de ‘sociaal-culturele verschuivingen’-

survey van 2001 tot en met 2006. 
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De algemene onderliggende structuur uit Figuur 1 veronderstelt dat de demografische karakte-
ristieken (persoon en huishouden) een impact hebben op de ICT-adaptatie via de cognitieve 
hulpbronnen (ICT-vaardigheden), de sociale hulpbronnen (de sociale omgeving is geïnteres-
seerd in internet) en via de materiële hulpbronnen (inkomen).  
De digitale kloof tussen subgroepen bestaat dus maar omdat deze subgroepen verschillen in 
hun ICT-vaardigheden, omdat ze in een verschillende sociale omgeving functioneren wat ICT-
aanwezigheid en -gebruik betreft en omdat ze verschillen wat hun materiële welstand betreft. 
Houdingen tegenover ICT en computervrees hebben een onafhankelijk effect op de ICT-
adaptatie. 
Terwijl dit algemene model een goede vertrekbasis is om de digitale kloof te verklaren, moeten 
we ook rekening houden met de specificiteit van de modellen voor de verschillende vormen 
van ICT-adaptatie. Terwijl men in de SVR-studie meer vormen van ICT-adaptatie bespreekt, 
zijn voor de huidige studie slechts drie vormen relevant: ICT-bezit, internetgebruik en de 
breedte van het internetgebruik. 
 
ICT-bezit 
Er is niet alleen een indirect effect van de persoonlijke karakteristieken op ICT-bezit via de 
ICT-vaardigheden en de sociale hulpbronnen, maar er is ook een direct effect van de persoon-
lijke karakteristieken en van de karakteristieken van het huishouden op ICT-bezit. Deze bevin-
ding werd als volgt geïnterpreteerd: voor ICT-bezit zijn niet alleen de kenmerken van het indi-
vidu relevant, omdat zij in een gezin kunnen wonen waar anderen wel de nodige hulpbronnen 
bezitten. Vrouwen, ouderen en laaggeschoolden kunnen hierom vaker een computer of inter-
net bezitten dan we op basis van hun eigen cognitieve vaardigheden, hun sociale omgeving 
en/of hun inkomen zouden verwachten. Dit gunstige effect vanuit het gezin is sterker voor 
vrouwen dan voor laaggeschoolden of ouderen. Voor vrouwen is er zelfs geen achterstelling 
meer op het gebied van ICT-bezit. 
Hoe groter de gepercipieerde gevaren van het internet, hoe kleiner de kans dat men thuis een 
internetconnectie heeft. Computervrees verkleint dan weer de kans op computerbezit. 
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Figuur 2 Model voor ICT-bezit (SVR) 

 

 
Bron: SRV-rapport Digitale kloof 2007 
 
Internetgebruik 
De voordelen van de gezinskenmerken hebben volgens dezelfde studie geen impact op inter-
netgebruik, tenzij deze gezinskenmerken aanleiding hebben gegeven tot betere ICT-
vaardigheden of tot een sociale omgeving met meer ICT. In dit model wordt de digitale kloof 
ten gevolge van al de demografische kenmerken (persoonlijke en gezinsgerelateerde) volledig 
verklaard door de verschillen in ICT-vaardigheden en in de sociale hulpbronnen. Verder vindt 
men enkele relaties tussen de attitudes tegenover nieuwe technologieën en de kans op inter-
netgebruik, maar deze zijn niet relevant voor deze studie. 
 
Figuur 3 Model voor internetgebruik (SVR) 

 
 
 

 
 

 
 

Bron: SRV-rapport Digitale kloof 2007 
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Breedte internetgebruik 
De digitale kloof ten gevolge van de meeste kenmerken van het individu en van het huishou-
den, kan volledig verklaard worden via de ICT-vaardigheden. De kloof ten gevolge van de 
opleiding wordt eveneens gedeeltelijk verklaard via de ICT-vaardigheden, maar blijft na het 
inbrengen van de materiële, sociale en cognitieve hulpbronnen betekenisvol. Hier wordt ver-
ondersteld dat naast de ICT-vaardigheden, ook de informatieverwerkingscapaciteiten en/of de 
breedte van het interesseveld van een persoon belangrijke variabelen kunnen zijn bij het ver-
klaren van de digitale kloof in de breedte van de gebruikte toepassingen. Verder beperkt men 
zijn internetgebruik als men de kosten voor de telefoon of het internetabonnement te hoog 
vindt of als men vindt dat het internetmateriaal te duur is. Men gebruikt anderzijds meer toe-
passingen wanneer het gepercipieerde concrete voordeel van nieuwe technologieën groter is 
en als men minder computervrees heeft. 
 
Figuur 4 Model breedte van het internetgebruik (SVR) 

 
 

 
 
 

 
 

 
Bron: SRV-rapport Digitale kloof 2007 
 
Besluit 
In het SVR-rapport werd onderzocht of de digitale kloof in functie van de leeftijd, het geslacht, 
de scholing, de tewerkstelling, de participatie in formele sociale netwerken, het gezinsinkomen 
en het aantal kinderen ten laste kan verklaard worden via cognitieve, materiële en sociale 
hulpbronnen. 
In dit onderzoek wordt onderzocht of zelfstandige ondernemers en werknemers verschillen 
voor verschillende ICT-gerelateerde vormen van adaptatie (bezit en gebruik). Verder wordt 
onderzocht of de verschillen in ICT-gebruik in functie van het werkstatuut en in functie van 
andere demografische variabelen kunnen verklaard worden door materiële en cognitieve hulp-
bronnen, al werden deze hulpbronnen hier anders ingevuld dan in de SVR-studie. De materië-
le hulpbron is in dit geval ICT-bezit. De cognitieve hulpbron zijn de e-vaardigheden. Zo komt 
men tot volgend gedeeltelijk model. 
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Demografische kenmerken
Leeftijd Hulpbronnen
Geslacht ICT-bezit
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ICT-gebruik

Figuur 5 Model van deze studie, gebaseerd op de SVR-studie  

 
 

 
Verder wordt in deze studie ook nagegaan welke invloed al deze aspecten hebben op het 
gebruiken van e-government en e-commerce en op de houding tegenover e-government. 
 
Het model wordt verder uitgewerkt in paragraaf 3 “Onderzoeksmodel voor dit onderzoek”. 
 

2.  Acceptat ie  & gebruik van ICT bi j  SOHO’s 

SOHO staat voor de Engelse term Small Office, Home Office. Een belangrijke kennisbron over 
informatie- & communicatietechnologie in Vlaamse kleine ondernemingen is het onderzoek 
naar adoptie, gebruik en betekenis van informatie- en communicatietechnologie voor zaak-
voerders van micro-ondernemingen (Jo Pierson 2003). 
 
Zelfstandige ondernemers en KMO’s met minder dan 10 werknemers verschillen in ICT-
management zeer sterk van de relatief grotere KMO’s. Bij zelfstandige ondernemers en kleine 
KMO’s is de individuele positie van de zaakvoerder van groot belang. Wat is zijn kennis van 
ICT? Wat is zijn interesse? Heeft hij vrienden of kennissen waarop hij kan terugvallen? En niet 
in het minst: hoe staat het met het ICT-bezit en -gebruik in de directe omgeving, het gezin? 
 
De vaststelling in het onderzoek van Pierson, dat - op vlak van ICT - een kleine onderneming 
niet hetzelfde is als een groot bedrijf in het klein, is voor ons onderzoek zeer relevant. Het 
onderzoek toont aan dat kleine ondernemingen met minder dan 10 werknemers, micro-
ondernemingen, rekening moeten houden met een andere logica dan grote bedrijven3. Om de 
implementatie van ICT in deze ondernemingen te begrijpen, dient men rekening te houden met 
de specifieke context van vervagende scheidingslijnen tussen de werksfeer en de privé-sfeer 
van de zaakvoerder. Het onderzoek wijst drie verklaringsgronden voor het gebruik van ICT 
aan: 
• De bredere context van macro- en meso-omgeving 
• De zaakvoerders als actoren binnen hun werk- én privé-sfeer 
• De telefoon- en computergerelateerde technologische setting. 

                                                           
3  In het proefschrift (Pierson 2003) werd een representatief staal van 750 micro-ondernemingen ondervraagd, 

samen met 40 diepte-interviews bij twee technologisch a-typische beroepsactiviteiten, fruittelers en accoun-
tants. 
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De auteur ziet de implementatie als een ‘professioneel domesticatieproces’, wat verwijst naar 
de wisselwerking van inpassen en aanpassen tussen de ICT en de zaakvoerder. ICT wordt het 
best benaderd vanuit de concrete functie die ze (niet) heeft voor de kleine zelfstandige onder-
nemers, gecontextualiseerd binnen zijn of haar socio-professionele situatie. Deze studie 
brengt twee belangrijke elementen aan voor ons model. Enerzijds is er de dunne scheidingslijn 
tussen de werksfeer en de privé-sfeer, waardoor de invloed van de privé-sfeer heel belangrijk 
wordt. Anderzijds onthouden we dat bij de studie van de rol en betekenis van ICT voor kleine 
ondernemingen, de focus op het ‘gebruik’, meer dan op het ‘bezit’, gericht wordt. 
 
Een ander onderzoek van dezelfde auteur ‘Het vrije beroep en de informatiesnelweg4’, spitst 
zich toe op de professionele context van de vrije beroepen: databanken, internet en elektro-
nisch bankieren. De resultaten tonen een verschillende impact van ICT in een SOHO-context 
in vergelijking met deze in grote bedrijven. Er wordt een KMO-eigen concept ontwikkeld om 
ICT te bestuderen. 
 
Figuur 6 Acceptatie & gebruik van ICT bij SOHO’s 

  Macroniveau  
 Externe factoren  Aard van be-

roepsactiviteit 
SOHO  Mesoniveau  
   Organisatie van 

beroepspraktijk 
  Professionele sfeer  
 Interne factoren  Persoon 
  Privé-sfeer  
   Residentiële 

omgeving 
 

 
Het bezit en gebruik worden bepaald door interne en externe factoren. De externe factoren 
van macroniveau betreffen zaken als wetgeving of institutionele bepalingen. Zo is de verplich-
ting om voor bepaalde data van ondernemingen elektronisch te communiceren met de kruis-
puntbank van directe invloed op de ICT-strategie in bedrijven. Het mesoniveau betreft de in-
vloed die intermediaire organisaties uitoefenen, zoals beroepsfederaties, sociale secretariaten. 
De interne factoren omvatten de professionele omgeving en de privésfeer. In het eerste geval 
gaat het om de beroepsactiviteiten en de organisatie ervan. In het tweede om de directe con-
text van de ondernemer als privé-persoon.  
                                                           
4  Het vrije beroep en de informatiesnelheid PIERSON Jo in KMO-Accenten: de informatiesnelweg - praktijk en 

juridisch kader. Diegem: Ced.Samsom, Deel I - Dossier 1999/1, 9-72. 
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Het gaat met andere woorden over zijn capaciteiten (en andere relevante persoonskenmer-
ken) en de potentiële ‘meerwaarde’ van de omgeving. In dit kader heeft het ICT-bezit op het 
niveau van het gezin een invloed op het professionele gebruik bij zelfstandige ondernemers en 
kleine ondernemers. 
 
Besluit 
Voor ons onderzoek zijn vooral de interne factoren van belang. De invloed die uitgaat van de 
residentiële omgeving benadrukt voor ons het belang van de studie van het ICT-bezit in het 
gezin. De capaciteiten van de zelfstandige ondernemer worden in ons model opgenomen als 
e-vaardigheden. 
 
 

3.  Onderzoeksmodel  van di t  onderzoek 

De methodologie werd omwille van de leesbaarheid van het rapport verschoven naar de bijla-
ge. We beperken ons bij deze tot de bespreking van het theoretisch basismodel. 
 
Figuur 7 Onderzoeksmodel: ontwerp 

 
 Persoonskenmerken  

1  
3 

2 

ICT-bezit  E-vaardigheden 
   
 ICT-gebruik  
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E-commerce 
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 E-gov houding 

 
 
In dit model wordt ervan uitgegaan dat de verschillen in ICT-gebruik ten gevolge van verschil-
len in persoonskenmerken ten minste gedeeltelijk verklaard kunnen worden door het ICT-bezit 
en de e-vaardigheden. Vervolgens wordt de houding tegenover e-government en het gebruik 
van e-government en van e-commerce toegevoegd achteraan het model.  
Hierdoor wordt onderzocht of het verschil in de houding tegenover e-government volledig ver-
klaard kan worden door de processen uit het theoretisch basismodel.  
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Kunnen de verschillen in de houding tegenover e-government tussen de subgroepen in onze 
maatschappij met andere woorden volledig verklaard worden door de verschillen tussen deze 
groepen in ICT-bezit, ICT-gebruik en in e-vaardigheden? Dezelfde vragen worden gesteld voor 
het gebruik van e-government en van e-commerce. 
 
Dit model wordt vooreerst getoetst bij alle Vlamingen tussen 16 en 74 jaar die in de EAK-
steekproef voorkomen (n=4.892). Door het model te hertoetsen bij de werkenden, met toevoe-
ging van de variabele zelfstandige ondernemers versus werknemers, gaan we vooreerst na of 
er een kloof is tussen deze twee groepen van actieven (n=2.732). Vervolgens onderzoeken we 
ook of in deze groep de digitale kloof –inclusief deze tussen werknemers en zelfstandige on-
dernemers, voor zover deze bestaat- op een gelijkaardige wijze kan verklaard worden. 
 
 

4.  Beslui t  

De hoofdinteresse in deze studie gaat uit naar de zelfstandige ondernemers, die worden afge-
zet tegenover de werkenden. In hoofdstuk twee wordt beschreven in welke mate zelfstandige 
ondernemers en werknemers zich hebben aangepast aan de ICT-omgeving. Wat is het bezit 
en gebruik bij zelfstandige ondernemers en verschilt dit van de werknemers? Welke e-
vaardigheden hebben ze? Hoe staan zelfstandige ondernemers en werknemers tegenover e-
government? En wat kunnen we zeggen over hun gebruik van e-commerce en e-government? 
 
Na deze verkennende analyses proberen we de verkregen informatie meer samenvattend 
weer te geven. Wat verklaart het verschil in ICT-adaptatie tussen zelfstandige ondernemers en 
werknemers? Wat verklaart de verschillen ten gevolge van andere persoonskenmerken? Hier-
voor wordt een model opgesteld op basis van het SVR-model ter verklaring van de digitale 
kloof en op basis van recente studies van Jo Pierson. Dit basismodel wil de demografische 
verschillen voor het ICT-gebruik, voor het gebruik van e-government, voor het gebruik van e-
commerce en voor de houding tegenover e-government verklaren. In dit model wordt ervan 
uitgegaan dat de verschillen in ICT-gebruik ten gevolge van verschillen in persoonskenmerken 
ten minste gedeeltelijk verklaard kunnen worden door het ICT-bezit en de e-vaardigheden. 
Verder onderzoekt het model of het verschil in de houding tegenover e-government volledig 
verklaard kan worden door de verschillen tussen deze groepen in ICT-bezit, ICT-gebruik en in 
e-vaardigheden? Dezelfde vragen worden gesteld voor het gebruik van e-government en van 
e-commerce. Deze modellen worden in hoofdstuk drie besproken. 
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Hoofdstuk 2 
Analyse van de resultaten 

In dit hoofdstuk behandelen we achtereenvolgens het bezit van ICT-apparatuur in het gezin, 
de e-vaardigheden, het ICT-gebruik, het gebruik van e-commerce, het gebruik van e-
government en de houding tegenover e-government. Hierbij willen we vooral een beeld krijgen 
van de toestand bij de werkende bevolking, waarbij we werknemers afzetten tegenover zelf-
standige ondernemers. Verder hebben we oog voor de verschillen tussen de zelfstandige 
ondernemers met en dezen zonder personeel. 
 
 

1.  ICT-bezi t  in  het  gezin 

Onderzoek over acceptatie en gebruik van ICT bij Small Office & Home Office wijst uit dat ICT-
bezit en -gebruik in de privé-sfeer een stimulerende invloed heeft op ICT in de werksfeer5. Met 
ICT in de privé-sfeer bedoelt men de aanwezigheid van ICT in de residentiële omgeving van 
de zelfstandige ondernemers en het persoonlijke ICT-gebruik. 
 

1 . 1 .  Z e l f s t a n d i g e  o n d er n e m e r s  h e b b e n  ru i m e  t o e g a n g  t o t  I C T  

In de enquête wordt gevraagd naar de aanwezigheid van ICT-apparaten en internet in het 
gezin6. De apparaten zijn een vaste of een mobiele telefoon, verschillende soorten van compu-
ters en een internetverbinding. 
 
Het gebruik van telefonie mag dan al een klassieke communicatietoepassing zijn, voor zelf-
standige ondernemers geldt een andere toegankelijkheid dan voor werknemers. 

                                                           
5  Pierson Jo (2004) 
6  De vraag luidt: ‘Heeft iemand uit het gezin thuis een ICT-apparaat en toegang tot het internet?’ 
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Tabel 1 Toegang in het gezin tot telefonie en mobiel internet bij zelfstandige onder-

nemers en werknemers 

 Werknemers Zelfst. ondernemers Gemiddeld 
Vaste lijn 74,0% 87,9% 75,9% 
GSM Niet significant 95,0% 
n=2.732; χ2=48,681; p=0,000 (vaste lijn) 
Vaste lijn of GSM 26,3% 11,6% 24,3% 
Vaste lijn én GSM 71,4% 85,3% 73,3% 
Geen 2,3% 3,1% 2,4% 
n=2.732; χ2=50,53; p=0,000 
GSM met internet 10,6% 14,4% 11,1% 
n=2.732; χ2=5,66; p=0,017 
 
Meer zelfstandige ondernemers dan werknemers hebben in het gezin een vaste lijn (87,9% 
tegenover 74%). Er is geen verschil voor de mobiele telefoons7: gemiddeld heeft 95% van de 
huishoudens een mobiele telefoon. Er is geen verschil tussen zelfstandige ondernemers met 
en zelfstandige ondernemers zonder werknemers. 
De gegevens voor de combinatie van een vaste en een mobiele telefoon tonen dat zelfstandi-
ge ondernemers in het gezin over meer mogelijkheden tot communicatie via deze kanalen 
beschikken. Zelfstandige ondernemers zijn vaker dubbel bereikbaar: via GSM én via een vaste 
telefoonlijn. 3,1% is onbereikbaar via deze toestellen. 
Zelfstandige ondernemers zijn vaker uitgerust met relatief geavanceerdere mobiele telefoons 
met internettoegang (WAP, GPRS, ...). Tussen de zelfstandige ondernemers met en zonder 
werknemers is er geen significant verschil. 
 
Bij de computers wordt een onderscheid gemaakt tussen bureaucomputers, draagbare compu-
ters en handcomputers. Er is daarbij ook gevraagd naar de toegang tot het internet. 
 

                                                           
7  GSM, sateliettelefoon. 
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Tabel 2 Toegang tot computer(s) en internet bij werknemers en zelfstandige onder-
nemers 

 Werknemers Zelfst. ondernemers Gemiddeld 
Bureaucomputer 72,7% 78,4% 73,5% 
n=2.732; χ2=6,131; p=0,013 
Laptop 29,7% 41,9% 31,4% 
n=2.732; χ2=19,214; p=0,000 
Bureaucomputer of laptop 58,6% 48,4% 57,2% 
Bureaucomputer én laptop 21,9% 36,0% 23,8% 
Geen van beide 19,5% 15,6% 19,0% 
n=2.732; χ2=34,87; p=0,000 
Handcomputer 5,0% 7,7% 5,4% 
n=2.732; χ2=3,84; p=0,05 
Toegang tot internet 77,3% 82,8% 78,1% 
n=2.727 (zonder weet niet); χ2=6,35; p=0,012 
 
Zelfstandige ondernemers (78,4%) beschikken significant meer dan werknemers (72,7%) over 
een bureaucomputer. Zelfstandige ondernemers (41,9%) hebben ook significant meer een 
draagbare computer dan werknemers (29,7%). Er is hierbij geen significant verschil tussen 
zelfstandige ondernemers met en zelfstandige ondernemers zonder werknemers. 
Om een zicht te hebben op de beschikbaarheid van computers in het algemeen wordt hierna 
een combinatie gemaakt van de bureaucomputers en draagbare computers. De significante 
verschillen liggen in dezelfde lijn als bij de afzonderlijke analyses. Zelfstandige ondernemers 
hebben vaker zowel een bureaucomputer als een draagbare computer. Er zijn geen significan-
te verschillen tussen zelfstandige ondernemers met en zonder werknemers. 
Zelfstandige ondernemers hebben significant meer een handcomputer dan werknemers. Zelf-
standige ondernemers zonder personeel hebben significant vaker een handcomputer dan 
zelfstandige ondernemers met personeel: respectievelijk 9,8% en 3,9%. 
Zelfstandige ondernemers hebben vaker thuis een internetaansluiting dan werknemers. Zelf-
standige ondernemers met werknemers hebben thuis significant meer toegang tot het internet 
dan zelfstandige ondernemers zonder werknemers: respectievelijk 90,9% en 78,2%. 
 
Bij de respondenten zonder internet in het gezin (21,9% van de gezinnen) werd gevraagd naar 
de reden hiervan. De twee belangrijkste redenen om thuis geen toegang tot het internet te 
hebben zijn ‘geen behoefte’ en ‘elders toegang tot het internet’. Dit geldt zowel voor de zelf-
standige ondernemers als voor de werknemers. De derde belangrijkste reden is de kostprijs, 
maar hier zijn er significante verschillen tussen zelfstandige ondernemers en werknemers: 
18,3% van de werknemers zonder internet geven aan dat het materiaal te duur is tegenover 
maar 5,4% van de zelfstandige ondernemers.  
Ruim één op de tien of 11,6% van de respondenten zonder internet zegt geen internet te heb-
ben omdat de nodige vaardigheden/competenties ontbreken.  
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Tussen werknemers en zelfstandige ondernemers is er geen significant verschil. Zelfstandige 
ondernemers zonder internet verschillen wel significant bij de reden ‘schadelijke inhoud’: 
12,3% van de zelfstandige ondernemers geeft dit als reden tegenover 3,5% van de werkne-
mers (n=704; χ2=9,09; p=0,003). 
 
Tenslotte is er ook gevraagd naar het type internetverbinding. We creëerden hiervoor een 
samengestelde variabele waarbij we nagaan wie een breedbandverbinding heeft en wie alleen 
een smalbandverbinding heeft. De personen met een DSL (vb. ADSL, VDSL, SDSL, enz. ) of 
een andere breedbandverbinding (vb. kabel, UMTS, enz.) hebben een breedbandverbinding 
ongeacht of ze ook over een modem (inbellen via de gewone telefoonlijn) of ISDN beschikken. 
De personen die alleen via een gewone telefoonlijn of via een ISDN-verbinding werken, heb-
ben alleen een smalbandverbinding.  
De kans dat zelfstandige ondernemers of werknemers een breedbandverbinding hebben is 
dezelfde. Gemiddeld 91,4% kiest voor een breedbandverbinding (n=2023 populatie met inter-
netverbinding) en 8,7% heeft alleen een smalbandverbinding. Er is geen verschil tussen zelf-
standige ondernemers met en zonder werknemers.  
Als we dit laatste cijfer extrapoleren naar alle zelfstandige ondernemers en werknemers (ook 
zij zonder internetverbinding), dan betekent dit laatste dat gemiddeld 71,4%8 van de werkende 
personen in Vlaanderen over een breedbandaansluiting beschikt. 
 

1 . 2 .  Z e l f s t a n d i g e  o n d er n e m e r s  h e b b e n  g e a v a n ce er d e  I C T  

Via een principale componentenanalyse wordt onderzocht of we in het geheel van ICT-
apparatuur groepen van apparaten kunnen onderscheiden. De apparaten binnen een groep 
zijn gelijkaardig in de zin dat er een samenhang is tussen het bezit van deze apparaten. 
 
In de PCA-analyse worden 7 dichotome variabelen (al dan niet bezit) ingebracht: mobiele 
telefoon, mobiele telefoon met internettoegang, spelconsole, bureaucomputer, draagbare 
computer (laptop), handcomputer en toegang tot internet. Bij de extractie worden 2 componen-
ten weerhouden (λ > 1) die samen 49,7% van de variantie verklaren. De ladingen op de gero-
teerde componenten vindt men in Tabel 3. 

                                                           
8  91,4*0,781=71,38 
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Tabel 3 Geroteerde componentmatrix ICT-apparaten 

 Component 
 1 2 
Mobiele telefoon 0,605 0,008 
Mobiele telefoon met internettoegang  0,059 0,662 
Spelconsole 0,297 0,383 
Bureaucomputer 0,849 0,101 
Draagbare computer (laptop) 0,234 0,617 
Handcomputer -0,047 0,722 
Toegang tot internet 0,824 0,255 
 
Wanneer we een lading van 0,60 als grenswaarde gebruiken om beide componenten te inter-
preteren, dan merken we dat de eerste component verwijst naar de meer standaard ICT-
apparaten: mobiele telefoon, bureaucomputer en toegang tot het internet. Op de tweede com-
ponent laden de geavanceerde ICT-apparaten: mobiele telefoon met internet, draagbare com-
puter en handcomputer. De spelcomputer heeft voor geen van deze twee componenten een 
hoge lading. 
 
De vraag is nu of werknemers en zelfstandige ondernemers in dezelfde mate beschikken over 
standaard en geavanceerde ICT. Volgens t-testen waarbij onderzocht wordt of het gemiddelde 
voor de componenten verschilt tussen zelfstandige ondernemers en werknemers, is er alleen 
voor de geavanceerde ICT-apparatuur een significant verschil. Globaal genomen hebben 
werknemers en zelfstandige ondernemers dus in dezelfde mate beschikking over standaard 
ICT-apparatuur. Zelfstandige ondernemers bezitten wel significant meer geavanceerde ICT-
apparaten (n=2.727; t=-2,97; p=0,003). 
 

1 . 3 .  S a m e n v a t t i n g  

Voorgaande vragen betreffen het bezit van telecom- en ICT-apparatuur in het gezin van de 
zelfstandige ondernemers. 
 
Zelfstandige ondernemers hebben vaker dan werknemers én een vaste lijn én een GSM. Dit 
volgt uit een groter aandeel van de zelfstandige ondernemers met een vast telefoontoestel, 
terwijl het aandeel van de mensen met een GSM gelijk is bij de werknemers en de zelfstandi-
ge ondernemers. 
 
Zelfstandige ondernemers beschikken ook vaker tegelijkertijd over een bureaucomputer én 
een laptop, aangezien een groter aandeel zelfstandige ondernemers over een bureaucompu-
ter beschikt en ook een groter aandeel zelfstandige ondernemers over een laptop beschikt. 
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Verder beschikken de zelfstandige ondernemers vaker dan de werknemers over een hand-
computer en een internetaansluiting. De kans dat men een breedbandaansluiting heeft, gege-
ven dat men een internetverbinding heeft, verschilt niet tussen werkenden en zelfstandige 
ondernemers. 
 
Over het algemeen zijn zelfstandige ondernemers dus beter voorzien van telecom- en ICT-
apparatuur dan werknemers. Uit bijkomende analyses blijkt verder dat zelfstandige onderne-
mers en werknemers niet verschillen voor het bezit van standaard ICT-apparatuur. Zelfstandi-
ge ondernemers bezitten wel significant meer geavanceerde ICT-apparatuur. 
 
Niets in deze enquête zegt dat de zelfstandige ondernemers deze ICT-apparatuur voor profes-
sionele doeleinden gebruiken. Onderzoek over ICT in micro-bedrijven wijst er anderzijds op 
dat het bezit van ICT-apparatuur in de thuisomgeving de kans op professioneel gebruik groter 
maakt. Ook het SVR-model geeft aan dat via ICT-bezit de materiële drempel al genomen is, 
wat de kans op ICT-gebruik vergroot. Of zelfstandige ondernemers met ICT-bezit overgaan tot 
het ICT-gebruik is volgens dat model mede afhankelijk van de cognitieve hulpbronnen: ‘de e-
vaardigheden’. In volgend deel zullen we deze e-vaardigheden bij werkenden en zelfstandige 
ondernemers onderzoeken, om vervolgens het ICT-gebruik te behandelen. 
 
 

2.  E-vaardigheden 

De klassieke e-vaardigheden betreffen kennis en gebruik van de computer en van het internet. 
Tekorten in e-vaardigheden zijn een belangrijke oorzaak voor de digitale kloof of met andere 
woorden voor het uitblijven van de ICT-adaptatie (Moreas, 2007). E-vaardigheden zijn verder 
noodzakelijk om innovatie, productiviteit en werkgelegenheid vooruit te stuwen. Recent Euro-
pees onderzoek schat de proportie 'digibeten' momenteel op 40 procent in Europa9. 
 
Alle respondenten uit de steekproef die ooit een computer gebruikten, kregen deze vragen. 
Voor de zelfstandige ondernemers en de werknemers samen komen we hierdoor aan een n 
van 2.399 personen of 87,8% van alle respondenten. 
 
De e-vaardigheden die in de enquête bevraagd worden, kunnen we opdelen in de computerge-
relateerde en de internetgerelateerde e-vaardigheden.  
Beide types van vaardigheden samen geven een totaalscore voor de e-vaardigheden. In de 
enquête worden ook twee vragen gesteld naar de wijze waarop deze vaardigheden werden 
aangeleerd.  

                                                           
9 Stefan Grommen, Europese Commissie hamert op e-vaardigheden. In Datanews 11 september 2007. 

http://www.datanews.be/  
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2 . 1 .  C o m p u t er v a a r d i g h e i d  v a n  z e l f s t a n d i g e  o n d er n e m e r s  

De kans dat werknemers en zelfstandige ondernemers de vermelde computervaardigheden in 
de vragenlijst hebben uitgevoerd is even groot. 
 
Tabel 4 Zelfstandige ondernemers versus werknemers en hun computervaardighe-

den 

 Werknemers Zelfst. ondernemers Gem. 
  met zonder n=2.399 
  werknemers  
Kopiëren/verplaatsen van bestand/map Niet significant 79,3% 
Gereedschap om te kopiëren en te plakken Niet significant 65,3% 
Eenvoudige rekenformules in spreadsheet Niet significant 55,4% 
Aansluiten/installeren toestellen (printer) Niet significant 48,6% 
Bestanden comprimeren Niet significant 40,0% 
Computerprogramma in programmeertaal Niet significant 3,7% 10,5% 9,9% 
 n=344; χ2=6,24; p=0,013 
 
Voor zelfstandige ondernemers met en zonder werknemers is er één significant verschil: de 
kans dat zelfstandige ondernemers zonder werknemers een computerprogramma hebben 
geschreven in een programmeertaal is groter. 
 
Om na te gaan of zelfstandige ondernemers versus werkenden verschillen wat het aantal uit-
gevoerde computeractiviteiten betreft, werd een nieuwe variabele gecreëerd die aangeeft 
hoeveel computeractiviteiten de respondent heeft uitgevoerd. Het gemiddeld aantal uitgevoer-
de computeractiviteiten verschilt niet tussen zelfstandige ondernemers en werknemers 
(t=0,64; df=2.397; p=0,522) en ook niet tussen zelfstandige ondernemers met en zelfstandige 
ondernemers zonder personeel (t=0,452; df=342; p=0,651). 
 
17,4% of bijna éénzesde van de werkende personen in Vlaanderen die ooit de computer heb-
ben gebruikt, heeft geen enkele van de gegeven computeractiviteiten uitgevoerd. 61,2% heeft 
minimaal 3 van de 6 opgegeven computeractiviteiten uitgevoerd. 
 

2 . 2 .  I n t e r n e t va a r d i g h e id  b i j  z e l f s t a n d i g e  o n d e r n em e r s  

Voor de vermelde internetvaardigheden in de vragenlijst zijn er twee significante verschillen: 
significant meer werknemers versturen berichten naar chatrooms, nieuwsgroepen of online 
discussieforums en ze participeren meer in peer-to-peer netwerken.  
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Tabel 5 Zelfstandige ondernemers die de computer gebruiken en hun internetvaar-

digheden 

 Werknemers Zelfst. ondernemers Gem. 
  met zonder n=2.399 
  werknemers  
Een zoekmachine gebruiken (b.v. Google) Niet significant 88,7% 
Versturen e-mails en bestanden Niet significant 74,8% 
Berichten naar chatrooms, nieuwsgroepen 20,0% 14,3% 19,2% 
χ2=6,81; p=0,009 
Het internet gebruiken om te telefoneren Niet significant 11,0% 
Peer-to-peer/muziek, films uitwisselen 9,8% 5,5% 9,2% 
χ2=4,53; p=0,033 
Een webpagina ontwerpen:  Niet significant 8,3% 
Géén van de vorige:  Niet significant 10,1% 
 
Informatie zoeken op het internet en e-mails versturen is duidelijk door veel werkenden ge-
bruikt en verschilt niet naar statuut van tewerkstelling. Dit laatste geldt ook voor het gebruik 
van het internet om te telefoneren en voor het ontwerpen van een webpagina, al gaat het hier 
om een beperkte groep. Zelfstandige ondernemers maken minder gebruik van chatrooms en 
peer-to-peer netwerken. 
 
Om na te gaan of zelfstandige ondernemers versus werkenden verschillen wat het aantal uit-
gevoerde internetactiviteiten betreft, werd een nieuwe variabele gecreëerd die aangeeft hoe-
veel internetactiviteiten de respondent heeft uitgevoerd. Het gemiddeld aantal uitgevoerde 
internetactiviteiten verschilt niet tussen zelfstandige ondernemers en werknemers (t=0,838; 
df=2.397; p=0,402) en ook niet tussen zelfstandige ondernemers met en zelfstandige onder-
nemers zonder personeel (t=-0,100; df=342; p=0,920). 
Bijna éénvierde van de werkende respondenten die ooit een computer gebruikten, heeft 
maximaal één van de gegeven internetactiviteiten uitgevoerd. Bijna éénderde heeft minstens 
drie van de zes gegeven internetactiviteiten uitgevoerd. 
 

2 . 3 .  Z e l f s t a n d i g e  o n d er n e m e r s  e n  h u n  e - v a a r d i g h e d e n  

De samengestelde variabele ‘e-vaardigheden’ is de som van de opgegeven computer- en 
internetactiviteiten die de respondent al heeft uitgevoerd. Het gemiddeld aantal uitgevoerde 
computer- of internetactiviteiten verschilt niet tussen zelfstandige ondernemers en werkne-
mers (t=0,791; df=2.397; p=0,429) en ook niet tussen zelfstandige ondernemers met en zelf-
standige ondernemers zonder personeel (t=0,268; df=342; p=0,789). Het gaat hierbij om alle 
respondenten die ooit de computer hebben gebruikt. 
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7,2% van de personen die ooit een computer gebruikten, beschikt over geen enkele e-
vaardigheid, noch voor de computer noch voor het internet. Bijna éénderde van de werkenden 
die ooit de computer gebruikten, hebben maximaal 3 van de 12 gegeven e-vaardigheden.  
 
Via een principale componentenanalyse gaan we na of we het geheel van de computer- en in-
ternetvaardigheden kunnen reduceren tot een kleiner aantal latente variabelen dat zo goed als 
mogelijk de informatie uit de oorspronkelijke variabelen weergeeft. Door de rotatie zoeken we 
naar latente constructen die maximaal te onderscheiden zijn van elkaar. De PCA geeft 2 com-
ponenten, die 50,4% van de totale variantie in de oorspronkelijke set van 12 variabelen verkla-
ren. Tabel 6 geeft de ladingen van de items op de twee geroteerde constructen. 
 
Tabel 6 Geroteerde componentmatrix e-vaardigheden voor ICT-gebruikers 

 Component 
 1 2 
Kopiëren of verplaatsen van een bestand of een map 0,822 0,066 
Gereedschap gebruiken om te kopiëren of te plakken  0,766 0,154 
Eenvoudige rekenformules gebruiken in een spreadsheet 0,707 0,277 
Bestanden comprimeren 0,551 0,460 
Aansluiten en installeren van nieuwe toestellen (b.v. printer, modem) 0,567 0,392 
Een computerprogramma schrijven in een programmeertaal 0,113 0,689 
Een zoekmachine gebruiken om informatie te vinden (b.v. Google, Yahoo..) 0,695 0,020 
Versturen van e-mails met aangehechte bestanden  0,758 0,121 
Berichten versturen naar chatrooms, nieuwsgroepen of online discussieforums 0,237 0,539 
Het internet gebruiken om te telefoneren 0,092 0,543 
Peer-to-peer netwerken gebruiken om muziek, films e.d. uit te wisselen 0,101 0,647 
Een web pagina ontwerpen 0,072 0,738 
 
Met grenswaarden boven 0,5 worden 2 verschillende componenten blootgelegd: 
 Component 1: standaardtoepassingen. De items die hoog laden op deze component zijn 

eenvoudige, veel gebruikte toepassingen: kopiëren of verplaatsen van een bestand of een 
map, copy en paste gereedschap gebruiken, eenvoudige rekenformules gebruiken in een 
spreadsheet, bestanden comprimeren, aansluiten en installeren van nieuwe toestellen, een 
zoekmachine gebruiken om informatie te vinden en versturen van e-mails met aangehechte 
bestanden. 

 Component 2: geavanceerde toepassingen. De items die hoog laden op deze component 
verwijzen naar een meer geavanceerd ICT-gebruik: een computerprogramma schrijven in 
een programmeertaal, berichten versturen naar chatrooms, nieuwsgroepen of online dis-
cussiefora, het internet gebruiken om te telefoneren, peer-to-peer netwerken gebruiken om 
muziek, films e.d. uit te wisselen en een webpagina ontwerpen.  
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De gemiddelde factorscore voor zelfstandige ondernemers en werknemers verschilt noch voor 
de standaardtoepassingen (t=0,117; df=2.397; p=0,907), noch voor de geavanceerde toepas-
singen (t=1,154; df=2.397; p=0,249). Ook tussen de zelfstandige ondernemers met en zonder 
personeel is er geen verschil voor de standaardtoepassingen (t=-0,869; df=342; p=0,385) of 
voor de geavanceerde toepassingen (t=1,866; df=326,69; p=0,063). 
 

2 . 4 .  Z e l f s t a n d i g e  o n d er n e m e r s  l e r e n  e - v a a r d i g h ed e n  a n d er s  

In de enquête wordt de vraag gesteld waar of hoe men deze activiteiten leerde. Verder stelt 
men ook de vraag wanneer men voor het laatst een cursus (van minstens 3 uur) in verband 
met computergebruik volgde. 
 
De wijze waarop men deze e-vaardigheden verwierf, verschilt voor zelfstandige ondernemers 
en werknemers. 
 
Tabel 7 Plaats waar zelfstandige ondernemers en werknemers de e-vaardigheden 

verwierven (minstens één computer- of internetactiviteit uitgevoerd) 

 Werknemers Zelfst. ondernemers Gemiddeld 
   n=2.222 
School (of universiteit) 27,7% 18,9% 26,4% 
χ2=6,59; p=0,010 
Cursus voor volwassenen 15,2% 20,2% 15,9% 
χ2=4,25; p=0,039 
Beroepsopleiding (op vraag werkgever) 19,9% 5,6% 17,9% 
χ2=36,05; p=0,000 
Zelfstudie via boeken, cd-roms e.d Niet significant 21,1% 
Zelfstudie “al doende leren” Niet significant 62,4% 
Hulp collega's, familieleden, vrienden Niet significant 51,4% 
Op een andere manier Niet significant 2,3% 
 
Zelfstandige ondernemers en werknemers verschillen voor drie van de vermelde opleidings-
vormen. Significant meer werknemers hebben de e-vaardigheden op school of in een be-
roepsopleiding op vraag van de werkgever (nogal evident) aangeleerd. Omgekeerd volgden 
significant meer zelfstandige ondernemers een cursus voor volwassenen. 
 
De plaats en de manier van opleiding bepaalt of het om een formele dan wel om een informele 
opleiding gaat.  
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De persoon leerde de e-vaardigheden via een formele opleiding als hij aangegeven heeft dat 
hij een cursus voor volwassenen heeft gevolgd (niet op initiatief van de werkgever) of als hij 
een beroepsopleiding heeft gevolgd op vraag van de werkgever. 
‘Informele opleidingen’ zijn: zelfstudie, hulp van collega’s of vrienden en al doende leren. 
 
Tabel 8 Formele opleiding van zelfstandige ondernemers en werknemers met e-

vaardigheden (minstens één computer- of internetactiviteit uitgevoerd) 

 Werknemers Zelfst. ondernemers Gemiddeld 
Formele opleiding volwassenen 32,3% 24,7% 31,2% 
n=2222; χ2=6,60; p=0,010 
 
Slechts éénvierde van de zelfstandige ondernemers geeft aan dat ze hun e-vaardigheden 
opdeden via een formele opleiding voor volwassenen. Bij de werknemers is dat éénderde. 
 
Zelfstandige ondernemers gebruiken duidelijk andere kanalen om e-vaardigheden te verwer-
ven dan werknemers die relatief meer kiezen voor formele opleidingen. 
 
Bij de meer informele leervormen zijn er geen significante verschillen tussen zelfstandige on-
dernemers en werknemers. Eén op vijf doet e-vaardigheden op door zelfstudie via boeken, cd-
roms en dergelijke meer. Twee op drie doen aan zelfstudie in de zin van "al doende leren" en 
de helft roept hulp van collega's, familieleden en vrienden in. 
 
Tabel 9 Tijdstip van de laatste gevolgde computercursus van minstens 3 uur bij 

zelfstandige ondernemers en werknemers die ooit een computer gebruikten 

 Werknemers Zelfst. ondernemers Gemiddeld 
Gedurende de laatste 3 maanden 6,2% 6,2% 6,2% 
3 maanden tot een jaar geleden 8,2% 4,5% 7,7% 
Tussen één en drie jaar geleden 15,3% 9,7% 14,5% 
Meer dan drie jaar geleden 29,7% 30,9% 29,8% 
Nooit gevolgd 40,6% 48,7% 41,7% 
n=2.399; χ2=12,95; p=0,012 
 
Een groter aandeel van de zelfstandige ondernemers dan van de werknemers heeft nooit een 
cursus van minstens 3 uur in verband met computergebruik gevolgd. 
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2 . 5 .  S a m e n v a t t i n g  

In het (hypothese-)model in deze studie wordt het ICT-gebruik minstens gedeeltelijk verklaard 
door het ICT-bezit en de e-vaardigheden. We gingen bijgevolg na of zelfstandige ondernemers 
tegenover hun vergelijkingsgroep van werknemers meer of minder e-vaardigheden bezitten. 
 
Wanneer we de onderzoeksgroep voor deze vraag beperken tot de personen die ooit een 
computer gebruikten, kunnen we stellen dat werknemers en zelfstandige ondernemers weinig 
verschillen wat hun e-vaardigheden betreft. Werknemers zijn meer thuis in twee internetactivi-
teiten, zijnde het versturen van berichten naar chatrooms of online discussiefora en de peer-
to-peer netwerken om muziek of films uit te wisselen. Meer zelfstandige ondernemers zonder 
werknemers schrijven wel eens een computerprogramma in een programmeertaal dan hun 
collega’s met werknemers.  
 
De data leren ons dat zelfstandige ondernemers ongeveer eenzelfde niveau van e-
vaardigheden (computer- en internetvaardigheden) halen dan de werknemers. Zelfstandige 
ondernemers met computer- of internetvaardigheden geven nochtans significant minder ‘een 
formele opleiding voor volwassenen’ als bron van hun e-vaardigheden op. Zelfstandige onder-
nemers en werknemers doen ongeveer evenveel beroep op de meer informele leervormen om 
e-vaardigheden te verwerven. Ongeveer één op de vijf respondenten geeft aan de e-
vaardigheden via zelfstudie met boeken of cd-roms te hebben verworven.  
Tweederde verwijst naar zelfstudie in de zin van ‘al doende leert men’. Bijna één op twee geeft 
de hulp van collega’s, vrienden of familie op als bron van ICT-kennis. 
 
Voor de twee resulterende componenten uit de principale componentenanalyse, zijnde de 
standaardtoepassingen en de geavanceerde toepassingen, is er geen verschil tussen de 
werknemers en de zelfstandige ondernemers. 
 
Wanneer we ons model terug samenstellen is het moeilijk te voorspellen of het ICT-gebruik 
meer ingeburgerd is bij zelfstandige ondernemers of bij werknemers. De e-vaardigheden en de 
standaard ICT-apparatuur verschilt namelijk niet over beide groepen. De geavanceerde ICT-
apparatuur verschilt wel, maar het is niet duidelijk uit vroeger onderzoek wat de impact van 
deze variabele op de kans op ICT-gebruik is. 
 

3.  ICT-gebruik 

Vooreerst wordt onderzocht of zelfstandige ondernemers en werknemers verschillen wat hun 
globaal ICT-gebruik in de laatste 3 maanden betreft. Voor degenen die het internet in de laats-
te 3 maanden hebben gebruikt, wordt onderzocht voor welke doeleinden ze dit deden. 
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De vragen over het gebruik van de computer en het internet overstijgen de privé-sfeer. Ook 
respondenten die thuis niet over een computer of internet beschikken zijn opgenomen in deze 
bevraging.  
 

3 . 1 .  Z e l f s t a n d i g e  o n d er n e m e r s  g e b r u i k en  d e  c o mp u t e r  

Van de werkenden (werknemers en zelfstandige ondernemers samen) gebruikte 84,5% de 
computer in de afgelopen drie maanden. Voor 4,4% was dit langer dan 3 maand geleden10 en 
11,2% had nog nooit een computer gebruikt. Er is geen significant verschil tussen de zelfstan-
dige ondernemers en de werknemers (n=2.732), maar wel tussen de zelfstandige onderne-
mers met en dezen zonder personeel. 
 
Tabel 10 Computergebruik van zelfstandige ondernemers (alle werkenden) 

 Zelfstandige ondernemers 
 Zonder personeel Met personeel Gemiddeld 
Laatste 3 maand 82,9% 92,3% 86,3% 
Langer of nooit 17,1% 7,7% 13,7% 
n=392; χ2=8,11; p=0,004 
 
Er zijn significant meer zelfstandige ondernemers met personeel die de laatste drie maanden 
met de computer gewerkt hebben dan zelfstandige ondernemers zonder personeel. 
 
Voor de frequentie van het computergebruik in de laatste drie maanden is er geen significant 
verschil tussen zelfstandige ondernemers en werknemers: 78% gebruikt de computer dage-
lijks, 17,2% wekelijks en 4,9% hoogstens maandelijks (n=2272, enkel personen die de compu-
ter in de laatste 3 maanden hebben gebruikt). 
 

3 . 2 .  Z e l f s t a n d i g e  o n d er n e m e r s  g e b r u i k en  h e t  i n t e r n e t  

De vraag over het laatste internetgebruik werd aan alle respondenten gesteld. De hierop vol-
gende vragen over het internetgebruik werden alleen gesteld aan de personen die in de laats-
te 3 maanden het internet gebruikt hebben. De analyses voor deze items hebben dan ook 
alleen betrekking op deze personen. 
 

                                                           
10  Ook wel drop-outs genoemd. Digitale kloof in Vlaanderen, blz.26. 
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3 . 2 . 1  Z e l f s t a n d i g e  o n d e r n e m e r s  z i j n  i n t e r n e t g e b r u i k e r s  

Gemiddeld 79,8% van alle zelfstandige ondernemers en werknemers gebruikte het internet 
gedurende de laatste 3 maanden (n=2.732). Voor 2,3% was dit 3 tot 12 maanden geleden en 
voor 1,9% meer dan een jaar geleden. 16% gebruikte nog nooit internet. Er is geen significant 
verschil tussen werknemers en zelfstandige ondernemers, maar wel tussen zelfstandige on-
dernemers zonder en met personeel. 
 
Tabel 11 Laatste internetgebruik bij zelfstandige ondernemers (alle werkenden) 

 Zelfstandige ondernemers 
 Zonder personeel Met personeel Gemiddeld 
In laatste 3 maand 76,8% 92,3% 82,3% 
Langer of niet 23,2% 7,7% 17,7% 
n=392; χ2=16,17; p=0,000 
 
Significant meer zelfstandige ondernemers met personeel hebben in de voorbije 3 maand het 
internet gebruikt. 
 
Van de personen die in de laatste 3 maanden het internet gebruikt hebben, kennen we ook de 
frequentie van dit internetgebruik. Er is een significant verschil in de frequentie van internet-
gebruik in de laatste 3 maanden tussen zelfstandige ondernemers en werknemers. 
 
Tabel 12 Frequentie internetgebruik van zelfstandige ondernemers en werknemers 

die in de laatste drie maanden het internet gebruikten 

 Werknemers Zelfst. ondernemers Gemiddeld 
Dagelijks 71,2% 80,1% 72,5% 
Wekelijks 23,2% 16,3% 22,3% 
Hoogstens maandelijks 5,5% 3,6% 5,3% 
n=2.135; χ2=11,57; p=0,003 
 
Zelfstandige ondernemers gebruikten het internet significant frequenter in de laatste drie 
maanden dan werknemers. Er is geen significant verschil tussen de zelfstandige ondernemers 
met en zonder personeel. 
 
3 . 2 . 2  Z e l f s t a n d i g e  o n d e r n e m e r s  g e b r u i k e n  h e t  i n t e r n e t  a n d e r s  

Van de beroepsactieve bevolking die in de laatste 3 maanden het internet gebruikte, heeft 
88,4% een persoonlijk e-mailadres (n=2.135). Zelfstandige ondernemers en werknemers ver-
schillen hierin niet.  
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Er is wel een significant verschil tussen zelfstandige ondernemers en werknemers voor de 
mate waarin de traditionele privé post vervangen wordt door internet of e-mail berichten (vb. 
voor verjaardagswensen, postkaarten, contacten met firma's enzoverder). Voor deze analyse 
zijn enkel respondenten weerhouden die vroeger traditionele post gebruikten. 
 
Tabel 13 Vervangen van traditionele privé post door internet of email-berichten bij 

zelfstandige ondernemers en werknemers die het internet in de laatste 3 
maanden hebben gebruikt en die vroeger traditionele post gebruikten 

 Werknemers Zelfstandige ondernemers Gemiddeld 
Geen verwisseling 42,6% 35,9% 41,6% 
Lichte verwisseling 32,4% 34,1% 32,6% 
Belangrijke verwisseling 19,3% 21,2% 19,6% 
(Bijna) complete verwisseling 5,8% 8,7% 6,2% 
n=2.083; χ2=8,76; p=0,033 
 
Zelfstandige ondernemers hebben meer dan werknemers de traditionele privé-post vervangen 
door internet of door e-mail berichten11. 64,1% van de zelfstandige ondernemers tegenover 
57,4% van de werknemers verving hun traditionele post in lichte mate tot bijna volledig door 
internet of e-mailberichten.  
Zelfstandige ondernemers gebruiken het internet voor privé-redenen dikwijls op een andere 
manier dan werknemers. De percentages betreffen de respondenten die in de laatste 3 maan-
den internet gebruikten. 
 

                                                           
11 In welke mate verwisselde u traditionele privé post (bvb. verjaardagswensen, postkaarten, contacten met 

firma's enz.) voor mobilofoonberichten (tekst of beeld)? 
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Tabel 14 Zelfstandige ondernemers en werknemers die internet gebruikten geduren-
de de laatste 3 maand en hun activiteiten op het internet 

 Werknemers Zelfstandige 
ondernemers 

Gemiddeld χ2/p 

Versturen / ontvangen e-mails Niet significant 88,3%  
Informatie over goederen en diensten Niet significant 85,8%  
Internetbankieren 51,8% 60,9% 53,1% 10,52/0,001 
Gebruik in verband met reizen Niet significant 53,1%  
Informatie over gezondheid Niet significant 35,7%  
Lezen/downloaden krant/tijdschrift Niet significant 24,6%  
Downloaden van software Niet significant 18,9%  
Vorming of opleiding Niet significant 15,6%  
Downloaden/spelletjes 28,4% 14,3% 26,4% 26,33/0,000 
Telefoneren/videoconferentie12 9,8% 13,1% 10,3% 4,61/0,032 
Verkoop van goederen of diensten Niet significant 11,4%  
Luisteren/kijken web televisie/radio 16,8% 11,0% 16,0% 4,53/0,033 
Werk zoeken of solliciteren 12,4% 2,1% 10,9% 25,86/0,000 
Andere communicatie13 23,6% 11,4% 21,9% 20,68/0,000 
n=2.135 
 
Van de werkenden (zelfstandige ondernemers en werknemers) die in de laatste 3 maanden 
het internet hebben gebruikt, heeft 88,3% e-mails ontvangen of verstuurd en 85,8% heeft in-
formatie over goederen en diensten opgezocht. Er zijn ook geen significante verschillen tus-
sen werknemers en zelfstandige ondernemers voor het gebruik van diensten in verband met 
reizen (53,1%), voor het zoeken van informatie in verband met de gezondheid (35,7%), voor 
het lezen of downloaden van kranten of tijdschriften (24,6%), voor het downloaden van softwa-
re (18,9%), voor het volgen van online vorming of opleiding (15,6%) en voor de verkoop van 
goederen of diensten.  
 
Zelfstandige ondernemers verschillen wel van werknemers voor de overige vermelde activitei-
ten. Zelfstandige ondernemers maken meer gebruik van het internetbankieren en van het 
telefoneren via internet of van videoconferenties. Werknemers gebruiken het internet meer om 
spelletjes te spelen of om muziek, spelletjes of afbeeldingen te downloaden, om webradio te 
beluisteren of om webtelevisie te bekijken, om werk te zoeken of om te solliciteren en voor 
andere vormen van communicatie zoals het chatten.  
 
Zelfstandige ondernemers zonder en met werknemers verschillen alleen voor het lezen of 
downloaden van online-kranten en -tijdschriften, voor het downloaden van software en voor 
het beluisteren van webradio of het bekijken van webtelevisie.  

                                                           
12  Het gebruik van internet om te telefoneren (VOIP) of voor videoconferenties 
13  Chatten en andere. 
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Van de zelfstandige ondernemers zonder personeel maakt 27,6% gebruik van internet voor 
het lezen of downloaden van online-kranten en -tijdschriften. Bij de zelfstandige ondernemers 
met werknemers is dat 18,3%. Van het downloaden van software maakt 22% van de zelfstan-
dige ondernemers zonder personeel en 11,4% van de zelfstandige ondernemers met werkne-
mers gebruik. Ook het beluisteren van webradio of het bekijken van webtelevisie is populairder 
bij de zelfstandige ondernemers zonder personeel (15%) dan bij dezen met personeel (5,1%).  
 
De drie items in de vragenlijst met betrekking tot de vorming of opleiding die men via het inter-
net heeft genoten14, worden opgenomen in één samengesteld item met de mogelijke waarden 
‘geen opleiding genoten’ of ‘één of meerdere opleidingen via het internet gevolgd’. Er is geen 
verschil in de mate waarin zelfstandige ondernemers versus werknemers het internet gebrui-
ken voor een opleiding. Er is evenmin een verschil tussen zelfstandige ondernemers met of 
zonder personeel. Gemiddeld 15,6% van de actieve beroepsbevolking met internetgebruik in 
de laatste 3 maanden heeft het internet gebruikt voor opleiding. 
 
Besluit 
Terwijl eenzelfde aandeel van de zelfstandige ondernemers en de werknemers in de laatste 3 
maanden internet gebruikten, lag de frequentie van dat gebruik hoger bij de zelfstandige on-
dernemers. Verder is er voor een aantal internettoepassingen een verschillend gebruik tussen 
deze twee groepen van werkenden. Internetactiviteiten zoals het gebruiken van het internet in 
plaats van de traditionele post, het internetbankieren en het gebruiken van het internet voor 
telefonie of voor videoconferencing is populairder bij de zelfstandige ondernemers. Entertain-
mentgerichte toepassingen zijn minder populair. In een volgende analyse gaan we na of we 
het gebruik van internet bij zelfstandige ondernemers kunnen linken aan hun werksituatie. 
 
3 . 2 . 3  Z e l f s t a n d i g e  o n d e r n e m e r s  e n  w e r k g e r e l a t e e r d  i n t e r n e t g e b r u i k  

In deze paragraaf willen we nagaan of zelfstandige ondernemers en werknemers verschillen 
wat de breedte of de aard van hun internetgebruik betreft. 
Met de breedte bedoelen we meer of minder toepassingen. Bij de aard gaat het om het type 
toepassing. 
 

3.2.3.1 Breedte van het internetgebruik 
Een eerste onderscheid is kwantitatief. Gebruiken zelfstandige ondernemers globaal genomen 
meer internettoepassingen? 
 

                                                           
14 Vorming en opleiding voor onderwijsactiviteiten (school, universiteit enz.), voor naschoolse cursussen of 

andere opleidingen in verband met tewerkstellingskansen. Zie vragenlijst in bijlage. 
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Via een K-means clusteranalyse onderzoeken we welke subgroepen we in de totale bevolking 
kunnen onderscheiden wat internetgebruik betreft. De personen in eenzelfde cluster lijken op 
elkaar met betrekking tot het gebruik van de internettoepassingen. Uit onderstaande tabel 
blijkt dat groep één laag scoort voor al de internettoepassingen. Groep twee scoort hoog voor 
al de internettoepassingen. Dit betekent dat groep één bestaat uit mensen die geen breed 
spectrum van internettoepassingen gebruiken, terwijl de respondenten uit groep twee gebruik 
maken van de brede waaier van mogelijke toepassingen op het internet. 
 
Tabel 15 Clusteranalyse internetgebruik in twee groepen 

 Groep 1 Groep 2 
 z-scores 
Communicatie   
• versturen / ontvangen e-mails -0,12633 0,91583 
• telefoneren via internet / videoconferenties -0,03539 0,25656 
• andere (chatten enz.) -0,15804 1,14569 
Informatie zoeken en online diensten   
• het vinden van informatie over goederen en diensten -0,12742 0,92377 
• gebruik van diensten in verband met reizen -0,14791 1,07231 
• luisteren naar web radio / kijken naar web televisie -0,18409 1,33456 
• spelletjes spelen of downloaden van muziek, spelletjes of afbeeldingen -0,15993 1,15939 
• software downloaden -0,20099 1,45709 
• lezen of downloaden van online kranten en tijdschriften  -0,15723 1,13984 
• werk zoeken of solliciteren  -0,15729 1,14026 
• zoeken naar informatie in verband met gezondheid15 -0,12416 0,90008 
• andere informatie of diensten zoeken -0,15198 1,1018 
Verkoop van goederen of diensten, internetbankieren     
• internetbankieren  -0,13668 0,99087 
• verkoop van goederen of diensten (bvb. via veilingen) -0,18175 1,3176 

Vorming en opleiding -0,05878 0,42615 
 
De clusteranalyse heeft de respondenten opgedeeld in ‘breed’ en ‘minder breed’ gevarieerd 
gebruik. De variantieanalyse toont aan dat alle factoren een significante (p=0,000) bijdrage 
leveren aan de verklaring. 
 
Onderstaande Pearson chi-kwadraat analyse geeft aan dat de kans om tot deze twee groepen 
te behoren verschilt voor zelfstandige ondernemers en werknemers: werknemers horen vaker 
tot de groep met een breed internetgebruik dan de zelfstandige ondernemers. 
 

                                                           
15  Bijvoorbeeld ziekte, voeding, verbeteren van de gezondheid. 
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Tabel 16 Variatie in internetgebruik bij zelfstandige ondernemers en werknemers 

 werknemers zelfstandige ondernemers 
‘Minder breed’ internetgebruik 78,5% 87,7% 
‘Meer breed’ internetgebruik 21,5% 12,3% 
n=2.135; χ2=10,774; p=0,001 
 
Zelfstandige ondernemers gebruiken relatief minder gevarieerd het internet. 
 
Vervolgens vragen we ons hierbij af of dit verschillend internetgebruik geldt voor alle types van 
internettoepassingen of maken zelfstandige ondernemers minder gebruik van internettoepas-
singen van een bepaald type?  
 

3.2.3.2 Aard van de gebruikte internettoepassingen 
Een tweede onderscheid is kwalitatief. Is er een verschil naar aard van activiteit op het inter-
net? Een relevante ad hoc opdeling in dit verband is de opdeling tussen de werkgerelateerde 
en de niet-werkgerelateerde activiteiten. 
 
De internetactiviteiten die in de privé-sfeer gebeuren, werden opgedeeld in werkgerelateerde 
of niet-werkgerelateerde internetactiviteiten. Werkgerelateerd houdt in dat je deze internettoe-
passing eerder in een werksetting kan gebruiken. Onderstaande tabel geeft aan welke interne-
tactiviteiten in welke categorie ondergebracht werden. De score voor de werkgerelateerde 
internetactiviteiten is gelijk aan het aantal internetactiviteiten van deze categorie dat door de 
persoon in de laatste 3 maanden om privéredenen werd gebruikt. Voor de niet-
werkgerelateerde internetactiviteiten gaan we op een gelijkaardige wijze te werk. Werk zoeken 
of solliciteren werd niet ondergebracht bij werkgerelateerde internetactiviteiten in de zin dat je 
het niet in de uitoefening van je job gebruikt. 
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Tabel 17 Werkgerelateerde internetactiviteiten 

 werk vrije tijd 
Communicatie   
• versturen / ontvangen e-mails X  
• telefoneren via internet / videoconferenties X  
• andere (chatten enz.)  X 

Informatie zoeken en online diensten   
• het vinden van informatie over goederen en diensten X  
• gebruik van diensten in verband met reizen  X 
• luisteren naar web radio / kijken naar web televisie  X 
• spelletjes spelen of downloaden van muziek, spelletjes of afbeeldingen   X 
• software downloaden X  
• lezen of downloaden van onlinekranten of  -tijdschriften   X 
• werk zoeken of solliciteren   X 
• zoeken naar informatie in verband met gezondheid16  X 
• andere informatie of diensten zoeken  X 

Verkoop van goederen of diensten, internetbankieren   
• internetbankieren  X  
• verkoop van goederen of diensten (bvb. via veilingen) X  

Vorming en opleiding X  
 
Wat het totaal van de internetactiviteiten betreft, verschillen zelfstandige ondernemers en 
werknemers (t=2,225; df=453,57; p=0,027): werknemers gebruiken gemiddeld 5,19 internet-
toepassingen en zelfstandige ondernemers 4,74 internettoepassingen. Zelfstandige onderne-
mers met personeel gebruiken significant minder internettoepassingen dan hun collega’s zon-
der personeel (t=2,130; df=313; p=0,034). 
 
Via t-testen wordt onderzocht of zelfstandige ondernemers versus werknemers verschillen 
voor het gemiddeld aantal gebruikte werkgerelateerde toepassingen en voor het gemiddeld 
aantal gebruikte niet-werkgerelateerde toepassingen. 
 
Zelfstandige ondernemers en werknemers met internetgebruik in de laatste 3 maanden maken 
in dezelfde mate gebruik van de werkgerelateerde internettoepassingen (t=-1,629; df=444,67; 
p=0,104). Van de 7 werkgerelateerde internettoepassingen gebruiken de werknemers gemid-
deld 2,82 internetactiviteiten en de zelfstandige ondernemers 2,91 internetactiviteiten.  
Zelfstandige ondernemers maken anderzijds significant minder gebruik van niet-
werkgerelateerde internettoepassingen (t=4,66; df=460,32, p=0,000). Zelfstandige onderne-
mers gebruiken gemiddeld 1,82 van de acht gegeven internetactiviteiten, terwijl werknemers 
gemiddeld 2,36 van deze internetactiviteiten gebruiken.  

                                                           
16 Bijvoorbeeld ziekte, voeding, verbeteren van de gezondheid. 
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Zelfstandige ondernemers met en zonder werknemers verschillen niet voor het gemiddeld 
aantal werkgerelateerde internetactiviteiten (t=1,401; df=313, p=0,162), maar wel voor het 
gemiddeld aantal niet-werkgerelateerde internetactiviteiten (t=2.236; df=313; p=0.026). Zelf-
standige ondernemers zonder personeel maken gemiddeld gebruik van 1,99 van deze niet-
werkgerelateerde internetactiviteiten, terwijl deze met personeel van 1,58 van deze internetac-
tiviteiten gebruik maken. 
 
Besluitend kunnen we stellen dat zelfstandige ondernemers een minder breed spectrum van 
internettoepassingen gebruiken dan werknemers. Dit volgt uit een verschillend gebruik van 
niet-werkgerelateerde internettoepassingen. Voor werkgerelateerde internettoepassingen is er 
geen verschil. 
 

3 . 3 .  S a m e n v a t t i n g  

Er zijn enkele opvallende verschillen in het computer- en internetgebruik van zelfstandige 
ondernemers en van werknemers. De verschillen wijzen op een meer werkgeoriënteerd ge-
bruik bij zelfstandige ondernemers. 
 
Het aandeel van de werknemers en van de zelfstandige ondernemers dat in de laatste 3 
maanden gebruik maakte van een computer of van het internet is niet significant verschillend. 
Bij de zelfstandige ondernemers met werknemers is de penetratie van het computer- en het 
internetgebruik wel groter dan bij dezen zonder werknemers. Verder maakten zelfstandige 
ondernemers in de laatste 3 maanden meer frequent gebruik van het internet dan de werkne-
mers. 
 
Het meest opvallende gegeven is echter het verschillend gebruik van het internet. Internetacti-
viteiten zoals het gebruiken van het internet in plaats van de traditionele post, het internetban-
kieren en het gebruiken van het internet voor telefonie of voor videoconferencing is populair-
der bij de zelfstandige ondernemers. Entertainmentgerichte toepassingen zijn minder populair 
bij zelfstandige ondernemers. Dit leidt ertoe dat zelfstandige ondernemers minder gebruik 
maken van niet-werkgerelateerde internettoepassingen, terwijl de werkgerelateerde internetac-
tiviteiten bij hen even populair zijn dan bij de werknemers. Dit leidt op zijn beurt tot een breder 
internetgebruik in het algemeen bij werknemers dan bij zelfstandige ondernemers. 
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4.  E-commerce 

E-commerce is één van de mogelijke toepassingen van het internet. We kunnen ons dan ook 
afvragen of het gebruik van e-commerce in die mate samenhangt met de breedte van het in-
ternetgebruik dat het volledig verklaard kan worden door dezelfde hulpbronnen. In dat geval 
verklaren het ICT-bezit en de e-vaardigheden via de breedte van het internetgebruik de ver-
schillen in e-commerce ten gevolge van de demografische verschillen. Bij deze demografische 
verschillen behoren de eventuele verschillen volgend uit het werkstatuut. 
 
Wanneer we e-commerce moeten onderbrengen bij de werkgerelateerde of bij de niet-
werkgerelateerde internettoepassingen, dan verwachten wij dat e-commerce eerder werkgere-
lateerd kan zijn bij zelfstandige ondernemers. In dat geval verwachten we vanuit bovenstaan-
de redenering en vanuit de reeds besproken bevindingen geen verschillend gebruik van e-
commerce bij zelfstandige ondernemers en werknemers.  
 

4 . 1 .  Z e l f s t a n d i g e  o n d er n e m e r s  o p  d e  i n te r n e t h an d e l  

Deze gegevens slaan op de respondenten die ooit het internet hebben gebruikt. (n=2.252). 
 
Er is geen verschil voor de laatste aankoop van goederen of diensten voor persoonlijk gebruik 
via internet17 tussen werknemers en zelfstandige ondernemers, of tussen zelfstandige onder-
nemers met en zelfstandige ondernemers zonder werknemers. 22% deed een aankoop in de 
laatste 3 maanden. Voor 9% was dat tussen de drie en de twaalf maanden geleden. Bij 4,9% 
was dit langer dan een jaar geleden. 64% deed nog nooit een aankoop via het internet. 
 
Aan de respondenten die tijdens het laatste jaar het internet gebruikten voor aankopen werd 
gevraagd welk type goederen of diensten ze voor privé-gebruik hadden besteld tijdens de 
voorbije 12 maanden (n=717). Er is maar één significant verschil tussen zelfstandige onder-
nemers en werknemers. Zelfstandige ondernemers (45,2%) bestelden vaker reizen of vakan-
tieverblijven dan werknemers (36%; χ2=3,95; p=0,047). Andere populaire categorieën van 
goederen zijn: tickets voor evenementen (32,3%), boeken, tijdschriften, kranten, online cur-
sussen (24,8%) en films en muziek (20,1%). 

                                                           
17 Wanneer kocht of bestelde u voor het laatst goederen of diensten voor persoonlijk gebruik via het internet 

(niet door een e-mail in te typen en te versturen)? 
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50,9% van de respondenten, die het laatste jaar goederen of diensten voor persoonlijk gebruik 
via het internet bestelden, bestelde of kocht deze goederen bij handelszaken die gekend zijn 
van buiten het internet (winkel, catalogus). 64,8% van deze respondenten kocht of bestelde 
goederen bij handelszaken die ze kenden van het internet of die ze op het internet hadden 
gevonden. Er is geen significant verschil tussen werknemers en zelfstandige ondernemers. 
Significant meer zelfstandige ondernemers zonder werknemers (77,2%) tegenover deze met 
werknemers (51,1%) kopen van handelszaken die men alleen kent via het internet (n=717; 
χ2=5,38; p=0,020). 
 
Dubbel zoveel zelfstandige ondernemers (10,4%) dan werknemers (5,5%) zijn in de laatste 12 
maanden problemen tegengekomen bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via 
het internet (n=717 en χ2=6,74; p=0,009). Tussen de types van zelfstandige ondernemers 
onderling is er geen significant verschil. 
 
Aan de respondenten die in de voorbije 12 maanden geen e-aankopen deden is gevraagd 
naar de belangrijkste redenen om geen goederen of diensten te kopen of te bestellen via het 
internet (n=1535). Deze redenen om af te zien van een online bestelling zijn dezelfde voor 
zelfstandige ondernemers en werknemers. Bijna de helft zegt geen behoefte te hebben aan 
online kopen. Ruim een derde zegt liever te gaan winkelen en wil het product zien. Één op vier 
is bezorgd over veiligheid of privacy en bijna één op vijf heeft te weinig vertrouwen in het ont-
vangen of het terugsturen van goederen en/of in de klachtenbehandeling. 
Een minder aangehaalde reden is het ontbreken van een kaart waarmee men via het internet 
kan betalen (6%). Deze reden wordt significant minder aangehaald door zelfstandige onder-
nemers (2,2%) dan door werknemers (7%). χ2=7,33; p=0,007. 
 
Via een principale componentenanalyse gaan we na of we het geheel van de redenen om 
geen gebruik te maken van e-commerce kunnen reduceren tot een kleiner aantal latente vari-
abelen dat zo goed als mogelijk de informatie uit de oorspronkelijke variabelen weergeeft. 
Door de rotatie zoeken we naar latente constructen die maximaal te onderscheiden zijn van 
elkaar. De drie resulterende componenten verklaren 47,13% van de totale variantie in de oor-
spronkelijke set van 9 variabelen. Tabel 18 geeft de ladingen van de items op de drie gero-
teerde constructen. 
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Tabel 18 Geroteerde componentmatrix e-commerce 

 Componenten 
 1 2 3 
Geen behoefte -0,544 0,048 -0,694 
Ga liever winkelen, wil het product zien, liefst vertrouwde winkel, … 0,565 0,106 -0,104 
Te moeilijk -0,047 0,586 0,060 
De levering van via het internet bestelde goederen is een probleem 0,189 0,628 -0,013 
Bezorgdheid over veiligheid of privacy (bv. Nummer kredietkaart geven) 0,673 0,069 0,015 
Te weinig vertrouwen over ontvangen/terugsturen of klachtenbehandeling 0,672 0,042 0,008 
Bezit geen kaart waarmee ik kan betalen via internet 0,164 0,590 -0,039 
Snelheid van de internetverbinding is te laag -0,019 0,460 -0,050 
Andere -0,299 -0,012 0,866 
 
We kunnen de 3 componenten omschrijven als: 
1. Motivationele drempels: wel behoefte, maar houden meer van winkelen, vinden internet 

niet veilig en hebben weinig vertrouwen in e-commerce 
2. Praktische belemmeringen: e-commerce is moeilijk, de levering stelt problemen, men 

heeft geen kaart en vindt de snelheid van de verbinding te laag 
3. Er is behoefte, maar een andere niet-vermelde reden weerhoudt hen ervan om via het 

internet te kopen. 
 
We vinden via t-testen volgende significante verschillen. Zelfstandige ondernemers vermelden 
significant minder motivationele drempels in vergelijking met de werknemers (t=2,38; 
df=1.533; p=0,017). Zelfstandige ondernemers met werknemers geven meer dan diegene 
zonder werknemers praktische belemmeringen aan (t=-2,165; df=120,205; p=0,032). 
 

4 . 2 .  S a m e n v a t t i n g  

De vragen betreffen enkel de respondenten die ooit het internet gebruikten. Bijna één op de 
drie werkenden kocht of bestelde in de 12 maanden voorafgaand aan het interview goederen 
via het internet. Er zijn geen verschillen tussen zelfstandige ondernemers en werknemers en 
ook niet tussen zelfstandige ondernemers met en zonder werknemers. 
 
Aan hen die in het voorbije jaar aankopen deden, is gevraagd over welke aankopen het gaat; 
bij welke zaken men deze aankopen deed en of men problemen had ondervonden. Aan hen 
die geen aankopen deden, is gevraagd naar de redenen hiervan. 
 
Over de laatste 12 maanden heen is er weinig tot geen verschil tussen het koopgedrag op 
internet van werknemers en van zelfstandige ondernemers.  
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Significant verschillend is het kopen van reizen: 45,2% van de zelfstandige ondernemers en 
36% van de werknemers maakt daar gebruik van. Andere belangrijke aankopen zijn tickets, 
boeken en andere lectuur, films en muziek. 
 
De bestellingen van de afgelopen 12 maanden gebeurden bij 50,9% van de werkenden (werk-
nemers en zelfstandige ondernemers) bij handelszaken die men kent van buiten het internet. 
Bij 64,8% van de werkenden gaat het om handelszaken die men op internet vond of die men 
van het internet kent. Bij deze laatste is er een significant verschil tussen zelfstandige onder-
nemers met en dezen zonder werknemers: 77,2% van de zelfstandige ondernemers zonder 
werknemers en 51,1% van de ondernemers met werknemers koopt van handelszaken die men 
enkel via het internet kent. 
Zelfstandige ondernemers hebben significant meer problemen ondervonden bij het kopen en 
bestellen via internet: 10,4% tegenover 5,5% van de werknemers. 
De belangrijkste redenen om geen goederen via internet te kopen zijn duidelijk: geen behoefte 
en liever zelf gaan winkelen. Veiligheidsredenen en onzekerheid over klachtenbehandeling zijn 
ook niet onbelangrijk bij de afwijzing van e-handel. 
 
 

5.  E-government  

Wat we zeiden over het gebruik van e-commerce kunnen we ook herhalen voor het gebruik 
van e-government. 
 
E-government is namelijk ook één van de mogelijke internettoepassingen die eerder onderge-
bracht kan worden in de werkgerelateerde internetactiviteiten. Voor zover e-government sa-
menhangt met de breedte van de gebruikte werkgerelateerde internettoepassingen verwach-
ten we geen verschillend gebruik van e-government bij zelfstandige ondernemers en 
werknemers. 
 
Voor de houding tegenover het gebruik van e-government hebben we geen expliciete ver-
wachtingen. 
 

5 . 1 .  Z e l f s t a n d i g e  o n d er n e m e r s  e v e n  p o s i t i e f  a l s  w e r k n e me r s  

In de eerste vraag ‘Zou het u interesseren om het internet te gebruiken ter vervanging van 
sommige contacten met (of bezoeken aan-) overheidsdiensten?’, wordt niet alleen gepeild 
naar het gebruik (ja, ik doe dit al) maar ook naar de interesse (ja, het interesseert me maar ik 
doe het niet). 
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Bij de respondenten met internetgebruik in de voorbije drie maanden (n=2.135) is er geen 
significant verschil tussen werknemers en zelfstandige ondernemers of tussen zelfstandige 
ondernemers met en zelfstandige ondernemers zonder personeel. Zes respondenten op tien 
doen reeds e-government transacties of hebben interesse in e-government. 
Gebruikers van of interesse voor e-government: 
 ja, ik doe dit al: 25,1% 
 ja, het interesseert me maar ik doe het nu niet: 35,4% 

Geen interesse 
 nee: 39,5%. 

 

5 . 2 .  Z e l f s t a n d i g e  o n d er n e m e r s  w e l  s p e c i f i e k e r e  i n t e r e s s e  

In dit deel onderzoeken we de activiteiten die men via e-government uitvoert of wil uitvoeren. 
Enerzijds gaat het om de geavanceerdheid van de gebruikte e-governmentactiviteit: informatie 
verkrijgen, officiële formulieren downloaden of ingevulde formulieren versturen. Anderzijds 
gaat het om de concrete e-governmentactiviteiten die men al uitvoert of die men wil uitvoeren. 
 
5 . 2 . 1  Z e l f s t a n d i g e  o n d e r n e m e r s  v o o r a l  i n f o r m a t i e g e r i c h t  

Aan de respondenten die in de voorbije 3 maand internet hebben gebruikt (n=2.135) werd 
gevraagd welke e-governmentactiviteiten ze de laatste 3 maanden voor persoonlijke doelein-
den hadden gebruikt. Er is geen significant verschil in het gebruik van deze e-
governmentactiviteiten tussen werknemers en zelfstandige ondernemers, noch tussen zelf-
standige ondernemers met en zonder personeel. Gemiddeld genomen heeft 37,1% informatie 
opgevraagd uit websites van de overheid, 13,1% heeft officiële documenten gedownload en 
12,3% heeft ingevulde formulieren verstuurd. 
 
5 . 2 . 2  Z e l f s t a n d i g e  o n d e r n e m e r s  w e n s e n  o o k  e - d i e n s t e n  

Voor deze vraag worden enkel de respondenten weerhouden die hebben aangegeven het 
internet te hebben gebruikt of te willen gebruiken voor contacten met de overheid (n=1.299 of 
60,5% van de internetgebruikers). 
 
Zelfstandige ondernemers verschillen van werknemers wat de reeds uitgevoerde of gewenste 
e-governmentactiviteiten betreft. Deze verschillen zijn meestal te verklaren op basis van het 
feit dat niet alle diensten even belangrijk of zelfs van toepassing zijn voor de zelfstandige on-
dernemers of voor de werknemers. Niet alle zelfstandige ondernemers of werknemers hebben 
objectieve redenen om van alle diensten gebruik te maken en er is geen categorie ‘niet van 
toepassing’ voorzien.  
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Hierna geven we de gemiddelden voor de totale groep van werkenden, zelfstandige onderne-
mers en werknemers samen.  
 
In de laatste kolom wordt aangegeven of de verdeling van de antwoorden over de verschillen-
de antwoordcategorieën significant verschilt voor de werknemers en de zelfstandige onderne-
mers. Voor de helft van de activiteiten zijn er significante verschillen.  
 
Tabel 19 Zelfstandige ondernemers en werknemers die e-government gebruiken of 

interesse hebben en de activiteiten 

 Ja, al online 
gedaan 

Ja, zou ik 
graag online 

doen 

Nee, zou ik 
niet online 

doen 

Sig. 

Belastingaangifte 16,8% 51,0% 32,2% * 
Openbare bibliotheken18 16,9% 50,6% 32,5% * 
Persoonlijke documenten19 5,2% 61,7% 33,1%  
Inschrijving voertuig 1,9% 61,4% 36,6% * 
Certificaten20 3,6,0% 58,5% 37,9%  
Aangifte van verhuis21 2,5% 58,6% 38,8%  
Gezondheidsdiensten22 5,4% 53,0% 41,7%  
Sociale zekerheid23 9,7% 47,1% 43,2% * 
Aanvraag bouwvergunning 1,9% 48,2% 49,9% * 
Werk zoeken24  16,2% 30,3% 53,5% * 
Aangifte bij de politie25 1,3% 42,1% 56,5%  
Inschrijving in hogeschool of universiteit 2,6% 34,9% 62,5%  
 
We creëren een nieuwe variabele ‘interesse in e-governmentactiviteiten’ door de categorieën 
‘ja, al online gedaan’ en ‘ja, zou ik graag online doen’ samen te nemen. ‘Nee, zou ik niet online 
doen’ blijft een aparte waarde. Zelfstandige ondernemers hebben minder interesse in het onli-
ne invullen van de belastingsaangifte (zelfstandige ondernemers 58,10% versus werknemers 
69,30%); in het online connecteren van openbare bibliotheken (57,20% versus 69,00%); in het 
online contacteren van de sociale zekerheid (werkloosheidsvergoeding, kindergeld, zieken-
fonds, studiebeurs; 51,90% versus 67,50%); in het online aanvragen van een bouwvergunning 
(47,10% versus 50,50%) en in het online zoeken van werk via een arbeidsbureau (30,70% 
versus 48,80%). 
                                                           
18  Bvb. raadplegen catalogus 
19  Identiteitskaart, rijbewijs 
20  Bvb. geboorte en huwelijk: aanvraag en bezorging 
21  Adresverandering 
22  Bvb. afspraak voor consultatie in hospitaal, advies over beschikbaarheid van diensten in hospitalen 
23  Werkloosheidsvergoeding, kindergeld, ziekenfonds, studiebeurs 
24  Via het arbeidsbureau (VDAB, ONEM, FOREM) 
25  Bvb. van diefstal 
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Zelfstandige ondernemers hebben alleen wat meer interesse om hun voertuig online in te 
schrijven (65,20% versus 63,10%). 
In een volgende paragraaf wordt met een principale componentenanalyse nagegaan of we 
deze verschillen samenvattend kunnen duiden. Het is verder opvallend dat meestal de helft of 
meer dan de helft van de zelfstandige ondernemers positief staan tegenover online diensten. 
 
5 . 2 . 3  Z e l f s t a n d i g e  o n d e r n e m e r s  s p e c i f i e k e  d i e n s t e n  

De 12 e-governmentactiviteiten werden eerst gehercodeerd: 1 betekent ‘niet uitgevoerd en 
geen interesse’; 2 betekent ‘niet uitgevoerd, maar interesse’; en 3 betekent ‘reeds uitgevoerd’.  
Hoe hoger de waarde, hoe groter de interesse. 
 
Via een principale componentenanalyse op het totale bestand gaan we na of we het geheel 
van e-governmentactiviteiten kunnen onderbrengen in een beperkt aantal componenten die zo 
goed als mogelijk de informatie uit de oorspronkelijke variabelen weergeeft. Door de varimax-
rotatie zoeken we naar latente constructen die maximaal te onderscheiden zijn van elkaar. De 
twee resulterende componenten verklaren 47,39% van de totale variantie in de oorspronkelijke 
set van 12 e-governmentactiviteiten. Tabel 20 geeft de ladingen van de items op de geroteer-
de constructen. 
 
Tabel 20 Geroteerde componentmatrix e-government 

 Component 
 1 2 
Belastingaangifte 0,532 -0,111 
Werk zoeken via het arbeidsbureau (VDAB, ONEM, FOREM) -0,197 0,803 
Sociale zekerheid (werkloosheidsvergoeding, kindergeld, ziekenfonds, studiebeurs) 0,266 0,590 
Persoonlijke documenten (identiteitskaart, rijbewijs) 0,689 0,219 
Inschrijving voertuig 0,633 0,378 
Aanvraag bouwvergunning 0,498 0,563 
Aangifte bij de politie (bvb. van diefstal) 0,624 0,274 
Openbare bibliotheken (raadplegen catalogus) 0,293 0,359 
Certificaten (geboorte, huwelijk) aanvraag en bezorging 0,602 0,426 
Inschrijving in hogeschool of universiteit 0,286 0,580 
Aangifte van verhuis (adresverandering) 0,514 0,569 
Gezondheidsdiensten (bvb. afspraak voor consultatie in hospitaal, advies…) 0,606 0,243 
Noot. Grenswaarde voor lading is 0,30. 
 
Tabel 20 laat zien dat sommige activiteiten op de twee constructen laden. Wanneer we deze 
apart houden, komen we tot 3 groepen van activiteiten. 
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De eerste groep (alleen hoge ladingen op component 1) staat voor overheidsdiensten waar 
iedereen mee te maken krijgt: 
 Belastingaangifte 
 Persoonlijke documenten (identiteitskaart, rijbewijs) 
 Aangifte bij de politie (bvb. van diefstal) 
 Gezondheidsdiensten (bvb. afspraak voor consultatie in hospitaal, advies over beschikbaar-

heid van diensten in hospitalen). 
De tweede groep (alleen hoge ladingen op component 2) bevat overheidsdiensten waarmee 
sommige personen in specifieke situaties geconfronteerd worden: 
 Werk zoeken via het arbeidsbureau (VDAB, ONEM, FOREM) 
 Sociale zekerheid (werkloosheidsvergoeding, kindergeld, ziekenfonds, studiebeurs) 
 Openbare bibliotheken (raadplegen catalogus) 
 Inschrijving in hogeschool of universiteit. 

De derde groep (hoge lading op de twee componenten) staat voor specifieke overheidsdien-
sten waar iedereen occasioneel mee te maken krijgt: 
 Inschrijving voertuig 
 Aanvraag bouwvergunning 
 Certificaten (geboorte, huwelijk) aanvraag en bezorging 
 Aangifte van verhuis (adresverandering). 

 
Voor elke groep wordt vervolgens een score berekend, die weergeeft voor hoeveel overheids-
activiteiten uit deze categorie de persoon interesse heeft. Interesse betekent dat de persoon 
deze activiteit al online uitgevoerd heeft of dat hij het graag online wil uitvoeren. Zo komen we 
voor de drie groepen van e-governmentactiviteiten tot scores die gelegen zijn tussen 0 en 4. 
 
Volgens de t-testen voor de drie berekende scores, verschillen de werknemers en de zelfstan-
dige ondernemers alleen voor de interesse in de e-governmentactiviteiten uit groep 2 (t=3,696; 
df=1.295; p=0,000). Dit zijn de overheidsdiensten waarmee sommige personen in specifieke 
situaties geconfronteerd worden, maar waar zelfstandige ondernemers waarschijnlijk minder 
vaak mee te maken krijgen: werk zoeken via het arbeidsbureau (VDAB, ONEM, FOREM); 
sociale zekerheid in de zin van werkloosheidsvergoeding, kindergeld, ziekenfonds en studie-
beurs; openbare bibliotheken en inschrijving in hogeschool of universiteit. 
 

5 . 3 .  Z e l f s t a n d i g e  o n d er n e m e r s  h u n  m o t ie v e n  o m  t e  w e i g e r e n  

In de ICT-enquête in de EAK wordt gevraagd om welke redenen het internet niet gebruikt 
wordt in verband met overheidsdiensten. Voor deze vraag zijn enkel de respondenten weer-
houden die geen of nog geen gebruik maken van het internet in verband met overheidsdien-
sten (n=1.589).  
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Er kunnen voor de opgegeven redenen in de vragenlijst geen significante verschillen tussen 
werknemers en zelfstandige ondernemers, of tussen zelfstandige ondernemers met en zelf-
standige ondernemers zonder personeel aangewezen worden.  
Er zijn 2 redenen die wel verschillen aangeven, maar ofwel onvoldoende waarnemingen bevat-
ten (de kostprijs heeft geen enkele werkgever als een belemmering aangeduid), ofwel te al-
gemeen zijn (een andere reden) om echt bruikbaar te zijn. 
Hierna volgen de redenen om geen e-government te gebruiken in afnemende mate van belang 
(% die deze reden opgeven): 
 Het persoonlijk contact ontbreekt: 28,4% 
 Te ingewikkeld: 14,9% 
 Een onmiddellijke reactie ontbreekt: 13,1% 
 De diensten die ik nodig heb, zijn niet online beschikbaar of moeilijk te vinden: 12,6% 
 Bezorgdheid over de bescherming en veiligheid van mijn gegevens: 8,8% 
 Extra kosten (bvb. telefoonverbinding): 1,8%. 

 
Maar liefst 41,9% van deze respondenten geeft aan dat ze om een andere dan de genoemde 
redenen geen online contact met de overheid wil. Gaat het om een gebrek aan interesse? Of 
zou er een andere reden zijn? 
 

5 . 4 .  S a m e n v a t t i n g  

Gemiddeld één op vier van de werkenden die het internet in de laatste drie maanden gebruik-
ten, heeft ook ervaring met e-government. Ruim één op drie van hen is er in geïnteresseerd 
maar gebruikt het nog niet. Vier op tien van hen heeft geen interesse. Er zijn geen significante 
verschillen tussen zelfstandige ondernemers en werknemers of tussen zelfstandige onderne-
mers met en zonder personeel. 
 
Internet wordt in de eerste plaats gebruikt voor het opvragen van informatie (37,1%) en minder 
voor het downloaden van officiële documenten (13,1%) of voor het invullen van formulieren om 
deze via het internet te versturen (12,3%). 
 
Bij de zelfstandige ondernemers die het internet willen gebruiken of reeds hebben gebruikt 
voor e-governmentactiviteiten, heeft minstens 60% reeds gebruik gemaakt van of interesse 
(inclusief de personen die het reeds gebruiken) voor activiteiten uit volgende categorieën: 
belastingaangiften, persoonlijke documenten (identiteitskaart, rijbewijs), inschrijving voertuig, 
openbare bibliotheken, certificaten (geboorte, huwelijk) en aangifte van verhuis.  
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Gegeven het grote verschil in het percentage van de respondenten dat e-
governmentactiviteiten uitvoert versus dat er interesse in heeft, kunnen we stellen dat tenmin-
ste bij deze beroepsactieve bevolking er nog heel wat groeipotentieel is voor e-government.  
 
Zelfstandige ondernemers en werknemers verschillen voor heel wat van de opgegeven activi-
teiten wat het uitvoeren van of het geïnteresseerd zijn in deze activiteiten betreft. Om deze 
verschillen op een meer gestructureerde wijze te vatten, werden deze activiteiten opgedeeld in 
drie groepen. Zelfstandige ondernemers en werknemers verschillen niet voor de interesse in 
overheidsdiensten waar iedereen (occasioneel) mee te maken krijgt. Zelfstandige onderne-
mers hebben wel minder interesse in overheidsdiensten, waarmee sommige personen in spe-
cifieke situaties geconfronteerd worden. Gegeven de omschrijving van deze e-
governmentactiviteiten, kunnen we verwachten dat zelfstandige ondernemers minder interesse 
hebben om deze activiteiten online uit te voeren omdat ze ook minder in contact komen met 
een aantal van deze activiteiten: 
 Werk zoeken via het arbeidsbureau 
 Sociale zekerheid in de zin van werkloosheidsvergoeding, kindergeld, ziekenfonds of stu-

diebeurs 
 Raadplegen van de catalogus van openbare bibliotheken, en 
 Iemand inschrijven in de hogeschool of aan de universiteit. 

 
Voor ruim één op de vier van de respondenten die (nog) geen beroep deden op online over-
heidsdiensten is het gebrek aan persoonlijk contact een reden om (nog) niet met e-
government te werken. Minstens één op de tien zegt dat het te moeilijk is, dat de gewenste 
diensten nog niet online beschikbaar zijn of dat ze moeilijk te vinden zijn, en dat een onmiddel-
lijke reactie ontbreekt. Opvallend is dat 41.9% van de respondenten aangeeft dat ze om een 
andere dan de opgenomen redenen in de vragenlijst geen contact met de overheid willen via 
het internet. We hebben er het gissen naar over welke reden het dan gaat. Zelfstandige on-
dernemers en werknemers verschillen niet voor de opgegeven redenen. 
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Hoofdstuk 3 
Toetsing van het model 

In hoofdstuk 2 werden de relaties uit het model één voor één uitgespit. In dit hoofdstuk zullen 
we eerder het model in zijn geheel onderzoeken. De relaties worden voor de totale bevolking 
onderzocht in de volledige steekproef van de EAK, n=4.892. Vervolgens wordt het model ge-
toetst voor de subpopulatie van werkende zelfstandige ondernemers en werknemers, n=2.732. 
 
Figuur 8 Onderzoeksmodel: test 

 1. Persoonskenmerken  
 Leeftijd 

Geslacht 
Diploma 
Kinderen26 

 

 Zelfstandige ondernemers/ 
werknemers 

 

 
2. ICT-bezit  4. E-vaardigheden 
Standaard ICT 
Geavanceerd ICT 

 Standaard toepassingen 
Geavanceerde toepassingen 

 
3. ICT-gebruik 

 

Werkgerelateerd 
Andere activiteiten 

 

   

  
5. Internethandel 
6. Gebruik van e-government 

7. Interesse in e-government 

 

 

Activiteiten voor iedereen 
Activiteiten voor sommige per-
sonen in specifieke omstandig-
heden 
Activiteiten occasioneel voor 
iedereen 

 
                                                           
26  Aantal kinderen=aantal kinderen in het gezin 
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Het volledige model bestaat in feite uit vier submodellen. 
 
In model 1 (van de persoonskenmerken tot en met het ICT-gebruik) wordt getoetst of de ver-
schillen in ICT-gebruik volgend uit de verschillen in de persoonskenmerken (gedeeltelijk) ver-
klaard kunnen worden via ICT-bezit en e-vaardigheden. Dit deel van het model is gebaseerd 
op de studie van Moreas (2007). Hier worden de processen verder uitgespit in de zin dat het 
ICT-bezit, de e-vaardigheden en het ICT-gebruik opgedeeld worden in verschillende catego-
rieën. Zo wordt nagegaan of dit model zowel opgaat voor werkgerelateerd als voor niet-
werkgerelateerd ICT-gebruik. Tenslotte wordt nagegaan of zowel standaard ICT-bezit als gea-
vanceerd ICT-bezit als operationalisatie van de materiële hulpbronnen; en of zowel de stan-
daardtoepassingen als de geavanceerd e-vaardigheden als operationalisatie van de cognitieve 
hulpbronnen een deel van de demografische verschillen in ICT-gebruik kunnen verklaren. 
Naast deze verfijning van het model, die in de hele populatie onderzocht wordt, gaan we ook 
de waarde van dit model voor zelfstandige ondernemers en voor werknemers na en onderzoe-
ken we of dit model ook de eventuele verschillen tussen werknemers en zelfstandige onder-
nemers kan verklaren. 
 
Modellen 2 en 3 omvatten model 1, maar ze voegen hieraan respectievelijk het gebruik van e-
commerce en van e-government toe. Zoals we reeds aangaven in hoofdstuk 2 gaan we ervan 
uit dat het gebruik van e-commerce en van e-government kunnen gezien worden als twee 
vormen van werkgerelateerde internetactiviteiten. We kunnen op basis hiervan verwachten dat 
het model dat de werkgerelateerde internetactiviteiten voorspelt, ook e-commerce en e-
government zal voorspellen. We verwachten met andere woorden dat de demografische ver-
schillen in e-government en in e-commerce (gedeeltelijk) kunnen verklaard worden vanuit ICT-
bezit en vanuit de e-vaardigheden. Voor zover ICT-bezit en e-vaardigheden een impact heb-
ben op e-commerce en op e-government omdat ze in een breder internetgebruik resulteren, 
zal in het volledige model alleen nog de breedte van het internetgebruik een significant effect 
hebben op e-commerce en e-government. Verder wordt onderzocht of de verschillen tussen 
werknemers en zelfstandige ondernemers op eenzelfde wijze kunnen verklaard worden dan de 
verschillen in functie van andere persoonskenmerken. 
 
In model 4 wordt tegenover model 1 de houding tegenover e-government toegevoegd. Hier-
door wordt onderzocht of het verschil in de houding tegenover e-government volledig verklaard 
kan worden door de processen uit het theoretische basismodel. Kunnen de verschillen in de 
houding tegenover e-government tussen de subgroepen in onze maatschappij met andere 
woorden volledig verklaard worden door verschillen in ICT-bezit en in e-vaardigheden? En is 
de impact van deze hulpbronnen op de houding tegenover e-government volledig te verklaren 
via de breedte van het internetgebruik?  
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Dit zou betekenen dat demografische verschillen in de houding tegenover e-government ver-
klaard kunnen worden door de breedte van het internetgebruik, dat op zijn beurt (gedeeltelijk) 
beïnvloed wordt door het ICT-bezit en de e-vaardigheden. 
 
 

1.  Model  1:  verklar ing van het  ICT-gebruik 

Vooreerst worden de demografische verschillen voor de verschillende categorieën van ICT-
bezit en van de e-vaardigheden onderzocht. Hierna komen we tot de toetsing van het gehele 
model voor beide vormen van ICT-gebruik. 
 

1 . 1 .  I C T - b e z i t  

ICT-bezit wordt geoperationaliseerd in enerzijds standaard ICT-apparatuur (mobiele telefoon, 
bureaucomputer en toegang tot het internet) en anderzijds geavanceerde ICT-apparatuur 
(mobiele telefoon met internet, draagbare computer en handcomputer)27. De score voor stan-
daard ICT-bezit en voor geavanceerd ICT-bezit is gelijk aan het aantal apparaten dat men uit 
desbetreffende categorie bezit. Zo komen we voor beide variabelen tot scores tussen 0 en 3. 
 
Vooreerst worden de relaties tussen de persoonskenmerken en het ICT-bezit onderzocht in de 
totale populatie. Vervolgens bekijken we de relaties in de groep van werkenden (zelfstandige 
ondernemers en werknemers). 
 
1 . 1 . 1  T o t a l e  p o p u l a t i e  

Vooreerst worden via Pearson-correlaties de enkelvoudige relaties tussen de persoonsken-
merken en ICT-bezit onderzocht. We zien dat het aantal standaard én geavanceerde ICT-
apparaten dat men bezit, groter is naarmate men jonger is, wanneer men man is, als men 
langer gestudeerd heeft en als men meer kinderen heeft. 
 
Met een multiple lineaire regressieanalyse wordt vervolgens nagegaan welke effecten van 
deze demografische variabelen behouden blijven wanneer al deze demografische variabelen 
samen in het model worden ingebracht. In dat geval verdwijnt alleen het significante effect van 
het aantal kinderen op het bezit van geavanceerde ICT-apparatuur, wat wil zeggen dat de 
oorspronkelijke enkelvoudige relatie tussen het aantal kinderen en het bezit van geavanceerde 
ICT-apparatuur kan verklaard worden door de andere variabelen in het model.  

                                                           
27  Spelcomputer werd niet in de somscore opgenomen, omdat de lading op de tweede component (0.383) bedui-

dend lager was dan de lading van de andere geavanceerde apparaten. Verder was de lading voor een spel-
computer op component 1 en 2 nagenoeg even groot (0.297 en 0.383) 
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Het aantal kinderen heeft met andere woorden geen bijkomend effect op het bezit van gea-
vanceerde ICT-apparatuur wanneer men rekening houdt met de effecten van de overige de-
mografische kenmerken. Het effect van het aantal kinderen op de standaard ICT-apparatuur 
blijft wel behouden en ook de overige relaties blijven betekenisvol. Dit houdt in dat deze de-
mografische kenmerken een bijkomend effect hebben op het bezit van ICT-apparatuur. Dit 
effect kan niet verklaard worden door de overige demografische kenmerken. 
 
Tabel 21 Multiple lineaire regressie met standaard en geavanceerde ICT-apparatuur 

als afhankelijke en demografische kenmerken als verklarende variabelen28 

 Standaard ICT Geavanceerde ICT 
 Pearson-corr. Regressie Pearson-corr. Regressie 
 r= p< Β SE R= p< Β SE 
Demografische kenmerken 

Leeftijd -0,433 0,000 -0,021*** 0,001 -0,251 0,000 -0,007*** 0,001 

Geslacht 0,042 0,004 0,079** 0,026 0,053 0,000 0,057** 0,017 

Diploma 0,416 0,000 0,232*** 0,010 0,299 0,000 0,112*** 0,007 

Aantal kinderen 0,258 0,000 0,121*** 0,015 0,095 0,000 -0,003ns 0,010 

Constante   2,272*** 0,061   0,343*** 0,040 

R  0,532  0,344 

R2  0,284  0,118 

Adjusted R2  0,283  0,118 

F; P; df  483; 0,000; 4  164; 0,000; 4 
Noot. 
• Leeftijd: leeftijd van 16 tot 74; geslacht (vrouw=0; man=1); diploma (0=geen; 1=LO; 2=eerste of 

tweede graad; 3=derde graad, post-secundair niet hoger onderwijs; 4=hoger korte type; 5=hoger 
lange type, universiteit; 6=universitair voortgezet en doctoraat); aantal kinderen=aantal kinderen 
in het gezin. 

• Β is de niet-gestandaardiseerde β 
 
Tot slot merken we dat het geheel van de persoonskenmerken 28,3% van de variantie in het 
bezit van standaard ICT-apparatuur verklaard en 11,8% van de variantie in het bezit van gea-
vanceerde ICT in het gezin. Met andere woorden is het bezit van de standaard ICT-apparaten 
sterker bepaald vanuit de demografische kenmerken dan het bezit van geavanceerde ICT-
apparatuur. 
 
1 . 1 . 2  Z e l f s t a n d i g e  o n d e r n e m e r s  e n  w e r k n e m e r s  

Deze analyses worden alleen uitgevoerd op het geheel van de werkenden (werknemers en 
zelfstandige ondernemers).  

                                                           
28  n=4892; *: 0,01<p<0,05; **: 0,001<p<0,01; ***: p<0,001 
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Omdat hierdoor de variantie in de verschillende demografische kenmerken beperkt wordt, 
moet het ons niet verwonderen dat de demografische variabelen (inclusief het werkstatuut) 
slechts 9% van het standaard ICT-bezit en 8% van het geavanceerde ICT-bezit verklaren. 
 
Tabel 22 Multiple lineaire regressie met standaard en geavanceerde ICT als afhanke-

lijke en met de persoonskenmerken en het werkstatuut (zelfstandige on-
dernemers versus werknemers)29 als onafhankelijke variabelen 

 Standaard ICT Geavanceerde ICT 
 Pearson-corr. Regressie Pearson-corr. Regressie 
 R= p< β SE r= p< Β SE 
Demografische kenmerken 

Leeftijd -0,058 0,003 -0,001ns 0,002 -0,081 0,000 -0,005*** 0,001 

Geslacht -0,027 0,163 -0,022ns 0,032 0,029 0,126 0,050ns 0,026 

Diploma 0,245 0,000 0,162*** 0,013 0,260 0,000 0,146*** 0,011 

Aantal kinderen 0,183 0,000 0,136*** 0,016 0,021 0,279 -0,009ns 0,013 

Werkstatuut 0,050 0,009 0,100* 0,046 0,087 0,000 0,165*** 0,038 

Constante   1,799*** 0,084   0,136* 0,069 

R  0,296  0,281 

R2  0,088  0,079 

Adjusted R2  0,086  0,077 

F; P; df  52; 0,000; 5  46; 0,000; 5 
Noot. 
• Leeftijd: leeftijd van 16 tot 74; geslacht (vrouw=0; man=1); diploma (0=geen; 1=LO; 2=eerste of 

tweede graad; 3=derde graad, post-secundair niet hoger onderwijs; 4=hoger korte type; 5=hoger 
lange type, universiteit; 6=universitair voortgezet en doctoraat); aantal kinderen=aantal kinderen 
in het gezin; zelfstandige ondernemer (1) of werknemer (0). 

• Β is de niet-gestandaardiseerde β 
 
De Pearson-correlaties geven aan dat het bezit van de standaard én van de geavanceerde 
ICT-apparaten bij de werkenden groter is als ze jonger zijn, als ze een hoger diploma hebben 
en als ze zelfstandige ondernemer zijn. Het aantal kinderen heeft alleen een positieve impact 
op het bezit van standaard ICT-apparaten. In deze groep van werkenden is er verder geen 
verband meer tussen het geslacht en het ICT-bezit. 
Wanneer we alle persoonskenmerken inbrengen in een multiple lineaire regressie-analyse dan 
merken we dat het bezit van standaard ICT-apparatuur samenhangt met een hoger diploma, 
meer kinderen en met het statuut van zelfstandige ondernemers. De oorspronkelijke samen-
hang tussen de leeftijd en het standaard ICT-bezit verdwijnt en kan dus volledig verklaard 
worden door het lagere diploma, het kleiner aantal kinderen en/of het statuut van de oudere 
beroepsactieve persoon. Het geavanceerd ICT-bezit hangt samen met een lagere leeftijd, met 
een hoger diploma en met het statuut als zelfstandige ondernemer.  

                                                           
29  n=2727; *: 0,01<p<0,05; **: 0,001<p<0,01; ***: p<0,001 
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Het aantal kinderen of de leeftijd heeft in deze groep geen bijkomende impact op het bezit van 
geavanceerde ICT-apparatuur. 
 
1 . 1 . 3  S a m e n v a t t i n g  

In de totale populatie (16 t.e.m. 74 jaar) bezit men meer standaard en meer geavanceerde 
ICT-apparaten wanneer men jonger is, wanneer men mannelijk is en wanneer men een hoger 
diploma heeft. Het aantal kinderen heeft in het regressiemodel alleen een gunstige impact op 
het aantal standaard ICT-apparaten.  
 
Moreas (2007) vond in de totale populatie dat zowel de persoons- als de gezinskenmerken 
belangrijk zijn in het voorspellen van het computer- en het internetbezit. Aangezien het me-
rendeel van de bevolking in 2005 alleen een desktop had (44,9% had alleen een desktop, 
18,8% had een pc en een laptop en 4,7% had alleen een laptop), behoren zowel het compu-
ter- als het internetbezit tot de categorie van de standaard ICT-apparatuur. Hierdoor is deze 
studie in overeenstemming met de resultaten van Moreas. Deze studie laat anderzijds zien dat 
voor het bezit van gevanceerde ICT-apparatuur de gezinskenmerken een kleinere of zelfs 
geen impact zouden kunnen hebben. De beperking van deze studie om dergelijke conclusies 
te trekken, ligt in het feit dat we maar één gezinskenmerk in het model hebben ingebracht. 
 
Bij de werkenden (werknemers en zelfstandige ondernemers) is het bezit van standaard ICT-
apparaten niet langer afhankelijk van het geslacht of de leeftijd. Men bezit meer standaard 
ICT-apparatuur wanneer men een hoger diploma heeft, wanneer men meer kinderen heeft en 
als men zelfstandige ondernemer is. 
 
Het bezit van geavanceerde ICT-apparaten is zoals in de totale bevolking niet afhankelijk van 
het aantal kinderen, én bij de werkenden heeft ook het geslacht niet langer een significante 
invloed. Werkenden bezitten meer geavanceerde ICT-apparaten wanneer ze jonger zijn, wan-
neer ze een hoger diploma hebben en als ze zelfstandige ondernemer zijn. 
Zelfstandige ondernemers zijn dus beter voorzien van ICT-apparatuur dan werknemers.  
 

1 . 2 .  E - v a a r d ig h e d e n  

E-vaardigheden worden geoperationaliseerd in standaardtoepassingen en geavanceerde toe-
passingen. 
 
De standaardtoepassingen zijn: kopiëren of verplaatsen van een bestand of een map, gereed-
schap gebruiken om te kopiëren of te plakken, eenvoudige rekenformules gebruiken in een 
spreadsheet, bestanden comprimeren, aansluiten en installeren van nieuwe toestellen (bij-
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voorbeeld printer, modem), een zoekmachine gebruiken om informatie te vinden (bijvoorbeeld 
Google, Yahoo) en het versturen van e-mails met aangehechte bestanden. 
Geavanceerde toepassingen zijn: een computerprogramma schrijven in een programmeertaal, 
berichten versturen naar chatrooms, nieuwsgroepen of online discussieforums, het internet 
gebruiken om te telefoneren, peer-to-peer netwerken gebruiken om muziek, films en dergelijke 
uit te wisselen en een webpagina ontwerpen. 
 
De score voor beide variabelen geeft aan hoeveel van deze activiteiten de persoon reeds 
heeft uitgevoerd. 
 
Vooreerst worden de relaties tussen de persoonskenmerken en de e-vaardigheden onderzocht 
in de totale populatie. Vervolgens bekijken we de relaties in de groep van werkenden (zelf-
standige ondernemers en werknemers). 
 
1 . 2 . 1  T o t a l e  p o p u l a t i e  

In de totale populatie van 16- tot en met 74-jarigen zijn volgens de Pearson-correlaties zowel 
de standaard als de geavanceerde e-vaardigheden groter als men jonger is, als men van het 
mannelijk geslacht is, als men een hoger diploma heeft of als men meer kinderen heeft. Al 
deze demografische kenmerken behouden een significante impact op de geavanceerde e-
vaardigheden in het regressiemodel, al draait de richting van dit effect om voor het aantal 
kinderen. Hoe groter het aantal kinderen, hoe kleiner het aantal geavanceerde e-vaardigheden 
wanneer men rekening houdt met de andere effecten uit het model. Voor de standaardvaar-
digheden is in het regressiemodel alleen het aantal kinderen niet langer betekenisvol.  
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Tabel 23 Multiple lineaire regressies met de e-vaardigheden als afhankelijke en per-

soonskenmerken als verklarende variabelen30 

 Standaard e-vaardigheden Geavanceerde e-vaardigheden 
 Pearson-corr. Regressie Pearson-corr. Regressie 
 r= p< β SE r= p< β SE 
Demografische kenmerken 

Leeftijd -0,495 0,000 -0,066*** 0,002 -0,335 0,000 -0,018*** 0,001 

Geslacht 0,125 0,000 0,629*** 0,061 0,126 0,000 0,217*** 0,024 

Diploma 0,526 0,000 0,832*** 0,024 0,250 0,000 0,108*** 0,009 

Aantal kinderen 0,184 0,000 -0,021ns 0,036 0,052 0,000 -0,075*** 0,014 

Constante   3,565*** 0,146   0,892*** 0,057 

R  0,639  0,393 

R2  0,408  0,155 

Adjusted R2  0,408  0,154 

F; P; df  843; 0,000; 4  223; 0,000; 4 
Noot. 
• Leeftijd: leeftijd van 16 tot 74; geslacht (vrouw=0; man=1); diploma (0=geen; 1=LO; 2=eerste of 

tweede graad; 3=derde graad, post-secundair niet hoger onderwijs; 4=hoger korte type; 5=hoger 
lange type, universiteit; 6=universitair voortgezet en doctoraat); aantal kinderen=aantal kinderen 
in het gezin. 

• Β is de niet-gestandaardiseerde β 
 
Opvallend is verder dat de persoonskenmerken 41% van de variantie in de standaardvaardig-
heden en 15% van de variantie in de geavanceerde vaardigheden kunnen verklaren. De ver-
schillen in standaardvaardigheden zijn dus duidelijk meer bepaald door de demografische 
kenmerken uit het model dan de verschillen in de geavanceerde vaardigheden. 
 

                                                           
30  n=4892; *: 0,01<p<0,05; **: 0,001<p<0,01; ***: p<0,001 
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1 . 2 . 2  Z e l f s t a n d i g e  o n d e r n e m e r s  e n  w e r k n e m e r s  

Tabel 24 Multiple lineaire regressies met de e-vaardigheden als afhankelijke variabe-
le en de persoonskenmerken en het werkstatuut (werknemers versus zelf-
standige ondernemers) als onafhankelijke variabelen31 

 Standaard e-vaardigheden Geavanceerde e-vaardigheden 
 Pearson-corr. Regressie Pearson-corr. Regressie 
 r= p< β SE r= p< β SE 
Demografische kenmerken         

Leeftijd -0,214 0,000 -0,042*** 0,004 -0,187 0,000 -0,017*** 0,002 

Geslacht 0,069 0,000 0,534*** 0,088 0,120 0,000 0,284*** 0,036 

Diploma 0,450 0,000 0,944*** 0,037 0,234 0,000 0,185*** 0,015 

Aantal kinderen 0,065 0,001 0,003ns 0,044 -0,026 0,179 -0,068*** 0,018 

Werkstatuut -0,006 0,750 -0,071 ns 0,127 -0,027 0,166 -0,058ns 0,052 

Constante   2,341*** 0,233   0,499*** 0,096 

R  0,489  0,326 

R2  0,239  0,106 

Adjusted R2  0,237  0,105 

F; P; df  171; 0,000; 5  64; 0,000; 5 
Noot. 
• Leeftijd: leeftijd van 16 tot 74; geslacht (vrouw=0; man=1); diploma (0=geen; 1=LO; 2=eerste of 

tweede graad; 3=derde graad, post-secundair niet hoger onderwijs; 4=hoger korte type; 5=hoger 
lange type, universiteit; 6=universitair voortgezet en doctoraat); aantal kinderen=aantal kinderen 
in het gezin; zelfstandige ondernemer (1) of werknemer (0). 

• Β is de niet-gestandaardiseerde β 
 
Deze analyses worden alleen uitgevoerd op het geheel van de werkenden (werknemers en 
zelfstandige ondernemers). Omdat hierdoor de variantie in de verschillende demografische 
kenmerken beperkt wordt, moet het ons niet verwonderen dat de demografische variabelen 
(inclusief het werkstatuut) minder variantie van de standaard (23,7%) en van de geavanceerde 
e-vaardigheden (10,5%) verklaren dan in de totale populatie het geval was.  
 
De Pearson-correlaties geven aan dat de e-vaardigheden bij de werkenden groter zijn als ze 
jonger zijn, als ze mannelijk zijn of als ze een hoger diploma hebben. Het aantal kinderen in 
huis vertoont een positieve samenhang met de standaardvaardigheden maar niet met de gea-
vanceerde vaardigheden. Tenslotte is er geen verschil in vaardigheden tussen werknemers en 
zelfstandige ondernemers. 
 
 
 
 

                                                           
31 n=2732; *: 0,01<p<0,05; **: 0,001<p<0,01; ***: p<0,001 
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Wanneer we alle persoonskenmerken inbrengen in een multiple lineaire regressie-analyse  
merken we dat zowel de standaardvaardigheden als de geavanceerde vaardigheden groter 
zijn naarmate men jonger is, als men van het mannelijk geslacht is of als men een hoger di-
ploma heeft. Wanneer men rekening houdt met de effecten van deze persoonskenmerken 
heeft het aantal kinderen niet langer een betekenisvol effect op de standaardvaardigheden. 
Het aantal kinderen heeft rekening houdend met de andere effecten uit het model een nega-
tieve impact op de geavanceerde e-vaardigheden. Dit betekent dat meer kinderen een rem 
voor de geavanceerde e-vaardigheden inhouden wanneer men rekening houdt met de leeftijd, 
het geslacht en het diploma van de persoon. Zelfstandige ondernemers en werknemers ver-
schillen ook in dit volledig model niet met betrekking tot hun e-vaardigheden. 
 
1 . 2 . 3  S a m e n v a t t i n g  

In de totale populatie (16 tot en met 74 jaar) bezit men meer standaard en geavanceerde e-
vaardigheden wanneer men jonger is, wanneer men mannelijk is en wanneer men een hoger 
diploma heeft. Het aantal kinderen heeft in het regressiemodel geen impact meer op de stan-
daardvaardigheden en ze remmen de geavanceerde e-vaardigheden af. Bij de werkenden 
(werknemers en zelfstandige ondernemers) vinden we dezelfde verbanden. De bijkomende 
variabele voor het werkstatuut (zelfstandige ondernemer versus werknemer) heeft geen impact 
op de e-vaardigheden. 
 

1 . 3 .  I C T - g e b ru i k  

ICT-gebruik wordt voor deze analyse geoperationaliseerd in werkgerelateerd en niet-
werkgerelateerd gebruik. We gebruiken hiervoor de internetactiviteiten. Werkgerelateerd ge-
bruik: versturen of ontvangen e-mails, telefoneren via het internet of het gebruik van videocon-
ferenties, informatie zoeken over goederen en diensten, software downloaden, verkoop van 
goederen of diensten, internetbankieren en vorming en opleiding. Niet-werkgerelateerd ge-
bruik: chatten, gebruik van diensten in verband met reizen, luisteren naar webradio of kijken 
naar webtelevisie, spelletjes spelen of downloaden van muziek, spelletjes of afbeeldingen, 
lezen of downloaden van onlinekranten of -tijdschriften, werk zoeken of solliciteren, zoeken 
naar informatie in verband met gezondheid (bijvoorbeeld ziekte, voeding, verbeteren van de 
gezondheid enzoverder) of andere (vrijetijds-) informatie of diensten zoeken. De score is het 
aantal activiteiten dat men om privé-redenen heeft uitgevoerd gedurende de laatste 3 maan-
den. Zo komen we voor werkgerelateerde ICT-gebruik tot scores tussen 0 en 7 en voor niet-
werkgerelateerd ICT-gebruik tot scores tussen 0 en 8. Zoals steeds onderzoeken we eerst het 
model voor de totale populatie en vervolgens voor de deelpopulatie van de werkenden. 



ICT gebruik bij zelfstandige ondernemers 

57 

1 . 3 . 1  T o t a l e  p o p u l a t i e  

Tabel 25 Multiple lineaire regressies met het al dan niet werkgerelateerd ICT-gebruik 
als afhankelijke variabelen en naargelang het model de persoonskenmer-
ken en de hulpbronnen als onafhankelijke variabelen32 

  WERKGERELATEERD ICT-GEBRUIK 
  Pearson-correlatie Model 1 Model 2 
  r= P< β S.E. β S.E. 
Demografische kenmerken 

Leeftijd -0,460 0,000 -0,037*** 0,001 -0,002 0,001 
Geslacht 0,103 0,000 0,321*** 0,040 0,020 0,028 
Diploma 0,488 0,000 0,473*** 0,016 0,087*** 0,012 
Aantal kinderen 0,205 0,000 0,061** 0,023 0,051** 0,016 

Materiële en cognitieve hulpbronnen 
Standaard ICT-bezit 0,617 0,000     0,357*** 0,017 
Geavanceerd ICT-bezit 0,420 0,000   0,193*** 0,025 
Standaard e-vaardigheden 0,777 0,000   0,292** 0,008 
Geavanceerde e-vaardigh. 0,546 0,000   0,359*** 0,018 

Constant     1,918*** 0,095 -0,321*** 0,076 
R   0,591 0,826 
R2   0,349 0,683 
Adjusted R2   0,349 0,683 
F; p; df   656; 0,000; 4 1316; 0,000; 8 
  NIET-WERKGERELATEERD ICT-GEBRUIK 
  Pearson-correlatie Model 1 Model 2 
  r= P< β S.E. β S.E. 
Demografische kenmerken 

Leeftijd -0,417 0,000 -0,040*** 0,002 -0,007*** 0,001 
Geslacht 0,066 0,000 0,214*** 0,046 -0,094* 0,037 
Diploma 0,368 0,000 0,353*** 0,018 -0,001 0,016 
Aantal kinderen 0,142 0,000 -0,030 0,027 -0,017 0,021 

Materiële en cognitieve hulpbronnen  
Standaard ICT-bezit 0,499 0,000     0,264*** 0,022 
Geavanceerd ICT-bezit 0,361 0,000   0,168*** 0,033 
Standaard e-vaardigheden 0,663 0,000   0,262*** 0,010 
Geavanceerde e-vaardigh. 0,539 0,000   0,517** 0,024 

Constant     2,24*** 0,110 0,188 0,100 
R   0,489 0,720 
R2   0,239 0,518 
Adjusted R2   0,238 0,517 
F; p; df   383; 0,000; 4 655; 0,000; 8 
 
 
 
 

                                                           
32  n=4892; *: 0,01<p<0,05; **: 0,001<p<0,01; ***: p<0,001 
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Noot. 
• Leeftijd: leeftijd van 16 tot 74; geslacht (vrouw=0; man=1); diploma (0=geen; 1=LO; 2=eerste of 

tweede graad; 3=derde graad, post-secundair niet hoger onderwijs; 4=hoger korte type; 5=hoger 
lange type, universiteit; 6=universitair voortgezet en doctoraat); aantal kinderen=aantal kinderen 
in het gezin. 

• Β is de niet-gestandaardiseerde β 
 
Werkgerelateerde ICT-activiteiten bij de totale bevolking 
Zowel volgens de Pearson-correlaties als volgens het eerste model van de multiple lineaire 
regressieanalyse heeft men meer werkgerelateerde activiteiten gebruikt wanneer men jonger 
is, als men mannelijk is, als men langer gestudeerd heeft en als men meer kinderen heeft.  
 
Model 1 met de persoonskenmerken verklaart 35% van de variantie in het aantal gebruikte 
werkgerelateerde activiteiten.  
 
Via model 2 wordt onderzocht of deze verschillen voor de demografische kenmerken in het 
werkgerelateerd ICT-gebruik kunnen verklaard worden door de materiële (standaard en gea-
vanceerd ICT-bezit) en de cognitieve hulpbronnen (standaard en geavanceerde e-
vaardigheden). Indien dit het geval is, zijn de effecten voor de hulpbronnen significant en ver-
dwijnen tegelijkertijd de significante effecten voor de persoonskenmerken. De resultaten laten 
zien dat men meer werkgerelateerde activiteiten gebruikt naarmate men meer standaard of 
geavanceerde ICT-apparatuur bezit en naarmate men meer standaard of geavanceerde e-
vaardigheden heeft (allen betekenisvol). Verder verdwijnen in dit model de betekenisvolle 
effecten voor de leeftijd en geslacht. De oorspronkelijke effecten van de leeftijd en van het 
geslacht op het aantal uitgevoerde werkgerelateerde activiteiten kunnen dus volledig verklaard 
worden door de materiële en de cognitieve hulpbronnen. Het effect van het diploma kan 
slechts gedeeltelijk verklaard worden door deze hulpbronnen (β wordt kleiner van model 1 
naar 2), maar het diploma behoudt een betekenisvolle impact in model 2. Het effect van het 
aantal kinderen op het werkgerelateerd ICT-gebruik kan niet verklaard worden via de e-
vaardigheden of via het ICT-bezit. Dat het aantal kinderen een directe impact zou hebben op 
het aantal uitgevoerde werkgerelateerde activiteiten is niet onmiddellijk verklaarbaar. We vra-
gen ons af of dit geen artefact is van de samenhang tussen de leeftijd waarop men kinderen 
heeft en waarop men werkt. In dat geval moet dit effect verdwijnen in het model voor de wer-
kenden. Via model 2 wordt 68% van de variantie in het aantal gebruikte werkgerelateerde 
activiteiten verklaard. 
 
Niet-werkgerelateerde ICT-activiteiten bij de totale bevolking 
Zowel volgens de Pearson-correlaties als volgens het eerste model van de multiple lineaire 
regressieanalyse heeft men meer niet-werkgerelateerde activiteiten gebruikt wanneer men 
jonger is, als men mannelijk is of als men langer gestudeerd heeft.  
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Terwijl de Pearson-correlatie een positief verband aangeeft tussen het aantal kinderen en het 
aantal niet-werkgerelateerde activiteiten dat men heeft gebruikt, is deze relatie niet langer 
betekenisvol in model 1.  
Dit betekent dat het aantal kinderen geen bijkomende impact meer heeft wanneer men reke-
ning houdt met de andere persoonskenmerken. Model 1 met de persoonskenmerken verklaart 
24% van de variantie in het aantal gebruikte niet-werkgerelateerde activiteiten.  
Via model 2 wordt onderzocht of deze verschillen voor de demografische kenmerken in het 
niet-werkgerelateerd ICT-gebruik kunnen verklaard worden door de materiële (standaard en 
geavanceerd ICT-bezit) en de cognitieve hulpbronnen (standaard en geavanceerde e-
vaardigheden). Indien dit het geval is, zijn de effecten voor de hulpbronnen significant en ver-
dwijnen tegelijkertijd de significante effecten voor de persoonskenmerken. De effecten van de 
hulpbronnen zijn inderdaad allen betekenisvol. Het betekenisvol effect van het diploma ver-
dwijnt en kan dus voor de niet-werkgerelateerde activiteiten volledig verklaard worden door het 
ICT-bezit en de e-vaardigheden. Het betekenisvol effect voor het geslacht draait om: vrouwen 
maken dus meer gebruik van niet-werkgerelateerde internetactiviteiten dan men zou verwach-
ten op basis van hun ICT-bezit en hun e-vaardigheden. Via model 2 wordt 52% van de varian-
tie in het aantal gebruikte niet-werkgerelateerde activiteiten verklaard. 
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1 . 3 . 2  Z e l f s t a n d i g e  o n d e r n e m e r s  e n  w e r k n e m e r s  

Tabel 26 Multiple lineaire regressies met het al dan niet werkgerelateerd ICT-gebruik 
als afhankelijke variabelen en naargelang het model de persoonskenmer-
ken, inclusief het werkstatuut, en de hulpbronnen als onafhankelijke varia-
belen33 

  WERKGERELATEERD ICT-GEBRUIK 
  Pearson-correlatie Model 1 Model 2 
  r= p< β S.E. Β S.E. 
Demografische kenmerken 

Leeftijd -0,181 0,000 -0,022*** 0,003 -0,004 0,002 
Geslacht 0,062 0,001 0,298*** 0,058 0,053 0,042 
Diploma 0,420 0,000 0,559*** 0,024 0,135*** 0,020 
Aantal kinderen 0,099 0,000 0,071* 0,029 0,035 0,021 
Werkstatuut 0,037 0,054 0,148 0,083 0,110 0,060 

Materiële en cognitieve hulpbronnen 
Standaard ICT-bezit 0,490 0,000     0,441*** 0,027 
Geavanceerd ICT-bezit 0,367 0,000   0,200*** 0,032 
Standaard e-vaardigheden 0,692 0,000   0,276*** 0,010 
Geavanceerde e-vaardigh. 0,497 0,000   0,340*** 0,024 

Constant     1,082*** 0,153 -0,555*** 0,119 
R   0,452 0,767 
R2   0,204 0,588 
Adjusted R2   0,203 0,586 
F; p; df   140; 0,000; 5 431; 0,000; 9 
  NIET-WERKGERELATEERD ICT-GEBRUIK 
  Pearson-correlatie Model 1 Model 2 
  r= p< β S.E. Β S.E. 
Demografische kenmerken 

Leeftijd -0,222 0,000 -0,034*** 0,003 -0,013*** 0,003 
Geslacht 0,025 0,186 0,220** 0,069 -0,061 0,056 
Diploma 0,294 0,000 0,437*** 0,029 0,020 0,026 
Aantal kinderen 0,053 0,006 -0,002 0,034 -0,017 0,028 
Werkstatuut -0,061 0,001 -0,257** 0,099 -0,280*** 0,080 

 Materiële en cognitieve hulpbronnen 
Standaard ICT-bezit 0,385 0,000     0,381*** 0,036 
Geavanceerd ICT-bezit 0,308 0,000   0,199** 0,042 
Standaard e-vaardigheden 0,573 0,000   0,242*** 0,014 
Geavanceerde e-vaardigh. 0,501 0,000   0,528*** 0,032 

Constant     1,648*** 0,182 0,106 0,158 
R   0,356 0,662 
R2   0,126 0,439 
Adjusted R2   0,125 0,437 
F; p; df   79; 0,000; 5 236; 0,000; 9 

                                                           
33  n=2732; *: 0,01<p<0,05; **: 0,001<p<0,01; ***: p<0,001 
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Noot. 
• Leeftijd: leeftijd van 16 tot 74; geslacht (vrouw=0; man=1); diploma (0=geen; 1=LO; 2=eerste of 

tweede graad; 3=derde graad, post-secundair niet hoger onderwijs; 4=hoger korte type; 5=hoger 
lange type, universiteit; 6=universitair voortgezet en doctoraat); aantal kinderen=aantal kinderen 
in het gezin; zelfstandige ondernemer (1) of werknemer (0). 

• Β is de niet-gestandaardiseerde β 
 
Voor het werkgerelateerd ICT-gebruik vinden we voor de werkenden gelijkaardige resultaten 
als voor de totale bevolking. Men gebruikt volgens model 1 meer werkgerelateerde activiteiten 
als men jonger is, als men man is, als men een hoger diploma heeft of als men meer kinderen 
heeft. Volgens model 2 gebruikt men meer werkgerelateerde activiteiten naarmate men meer 
standaard of geavanceerde ICT-apparatuur bezit of naarmate men meer standaard of geavan-
ceerde e-vaardigheden heeft (allen betekenisvol). Verder verdwijnen de oorspronkelijk bete-
kenisvolle effecten voor de leeftijd en het geslacht. Deze oorspronkelijke effecten kunnen dus 
volledig verklaard worden door de materiële en de cognitieve hulpbronnen. Het effect van het 
diploma kan slechts gedeeltelijk verklaard worden door deze hulpbronnen (β wordt kleiner van 
model 1 naar 2), maar het diploma behoudt een betekenisvolle impact in model 2. Het effect 
van het aantal kinderen op het werkgerelateerd ICT-gebruik kon in de totale populatie niet 
verklaard worden via de e-vaardigheden of via het ICT-bezit. We vroegen ons dan af of dit 
geen artefact is van de samenhang tussen de leeftijd waarop men kinderen heeft en waarop 
men werkt. Bij de werkenden verdwijnt dit effect van het aantal kinderen in het tweede model, 
wat evidentie geeft voor deze artefact hypothese. Via model 2 wordt 59% van de variantie in 
het aantal gebruikte werkgerelateerde activiteiten verklaard. 
 
Het aantal niet-werkgerelateerde ICT-activiteiten is volgens model 1 groter als men jonger 
is, als men man is en als men een hoger diploma heeft. Dit model is identiek aan het model bij 
de totale populatie, alleen komt er het betekenisvol effect voor het statuut (werknemer versus 
zelfstandige ondernemer) bij: zelfstandige ondernemers maken minder gebruik van niet-
werkgerelateerde internetactiviteiten dan werknemers. Ook model 2 is nogal gelijkaardig bij de 
werkenden en bij de totale populatie.  
Het betekenisvol effect van het diploma verdwijnt en kan dus voor de niet-werkgerelateerde 
activiteiten volledig verklaard worden door het ICT-bezit en de e-vaardigheden. Het effect voor 
het geslacht draait ook hier om, maar is niet betekenisvol. Bij de werkenden maken vrouwen 
dus niet meer gebruik van niet-werkgerelateerde internetactiviteiten dan men zou verwachten 
op basis van hun ICT-bezit en hun e-vaardigheden. Verder blijft ook het effect van het werk-
statuut behouden. Het feit dat zelfstandige ondernemers minder gebruik maken van niet-
werkgerelateerde internetactiviteiten kan niet verklaard worden door een verschillend ICT-
bezit of e-vaardigheden bij de werknemers en bij de zelfstandige ondernemers. Via model 2 
wordt 44% van de variantie in het aantal gebruikte niet-werkgerelateerde activiteiten verklaard. 
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1 . 4 .  S a m e n v a t t i n g  

Zowel bij de werkenden als bij de totale populatie worden meer werkgerelateerde ICT-
activiteiten gebruikt als men jonger is, als men man is, als men een hoger diploma heeft of 
als men meer kinderen heeft. Het werkstatuut (werknemer versus zelfstandige ondernemer) 
heeft geen relatie met het aantal uitgevoerde werkgerelateerde activiteiten. Deze verschillen in 
het aantal uitgevoerde werkgerelateerde activiteiten in functie van de leeftijd en van het ge-
slacht kunnen volledig verklaard worden via het bezit van ICT-apparatuur en via de e-
vaardigheden.  
 
De verschillen in het aantal uitgevoerde activiteiten in functie van het aantal kinderen kan voor 
de totale populatie niet verklaard worden door ICT-bezit en de e-vaardigheden, terwijl dit wel 
het geval is voor de werkenden. We kunnen niet verklaren waarom mensen meer werkgerela-
teerde ICT-activiteiten uitvoeren omdat ze meer kinderen hebben, dus veronderstellen we dat 
dit een artefact is ten gevolge van de samenhang van de leeftijd waarop men werkt en deze 
waarop men kinderen heeft. Dit wordt vooreerst bevestigd door het uitblijven van dit effect bij 
de werkenden. Verder vond ook Moreas (2007) dat het aantal kinderen ten laste geen impact 
meer heeft op het aantal gebruikte categorieën van internettoepassingen, wanneer naast de 
materiële en de cognitieve hulpbronnen er ook sociale hulpbronnen opgenomen werden in het 
model.  
 
Tenslotte kan de impact van het diploma op het aantal uitgevoerde werkgerelateerde ICT-
activiteiten maar gedeeltelijk verklaard worden door de hulpbronnen. Dit geldt zowel voor de 
totale populatie in deze studie en in Moreas (2007) als voor de werkenden. De mogelijke logi-
sche verklaring die Moreas (2007) hiervoor geeft is de volgende: 
 

“het aantal gebruikte categorieën van internettoepassingen wordt niet alleen verklaard door de 
specifieke kennis op het gebied van ICT (‘ICT-vaardigheden’), maar ook door de bredere alge-
mene kennis en mogelijkheden op het gebied van informatieverwerking opgedaan in het onder-
wijs (‘opleidingsjaren’) Van Dijk (2003) maakte reeds een onderscheid tussen de operationele 
vaardigheden (het kunnen bedienen van de apparatuur en het kunnen gebruiken van de voor-
naamste programma’s), de informatievaardigheden (het kunnen zoeken, selecteren en verwer-
ken van informatie uit computer- en netwerkbestanden) en de strategische vaardigheden (het 
zelf actief op zoek gaan naar informatie die relevant is voor het eigen leven of werk en op basis 
van deze informatie beslissingen te nemen). Het significant blijven van de opleidingsjaren, naast 
de ICT-vaardigheden, kan dan betekenen dat mensen met een hogere opleiding een breder ge-
bruik maken van het internet omdat ze naast de operationele vaardigheden ook meer informa-
tievaardigheden en/of strategische vaardigheden hebben. Een andere mogelijke hypothese is 
dat hoger geschoolden bredere interesses hebben en van hieruit meer computertoepassingen 
gebruiken.” (Moreas, 2007, p. 56-57) 
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Voor het aantal uitgevoerde niet-werkgerelateerde ICT-activiteiten vinden we een heel an-
der model. Bij de werkenden én in de totale populatie gebruikt men volgens model 1 meer van 
deze niet-werkgerelateerde ICT-activiteiten wanneer men jonger is, als men man is of als men 
een hoger diploma heeft. Bij de werkenden komt hier nog een betekenisvol effect voor het 
statuut bij: zelfstandige ondernemers maken minder gebruik van niet-werkgerelateerde ICT-
activiteiten dan werknemers. 
 
Uit model 2 blijkt dat deze verschillen in het aantal gebruikte niet-werkgerelateerde ICTactivi-
teiten in functie van het diploma volledig kunnen verklaard worden door meer ICT-bezit en e-
vaardigheden. Deze materiële en cognitieve hulpbronnen verklaren echter maar een deel van 
het effect van de leeftijd: ouderen gebruiken dus nog minder niet-werkgerelateerde ICT-
activiteiten dan men op basis van ICT-bezit en e-vaardigheden zou verwachten. In model 2 
draait het effect voor het geslacht om, al is dit effect alleen betekenisvol in de totale populatie. 
In de totale populatie gebruiken vrouwen dus meer niet-werkgerelateerde ICT-activiteiten dan 
men zou verwachten op basis van hun ICT-bezit en hun e-vaardigheden. 
 
Verder blijft ook het effect van het werkstatuut behouden. De β-waarde blijft nagenoeg dezelf-
de van model 1 naar model 2. Zelfstandige ondernemers gebruiken dus niet minder niet-
werkgerelateerde ICT-activiteiten dan werkenden omdat ze een achterstand zouden hebben 
met betrekking tot het bezit van ICT-apparatuur of e-vaardigheden. 
 
Het model voor de werkgerelateerde ICT-activiteiten sluit aan op de resultaten van Moreas 
(2007) voor de breedte van de gebruikte internetcategorieën. We merken nu dat we een ander 
model krijgen voor de niet-werkgerelateerde ICT-activiteiten, al zitten de sociale hulpbronnen 
niet in het model van deze studie. Vraag is dan ook of dit onderscheid blijft bestaan in een 
meer uitgebreid model. Eén onderscheid staat in ieder geval al vast. Bij de werkgerelateerde 
ICT-activiteiten heeft de opleiding een impact die niet alleen via de e-vaardigheden en het 
ICT-bezit kan verklaard worden. Voor de niet-werkgerelateerde ICT-activiteiten kan de impact 
volledig verklaard worden via deze hulpbronnen. 
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2.  Model  2:  verklar ing van het  gebruik  van e-
commerce 

We onderzoeken via logistische regressies de waarde van het hypothetische model om te 
verklaren of men ooit via het internet kocht. Eerst wordt het model voor de hele populatie van 
16- tot en met 74-jarigen getest. Vervolgens beperken we de onderzochte groep tot de wer-
kenden. 
De analyses betreffen volgende vraag: “Wanneer kocht of bestelde u voor het laatst goederen 
of diensten voor persoonlijk gebruik via het internet (niet door een e-mail in te typen en te 
versturen)?”. Wanneer men ‘gedurende de laatste 3 maanden’, ‘tussen 3 maanden en een jaar 
geleden’ of ‘meer dan een jaar geleden’ iets kocht of bestelde krijgt men score ‘ja’ voor het 
gebruik van e-commerce. Waneer men nooit iets kocht of bestelde, krijgt men score ‘nee’. 
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2 . 1 .  T o t a l e  p o p u l a t i e  

Tabel 27 Logistische regressie met e-commerce als afhankelijke variabele en naar-
gelang het model de persoonskenmerken (vanaf model 1), het ICT-bezit en 
de e-vaardigheden (vanaf model 2) en het ICT-gebruik (model 3) als onaf-
hankelijke variabelen34 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 
 Score p< B-coëff. SE B-

coëff. 
SE B-

coëff. 
SE 

Demografische kenmerken 
Leeftijd 347,778 0,000 -0,038*** 0,003 -0,008* 0,003 -0,005 0,004 

Geslacht 44,272 0,000 -0,568*** 0,077 -0,241** 0,085 -0,248** 0,089 

Diploma 433,079 0,000 0,534*** 0,033 0,181*** 0,038 0,113** 0,039 

Aantal kinderen 133,187 0,000 0,186*** 0,037 0,205*** 0,041 0,195*** 0,043 

Materiële en cognitieve hulpbronnen 
Standaard bezit     0,475*** 0,064 0,191** 0,069 

Geavanceerd bezit     0,389*** 0,060 0,300*** 0,062 

Standaard 
e-vaardigheden 

    0,307*** 0,023 0,160*** 0,026 

Geavanceerde 
e-vaardigheden 

    0,230*** 0,043 0,017 0,047 

ICT-gebruik 
Werkgebonden       0,552*** 0,043 

Niet-werkgebond       0,087** 0,029 

Constant   -1,153*** 0,171 -4,263*** 0,259 -4,250*** 0,272 

% correct voorspeld 
Totaal 78,6% 79,3% 81,2% 82,5% 

Ooit gekocht 0% 14,7% 37,5% 44,8% 

Nooit gekocht 100% 96,9% 93,2% 92,8% 

χ2; df; P   754; 4; 0,000 671; 4; 0,000 255; 2; 0,000 

Nagelkerke pseudo R2   0,221 0,391 0,450 
Noot. Leeftijd: leeftijd van 16 tot 74; geslacht (vrouw=1; man=0); diploma (0=geen; 1=LO; 2=eerste 

of tweede graad; 3=derde graad, post-secundair niet hoger onderwijs; 4=hoger korte type; 
5=hoger lange type, universiteit; 6=universitair voortgezet en doctoraat); aantal kinde-
ren=aantal kinderen in het gezin. 

 
 
 

                                                           
34 n=4892; *: 0,01<p<0,05; **: 0,001<p<0,01; ***: p<0,001 
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Model 0 
Zonder de onafhankelijke variabelen kan 78,6 % van de gevallen correct voorspeld worden. 
Dit is namelijk het percentage van de totale bevolking (n=4.892) dat aangeeft nooit iets via het 
internet gekocht of besteld te hebben. Verder zien we dat er een significante samenhang is 
tussen de leeftijd, het geslacht, het diploma en het aantal kinderen enerzijds en de kans om 
via het internet iets gekocht te hebben anderzijds. 
 

Model 1 (persoonskenmerken) 
Wanneer we de verschillende persoonskenmerken samen inbrengen in het model blijft het 
aantal correct voorspelde cases bijna hetzelfde (van 78,6% naar 79,3%). Naast het aantal 
niet-gebruikers (96,9%) worden nu ook 14,7% van de gebruikers correct voorspeld. De kans 
om ooit iets gekocht te hebben via het internet is groter bij de jongeren, de mannen, de hoger 
geschoolden en naarmate men meer kinderen heeft. 
 

Model 2 (persoonskenmerken, ICT-bezit en e-vaardigheden) 
Model 2 is significant beter dan model 1 (chi-kwadraat blok=671; df=4; p=0,000; en Nagelker-
ke R2 stijgt van 0,221 naar 0,391). Het aantal correct voorspelde cases stijgt lichtjes van 
79,3% naar 81,2% en de gebruikers worden nu een stuk beter voorspeld (14,7% naar 37,5%). 
De verschillende variabelen voor ICT-bezit (materiële hulpbron) en voor de e-vaardigheden 
(cognitieve hulpbron) hebben een betekenisvol effect op de kans op het gebruik van e-
commerce: de kans om ooit iets via het internet gekocht te hebben, stijgt wanneer men meer 
ICT-apparaten bezit en wanneer men meer e-vaardigheden heeft. Ondanks de inbreng van 
deze materiële en cognitieve hulpbronnen behouden alle persoonskenmerken een significante 
voorspellende waarde in dit tweede model. De verschillen in het gebruik van e-commerce in 
functie van de leeftijd, het geslacht, het diploma en het aantal kinderen kunnen bijgevolg niet 
(volledig) verklaard worden via ICT-bezit en via de e-vaardigheden. 
 

Model 3 (persoonskenmerken, ICT-bezit en e-vaardigheden, al dan niet werkgebon-
den ICT-gebruik) 
Wanneer de digitale kloof in het gebruik van e-commerce niet volledig verklaard kan worden 
door de materiële en de cognitieve hulpbronnen, kan het dan verklaard worden wanneer we 
bijkomend rekening houden met de breedte van het huidige ICT-gebruik? Dit wordt onderzocht 
via model 3. Dit model is significant beter dan model 2 (chi-kwadraat blok=255; df=2; p=0,000; 
en Nagelkerke R2 stijgt van 0,391 naar 0,450) en zowel het werkgerelateerd als het niet-
werkgerelateerd ICT-gebruik heeft een positieve impact op de kans ooit iets gekocht te heb-
ben via het internet. Het aantal correct voorspelde cases stijgt lichtjes van 81,2% naar 82,5% 
en de gebruikers worden weer beter voorspeld (37,5% naar  44,8%). 
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Wanneer we de breedte van het werkgerelateerd en van het niet-werkgerelateerd ICT-gebruik 
inbrengen, behouden de meeste variabelen uit model 2 een significant effect op de kans op 
het gebruik van e-commerce. Alleen de significante effecten voor de leeftijd en voor de gea-
vanceerde e-vaardigheden verdwijnen. Het effect van de leeftijd kan dus volledig verklaard 
worden door het ICT-bezit, de e-vaardigheden en door de breedte van het ICT-gebruik. De 
geavanceerde e-vaardigheden hebben maar een effect op e-commerce voor zover ze een 
meer uitgebreid ICT-gebruik veroorzaken. 
 
Hieruit blijkt dat het verwachte model niet volstaat om de verschillen in de subpopulaties met 
betrekking tot het gebruik van e-commerce te verklaren. Naast ICT-bezit, e-vaardigheden en 
de breedte van het ICT-gebruik zullen er nog andere factoren zijn die het verschillend gebruik 
van e-commerce in de verschillende subgroepen verklaren. 
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2 . 2 .  Z e l f s t a n d i g e  o n d er n e m e r s  e n  w e r k n e m e r s  

Tabel 28 Logistische regressie met e-commerce als afhankelijke variabele en naar-
gelang het model de persoonskenmerken inclusief het arbeidsstatuut (van-
af model 1), het ICT-bezit en de e-vaardigheden (vanaf model 2) en het ICT-
gebruik (model 3) als onafhankelijke variabelen35 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 
 Score p< B-coëff. SE B-

coëff. 
SE B-

coëff. 
SE 

Demografische kenmerken 
Leeftijd 49,303 0,000 -0,026*** 0,005 -0,011* 0,005 -0,007 0,005 

Geslacht 12,977 0,000 -0,458*** 0,090 -0,197* 0,099 -0,196 0,103 

Diploma 152,534 0,000 0,466*** 0,040 0,115* 0,046 0,044 0,048 

Aantal kinderen 23,332 0,000 0,140** 0,042 0,159** 0,047 0,151** 0,049 

Arbeidsstatuut 0,524 0,469 0,140 0,130 0,194 0,141 0,226 0,146 

Materiële en cognitieve hulpbronnen 
Standaard bezit     0,329*** 0,073 0,045 0,079 

Geavanceerd bezit     0,365*** 0,068 0,265*** 0,071 

Standaard 
e-vaardigheden 

    0,291*** 0,027 0,152*** 0,030 

Geavanceerde 
e-vaardigheden 

    0,290*** 0,052 0,084 0,057 

ICT-gebruik 
Werkgebonden       0,520*** 0,049 

Niet-werkgebond.       0,099** 0,033 

Constant   -1,413*** 0,279 -3,512*** 0,350 -3,488*** 0,367 

% correct voorspeld 
Totaal 69,9% 71,2% 74,8% 76,9% 

Ooit gekocht 100,0% 95,5% 89,2% 88,7% 

Nooit gekocht 0,0% 14,8% 41,6% 49,7% 

χ2; df; P   231; 5. 0,000 434; 4; 0,000 176; 2; 0,000 
Nagelkerke pseudo R2   0,115 0,306 0,376 

Noot. Leeftijd: leeftijd van 16 tot 74; geslacht (vrouw=1; man=0); diploma (0=geen; 1=LO; 2=eerste of 
tweede graad; 3=derde graad, post-secundair niet hoger onderwijs; 4=hoger korte type; 
5=hoger lange type, universiteit; 6=universitair voortgezet en doctoraat); aantal kinderen=aantal 
kinderen in het gezin; arbeidsstatuut (werknemer=1, zelfstandige ondernemer=0) 

 

                                                           
35  N=2732; *: 0,01<p<0,05; **: 0,001<p<0,01; ***: p<0,001 
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De resultaten van de analyses bij de beroepsactieve bevolking volgen tot en met model 2 het 
algemeen het model voor de totale bevolking (zie boven). In model 3 verliezen de meeste 
persoonsvariabelen hun betekenisvol effect. Het oorspronkelijk effect van de leeftijd, het ge-
slacht en het diploma op e-commerce, kan volledig verklaard worden via het geavanceerd ICT-
bezit, via de standaard e-vaardigheden en via beide vormen van het ICT-gebruik. Terwijl het 
standaard ICT-bezit een impact heeft in de totale populatie is deze impact voor de werkenden 
niet betekenisvol. Het feit of men zelfstandige ondernemer dan wel werknemer is, heeft geen 
enkel bijkomend effect op de kans op e-commerce. 
 

2 . 3 .  S a m e n v a t t i n g  

De kans dat men ooit iets via het internet kocht is zowel in de totale populatie als bij de wer-
kenden groter bij jongeren, mannen, hoger geschoolden en naargelang men meer kinderen 
heeft. Er is geen verschil tussen werkenden en zelfstandige ondernemers wat de kans op het 
gebruik van e-commerce betreft. 
 
Model 2 toont een positief verband tussen het ICT-bezit en de e-vaardigheden enerzijds en het 
gebruik van e-commerce anderzijds, maar deze tussenliggende variabelen uit het model ver-
klaren niet alle demografische verschillen.  
 
Model 3 laat zien dat de bijkomende variabelen voor de breedte van het ICT-gebruik, samen 
met het geavanceerde ICT-bezit en de standaard e-vaardigheden, bij de werkenden wel de 
verschillen in het gebruik van e-commerce in functie van de leeftijd, het geslacht en het diplo-
ma kunnen verklaren. Het effect van het aantal kinderen op e-commerce kan niet verklaard 
worden door deze variabelen. Bij de totale populatie kunnen de verschillen in e-commerce ten 
gevolge de variatie in de persoonskenmerken, voor de meeste persoonskenmerken niet ver-
klaard worden door het ICT-bezit, de e-vaardigheden of het ICT-gebruik. Deze tussenliggende 
variabelen hebben nochtans ook in de totale populatie een significant positief effect op de 
kans op het gebruik van e-commerce. 
 
Besluitend kunnen we stellen dat het gebruik van e-commerce niet verschilt voor zelfstandige 
ondernemers versus werknemers. Verder voldoet het opgestelde model min of meer om bij de 
werkenden de verschillen in e-commerce ten gevolge van de verschillen in de persoonsken-
merken te verklaren. Voor de totale populatie voldoet het model niet en is bijkomend onder-
zoek nodig om de processen bloot te leggen.  
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3.  Model  3:  verklar ing van e-government  gebruik 

We onderzoeken via logistische regressies de waarde van het hypothetische model om te 
verklaren of men het internet gebruikt om sommige contacten met overheidsdiensten te ver-
vangen. Eerst wordt het model voor de hele populatie van 16 tot en met 74 jarigen getest. 
Vervolgens beperken we de onderzochte groep tot de werkenden. 
 
De analyses betreffen volgende vraag: “Zou het u interesseren om het internet te gebruiken 
ter vervanging van sommige contacten met (of bezoeken aan-) overheidsdiensten?” Het ge-
bruik van e-government komt overeen met het antwoord ‘ja, ik doe dit al’. Men heeft e-
government nog niet gebruikt wanneer men ‘ja, het interesseert me maar ik doe het nu niet’ of 
‘nee’ antwoordt. 
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3 . 1 .  T o t a l e  p o p u l a t i e  

Tabel 29 Logistische regressie met e-government als afhankelijke variabele en naar-
gelang het model de persoonskenmerken (vanaf model 1), het ICT-bezit en 
de e-vaardigheden (vanaf model 2) en het ICT-gebruik (model 3) als onaf-
hankelijke variabelen36 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 
 Score p< B-coëff. SE B-

coëff. 
SE B-

coëff. 
SE 

Demografische kenmerken 
Leeftijd 139,479 0,000 -0,024*** 0,003 0,008* 0,004 0,014** 0,004 

Geslacht 22,004 0,000 -0,416*** 0,088 -0,007 0,097 -0,001 0,100 

Diploma 478,855 0,000 0,726*** 0,038 0,412*** 0,043 0,366*** 0,044 

Aantal kinderen 48,602 0,000 0,082 0,044 0,090 0,047 0,076 0,048 

Materiële en cognitieve hulpbronnen 
Standaard bezit     0,352*** 0,074 0,102 0,079 

Geavanceerd bezit     0,203** 0,063 0,108 0,066 

Standaard 
e-vaardigheden 

    0,355*** 0,029 0,229*** 0,031 

Geavanceerde 
e-vaardigheden 

    0,226*** 0,044 0,016 0,048 

ICT-gebruik 
Werkgebonden       0,440*** 0,047 

Niet-werkgebonden       0,131*** 0,031 

Constant   -2,935*** 0,206 -6,185*** 0,316 -6,340*** 0,330 

% correct voorspeld 
Totaal 85,4% 85,4% 86,3% 86,7% 

e-gov gebruikt 0% 7,4% 21,7% 29,7% 

Niet e-egov 100% 98,8% 97,3% 96,4% 

χ2; df; P   599; 4; 0,000 467; 4; 0,000 166; 2; 0,000 

Nagelkerke pseudo R2   0,204 0,347 0,394 
Noot.  Leeftijd: leeftijd van 16 tot 74; geslacht (vrouw=1; man=0); diploma (0=geen; 1=LO; 2=eerste of 

tweede graad; 3=derde graad, post-secundair niet hoger onderwijs; 4=hoger korte type; 
5=hoger lange type, universiteit; 6=universitair voortgezet en doctoraat); aantal kinderen=aantal 
kinderen in het gezin. 

                                                           
36 n=4892; *: 0,01<p<0,05; **: 0,001<p<0,01; ***: p<0,001 
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Model 0 
Zonder de onafhankelijke variabelen kan 85,4% van de gevallen correct voorspeld worden. Dit 
is namelijk het percentage van de bevolking dat aangeeft nooit e-gov gebruikt te hebben. Ver-
der zien we dat er een significante samenhang is tussen de leeftijd, het geslacht, het diploma 
en het aantal kinderen enerzijds en de kans op egov-gebruik anderzijds. 
 

Model 1 (persoonskenmerken) 
Wanneer we de verschillende persoonskenmerken samen inbrengen in het model blijft het 
aantal correct voorspelde cases hetzelfde. Naast het aantal niet-gebruikers (98,8%) worden nu 
ook 7,4% van de gebruikers correct voorspeld. De kans op egov-gebruik is groter bij de jonge-
ren, de mannen en de hoger geschoolden. Het aantal kinderen heeft geen bijkomend signifi-
cant effect meer wanneer men rekening houdt met de effecten van de andere demografische 
variabelen.  
 

Model 2 (persoonskenmerken, ICT-bezit en e-vaardigheden) 
Model 2 is significant beter dan model 1 (chi-kwadraat blok=466; df=4; p=0,000; en Nagelker-
ke R2 stijgt van 0,204 naar 0,347). Al is het aantal correct voorspelde cases bijna gelijk in 
model 1 en 2 (85,4% versus 86,3%), toch worden de gebruikers nu een stuk beter voorspeld 
(7,4% naar 21,7%). De kans op het gebruik van e-government hangt significant samen met het 
aantal ICT-apparaten dat men in zijn bezit heeft en met de e-vaardigheden. Hoe hoger de e-
vaardigheden (standaard of geavanceerd) en hoe groter het ICT-bezit (standaard of geavan-
ceerd), hoe groter de kans dat men gebruik heeft gemaakt van het internet om in contact te 
komen met de overheid.  
In het model met het ICT-bezit en de e-vaardigheden blijft alleen het oorspronkelijke effect 
voor het diploma behouden. De overige oorspronkelijke effecten van de persoonskenmerken 
op egov-gebruik kunnen verklaard worden via ICT-bezit en de e-vaardigheden. 
Dit is in overeenstemming met het model van Moreas (2007) ter verklaring van de breedte van 
de gebruikte internettoepassingen en met het model voor het werkgerelateerde ICT-gebruik uit 
deze studie. Ter verklaring van het resterende effect van de opleiding op ICT-gebruik wanneer 
men rekening houdt met de tussenliggende variabelen (waaronder een materiële en een cog-
nitieve component) roept Moreas (2007) enkele theoretische concepten van Van Dijk (2003) 
in. Deze maakt ‘een onderscheid tussen de operationele vaardigheden (het kunnen bedienen 
van apparatuur en het kunnen gebruiken van de voornaamste programma’s), de informatie-
vaardigheden (het kunnen zoeken, selecteren en verwerken van informatie uit computer- en 
netwerkbestanden) en de strategische vaardigheden (het zelf actief op zoek gaan naar infor-
matie die relevant is voor het eigen leven of werk en op basis van deze informatie beslissingen 
nemen).  
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Het significant blijven van de opleidingsjaren, naast de ICT-vaardigheden, kan dan betekenen 
dat mensen met een hogere opleiding een breder gebruik maken van het internet omdat ze 
naast operationele vaardigheden ook meer informatievaardigheden en/of strategische vaar-
digheden hebben. Een andere mogelijke hypothese is dat hoger geschoolden bredere interes-
ses hebben en van hieruit meer computertoepassingen gebruiken’ (Moreas, 2007, p. 57) 
 
Naast de opleiding is er ook een significant effect van de leeftijd op egov-gebruik. Dit effect 
keert echter om tegenover het effect van model 1: ouderen hebben een groter egov-gebruik 
dan men op basis van hun ICT-bezit en hun e-vaardigheden zou verwachten, of dit egov-
gebruik is bij jongeren lager dan men op hun ICT-bezit en hun e-vaardigheden zou verwach-
ten. 
 

Model 3 (persoonskenmerken, ICT-bezit en e-vaardigheden, breedte van ICT-
gebruik) 
Model 3 is significant beter dan model 2 (chi-kwadraat blok=166; df=2; p=0,000; en Nagelker-
ke R2 stijgt van 0,347 naar 0,394). Al is het aantal correct voorspelde cases bijna gelijk in 
model 2 en 3 (86,3% versus 86,7%), toch is er nog een duidelijke verbetering in het aantal 
correct voorspelde gebruikers (21,7% naar 29,7%). De kans op het egov-gebruik wordt ook 
groter naarmate men meer werkgebonden of niet-werkgebonden ICT-activiteiten heeft uitge-
voerd. 
 
Wanneer we de breedte van het werkgerelateerd en van het niet-werkgerelateerde ICT-
gebruik inbrengen, blijft het oorspronkelijke effect voor de opleiding en het omgekeerde effect 
voor de leeftijd behouden. De oorspronkelijk significante effecten van ICT-bezit en van de 
geavanceerde e-vaardigheden uit model 2 verdwijnen in model 3. Dit houdt in dat de effecten 
van deze tussenliggende constructen op het egov-gebruik volledig verklaarbaar zijn via de 
breedte van het werkgerelateerd en van het niet-werkgerelateerd ICT-gebruik. De standaard-
vaardigheden behouden een impact op de kans op egov-gebruik. 
 
We kunnen uit dit model besluiten dat de verschillende kans op egov-gebruik in de verschil-
lende subpopulaties minstens gedeeltelijk verklaard kan worden door hun kans op ICT-bezit 
en op e-vaardigheden, die dan weer (gedeeltelijk) de kans op de breedte van het ICT-gebruik 
bepalen. Een breder ICT-gebruik bepaalt dan ook een breder egov-gebruik. Afwijkend van dit 
algemeen model, is dat de opleiding van de persoon en de standaardvaardigheden een bete-
kenisvol effect in dezelfde richting behouden. Naast de breedte van de gebruikte ICT-
toepassingen behouden de opleiding en de standaardvaardigheden een significant effect op 
de kans op egov-gebruik. 
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3 . 2 .  Z e l f s t a n d i g e  o n d er n e m e r s  e n  w e r k n e m e r s  

Tabel 30 Logistische regressie met e-government als afhankelijke variabele en naar-
gelang het model de persoonskenmerken inclusief het werkstatuut (vanaf 
model 1), het ICT-bezit en de e-vaardigheden (vanaf model 2) en het ICT-
gebruik (model 3) als onafhankelijke variabelen37 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 
 Score p< B-coëff. SE B-

coëff. 
SE B-

coëff. 
SE 

Demografische kenmerken 
Leeftijd 14,247 0,000 -0,016** 0,005 0,001 0,006 0,007 0,006 

Geslacht 8,589 0,003 -0,410*** 0,104 -0,078 0,114 ‘-0,080 0,117 

Diploma 224,501 0,000 0,685*** 0,048 0,389*** 0,053 0,348*** 0,054 

Aantal kinderen 7,535 0,006 0,066 0,049 0,073 0,053 0,062 0,054 

Werkstatuut 2,115 0,146 ‘-0,50 0,144 ‘-0,103 0,153 ‘-0,137 0,157 

Materiële en cognitieve hulpbronnen 
Standaard bezit     0,326*** 0,089 0,093 0,095 

Geavanceerd bezit     0,177* 0,072 0,079 0,074 

Standaard  
e-vaardigheden 

    0,311*** 0,034 0,190*** 0,037 

Geavanceerde  
e-vaardigheden 

    0,283*** 0,052 0,078 0,057 

ICT-gebruik 
Werkgebonden       0,386*** 0,054 

Niet-werkgebonden       0,162*** 0,036 

Constant 243,864 0,000 ‘-2,988*** 0,327 -5,386*** 0,425 -5,517*** 0,445 

% correct voorspeld 
Totaal 80,0% 79,9% 81,7% 82,2 

e-gov gebruikt 0,0% 5,9% 25,5% 32,2 

Niet e-egov 100,0% 98,4% 95,7% 94,6 

χ2; df; P   266; 5; 0,000 293; 4; 0,000 113; 2; 0,000 

Nagelkerke pseudo R2   0,147 0,293 0,345 
Noot.  Leeftijd: leeftijd van 16 tot 74; geslacht (vrouw=1; man=0); diploma (0=geen; 1=LO; 2=eerste of 

tweede graad; 3=derde graad, post-secundair niet hoger onderwijs; 4=hoger korte type; 
5=hoger lange type, universiteit; 6=universitair voortgezet en doctoraat); aantal kinderen=aantal 
kinderen in het gezin; arbeidsstatuut (werknemer=1, zelfstandige ondernemer=0) 

 

                                                           
37  n=4892; *: 0,01<p<0,05; **: 0,001<p<0,01; ***: p<0,001 
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De resultaten van de analyses bij de beroepsactieve bevolking volgen over het algemeen het 
model voor de totale bevolking. Alleen voor de leeftijd is er een verschil. Het effect voor leeftijd 
draait ook hier om, maar is niet langer significant vanaf het tweede model met ICT-bezit en de 
e-vaardigheden. Het feit of men zelfstandige ondernemer dan wel werknemer is heeft geen 
enkel bijkomend effect op de kans op egov-gebruik. 
 

3 . 3 .  S a m e n v a t t i n g  

De kans op het gebruik van e-government is groter naarmate men jonger is, als men man is of 
als men een hoger diploma heeft. Deze effecten van het geslacht en van de leeftijd kunnen 
volledig verklaard worden door een verschil in het ICT-bezit en in de e-vaardigheden. Alleen 
het oorspronkelijke effect voor het diploma blijft behouden. Dit is in overeenstemming met het 
model van Moreas (2007) ter verklaring van de breedte van de gebruikte internettoepassingen 
en met het model voor het werkgerelateerde ICT-gebruik uit deze studie. Het blijvend effect 
van de opleiding kan betekenen dat e-government niet alleen samenhangt met de e-
vaardigheden, maar ook met andere opleidingsgerelateerde vaardigheden (informatievaardig-
heden, strategische vaardigheden of een bredere interesse, supra). 
In het model met de breedte van de werkgerelateerde en van de niet-werkgerelateerde toe-
passingen blijft het oorspronkelijke effect voor de opleiding behouden. De oorspronkelijk signi-
ficante effecten van ICT-bezit en van de geavanceerde e-vaardigheden uit model 2 verdwijnen 
in model 3. Dit houdt in dat de effecten van deze tussenliggende constructen op het egov-
gebruik volledig verklaarbaar zijn via ICT-gebruik, al dan niet werkgerelateerd. De standaard-
vaardigheden behouden een impact op de kans op egov-gebruik. 
Tenslotte keert het effect van de leeftijd om vanaf het tweede model. In de totale populatie 
wordt dit effect ook betekenisvol, wat niet het geval is voor de werkenden. Jongeren zouden 
dus minder (of ouderen meer) e-government gebruiken dan men op basis van hun e-
vaardigheden en op basis van het ICT-bezit zou verwachten. 
 
 

4.  Model  4:  interesse in  e-government  

Met een principale componentenanalyse vonden we 2 componenten. Sommige items scoorden 
specifiek op één van deze componenten, andere scoorden op beide componenten. Zo onder-
scheiden we drie groepen van items. 
 
De eerste groep van items staat voor overheidsdiensten die voor alle burgers geldig zijn: 
 Belastingaangifte 
 Persoonlijke documenten (identiteitskaart, rijbewijs) 
 Aangifte bij de politie (bvb. van diefstal) 
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 Gezondheidsdiensten (bvb. afspraak voor consultatie in hospitaal, advies over beschikbaar-
heid van diensten in hospitalen). 

De tweede groep van items bevat overheidsdiensten die voor specifieke personen in specifie-
ke situaties geldig zijn: 
 Werk zoeken via het arbeidsbureau (VDAB, ONEM, FOREM) 
 Sociale zekerheid (werkloosheidsvergoeding, kindergeld, ziekenfonds, studiebeurs) 
 Openbare bibliotheken (raadplegen catalogus) 
 Inschrijving in hogeschool of universiteit. 

De derde groep van items staat voor overheidsdiensten die voor iedereen geldig zijn in speci-
fieke situaties: 
 Inschrijving voertuig 
 Aanvraag bouwvergunning 
 Certificaten (geboorte, huwelijk) aanvraag en bezorging 
 Aangifte van verhuis (adresverandering). 

 
Voor elke groep wordt een score berekend, die weergeeft voor hoeveel overheidsactiviteiten 
uit deze categorie de persoon interesse heeft. Interesse betekent dat de persoon deze activi-
teit al online uitgevoerd heeft of dat hij het graag online wil uitvoeren. Zo komen we voor de 
drie groepen van e-governmentactiviteiten tot scores die gelegen zijn tussen 0 en 4. 
 
Met multiple lineaire regressieanalyses gaan we opnieuw na of we bevestiging vinden voor 
ons hypothetisch model. In model 1 wordt onderzocht welke demografische variabelen de 
interesse in de drie groepen van online overheidsactiviteiten verklaren wanneer al deze demo-
grafische variabelen tegelijkertijd in het model ingebracht worden. Model 2 onderzoekt of deze 
eventuele verschillen in functie van de persoonskenmerken verklaard kunnen worden door het 
ICT-bezit en de e-vaardigheden. Model 3 onderzoekt tenslotte of de verschillen in interesse in 
e-governmentactiviteiten in functie van persoonskenmerken gewoon verklaarbaar zijn door de 
breedte van het ICT-gebruik, dat mede bepaald wordt door het ICT-bezit en de e-
vaardigheden. 
 
De vraag voor welke overheidsactiviteiten men het internet zou willen gebruiken werd alleen 
gesteld aan de respondenten die aangaven een algemene interesse te hebben om het internet 
te gebruiken ter vervanging van sommige contacten met (of bezoeken aan-) overheidsdien-
sten. Degenen die aangaven geen algemene interesse te hebben, kregen score nul voor de 
interesse in de verschillende categorieën van egov-activiteiten. Omdat de vraag naar de alge-
mene interesse alleen gesteld werd aan personen die het internet gedurende de laatste 3 
maanden hadden gebruikt, werden volgende analyses alleen uitgevoerd voor deze groep en 
niet voor de totale populatie: men mag namelijk niet veronderstellen dat mensen die in de 
laatste 3 maanden geen gebruik maakten van het internet, nooit online contact kunnen gehad 
hebben met de overheid of geen interesse kunnen hebben in dergelijk contact. 
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4 . 1 .  O v e r h e i d s d i e n s t e n  d i e  v o o r  a l l e  b u r g e r s  g e l d i g  z i j n  

Het gaat om de belastingaangifte, om persoonlijke documenten (identiteitskaart, rijbewijs), om 
de aangifte bij de politie (bvb. van diefstal), en om gezondheidsdiensten (bvb. afspraak voor 
consultatie in hospitaal, advies over beschikbaarheid van diensten in hospitalen). 
 
4 . 1 . 1  T o t a l e  p o p u l a t i e  

Tabel 31 Multiple lineaire regressie met de interesse in overheidsdiensten voor alle 
burgers als afhankelijke variabele en naargelang het model de persoons-
kenmerken (vanaf model 1), het ICT-bezit en de e-vaardigheden (vanaf mo-
del 2) en het ICT-gebruik (model 3) als onafhankelijke variabelen38 

 Correlaties Regressies 
  Model 1 Model 2 Model 3 
 Pearson r p< β SE Β SE β SE 
Demografische kenmerken 

Leeftijd -0,029 0,120 -0,004 0,002 0,007** 0,002 0,009*** 0,002 

Geslacht 0,049 0,008 0,183** 0,057 -0,008 0,055 0,006 0,054 

Diploma 0,215 0,000 0,290*** 0,024 0,163*** 0,024 0,138*** 0,024 

Aantal kinderen 0,017 0,343 0,001 0,029 0,025 0,028 0,021 0,027 

Materiële en cognitieve hulpbronnen 
Standaard bezit 0,090 0,000   0,078 0,041 -0,032 0,041 

Geavanceerd bezit 0,213 0,000   0,243*** 0,039 0,191*** 0,038 

Standaard 
e-vaardigheden 

0,317 0,000   0,157*** 0,015 0,102*** 0,015 

Geavanceerde 
e-vaardigheden 

0,251 0,000   0,190*** 0,028 0,064* 0,029 

ICT-gebruik 
Werkgebonden 0,348 0,000     0,175*** 0,026 

Niet-werkgebonden 0,317 0,000     0,127*** 0,018 

Constant   0,476*** 0,127 -0,670*** 0,162 -0,791*** 0,159 

R  0,224 0,387 0,436 

R2  0,050 0,150 0,190 

Adjusted R2  0,049 0,148 0,188 

F; p; df  39; 0,000; 4 65; 0,000; 8 69; 0,000; 10 
Noot. Leeftijd: leeftijd van 16 tot 74; geslacht (vrouw=0; man=1); diploma (0=geen; 1=LO; 2=eerste of 

tweede graad; 3=derde graad, post-secundair niet hoger onderwijs; 4=hoger korte type; 
5=hoger lange type, universiteit; 6=universitair voortgezet en doctoraat); aantal kinderen=aantal 
kinderen in het gezin; β is de niet-gestandaardiseerde β 

 

                                                           
38  n=2957; *: 0,01<p<0,05; **: 0,001<p<0,01; ***: p<0,001 
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Bij de respondenten die in de laatste 3 maanden het internet hebben gebruikt is de interesse 
voor het gebruik van overheidsdiensten voor alle burgers groter naarmate men man is of 
naarmate men een hoger diploma heeft (Pearson-correlaties en model 1). De interesse in 
deze online overheidsdiensten verschilt niet voor de leeftijd volgens de correlatie en model 1. 
Verder merken we op dat de persoonskenmerken slechts 5% van de variantie in de interesse 
voor deze egov-activiteiten verklaart. Dit is een stuk lager dan de verklaarde variantie in het 
ICT-gebruik, waaruit we kunnen besluiten dat de interesse voor deze egov-activiteiten minder 
verschilt naargelang de persoonskenmerken dan het ICT-gebruik. Wanneer de interesse meer 
gelijkend is dan het gebruik, is de oorzaak van het bijkomend verschil in het gebruik te wijten 
aan andere factoren. 
 
In model 2 worden het ICT-bezit en de e-vaardigheden ingebracht. Mensen met meer geavan-
ceerde ICT-apparatuur en met meer e-vaardigheden, hebben een grotere interesse in het 
online uitvoeren van deze overheidsdiensten voor alle burgers. Dit verschil in ICT-bezit en in 
e-vaardigheden kan het sekseverschil in de interesse voor deze egov-activiteiten verklaren. 
Het verschil in de interesse ten gevolge van het diploma kan slechts gedeeltelijk verklaard 
worden door ICT-bezit en door de e-vaardigheden. Dit is in overeenstemming met het model 
van Moreas (2007) ter verklaring van de breedte van de gebruikte internettoepassingen, en 
met de modellen voor het werkgerelateerde ICT-gebruik en voor het gebruik van e-government 
uit deze studie. Het resterende effect van de opleiding wanneer men rekening houdt met de 
tussenliggende variabelen werd toegeschreven aan een mogelijke samenhang tussen de op-
leiding en de informatieverwerkingsvaardigheden (het kunnen zoeken, selecteren en verwer-
ken van informatie uit computer- en netwerkbestanden), de strategische vaardigheden (het 
zelf actief op zoek gaan naar informatie die relevant is voor het eigen leven of werk en op 
basis van deze informatie beslissingen nemen) of een bredere interesse. Opvallend in model 2 
is het significante positieve effect van de leeftijd op de interesse in deze egov-activiteiten. 
Hieruit kunnen we besluiten dat ouderen meer of jongeren minder interesse hebben in deze 
egov-activiteiten dan dat we op basis van hun ICT-bezit en e-vaardigheden zouden verwach-
ten. Dit significant positief effect van de leeftijd vonden we ook bij de totale populatie terug 
voor het gebruik van e-government.  
 
Volgens model 3 is er een grotere interesse in deze online overheidsdiensten wanneer men 
een breder ICT-gebruik, zowel werkgerelateerd als niet-werkgerelateerd, heeft. Naast de 
breedte van het ICT-gebruik, behouden het geavanceerde ICT-bezit, de e-vaardigheden, het 
diploma en de leeftijd het effect uit model 2.  
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4 . 1 . 2  Z e l f s t a n d i g e  o n d e r n e m e r s  e n  w e r k n e m e r s  

Tabel 32 Multiple lineaire regressie met de interesse in overheidsdiensten voor alle 
burgers als afhankelijke variabele en naargelang het model de persoons-
kenmerken inclusief het werkstatuut (vanaf model 1), het ICT-bezit en de e-
vaardigheden (vanaf model 2) en het ICT-gebruik (model 3) als onafhanke-
lijke variabelen39 

 Correlaties Regressies 
  Model 1 Model 2 Model 3 
 Pearson r p< Β SE Β SE Β SE 
Demografische kenmerken 

Leeftijd -0,008 0,716 0,000 0,003 0,009* 0,003 0,012*** 0,003 

Geslacht 0,044 0,042 0,193** 0,069 -0,002 0,066 0,006 0,064 

Diploma 0,200 0,000 0,296*** 0,030 0,129*** 0,030 0,110*** 0,030 

Aantal kinderen 0,002 0,930 -0,007 0,033 0,010 0,032 0,008 0,031 

Werkstatuut -0,021 0,327 -0,186 0,097 -0,172 0,092 -0,131 0,090 

Materiële en cognitieve hulpbronnen 
Standaard bezit 0,105 0,000   0,119* 0,048 0,012 0,049 

Geavanceerd bezit 0,214 0,000   0,225*** 0,045 0,171*** 0,045 

Standaard 
e-vaardigheden 

0,341 0,000   0,180*** 0,018 0,128*** 0,018 

Geavanceerde 
e-vaardigheden 

0,272 0,000   0,205*** 0,034 0,087* 0,035 

ICT-gebruik 
Werkgebonden 0,338 0,000     0,134*** 0,031 

Niet-werkgebonden 0,333 0,000     0,138*** 0,021 

Constant   0,352 0,183 -0,766*** 0,208 -0,881*** 0,204 

R  0,212 0,403 0,443 

R2  0,045 0,162 0,197 

Adjusted R2  0,043 0,159 0,193 

F; p; df  20; 0,000; 5 46;0,000; 9 47;0,000; 11 
Noot.  Leeftijd: leeftijd van 16 tot 74; geslacht (vrouw=0; man=1); diploma (0=geen; 1=LO; 2=eerste of 

tweede graad; 3=derde graad, post-secundair niet hoger onderwijs; 4=hoger korte type; 
5=hoger lange type, universiteit; 6=universitair voortgezet en doctoraat); aantal kinderen=aantal 
kinderen in het gezin; werknemer (0) / zelfstandige ondernemer (1); β is de niet-
gestandaardiseerde β 

 

                                                           
39  n=2134; *: 0,01<p<0,05; **: 0,001<p<0,01; ***: p<0,001 
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Bij de werkenden vinden we identiek hetzelfde patroon van betekenisvolle effecten over de 
verschillende modellen als bij de totale populatie. Voor de interpretatie verwijzen we dan ook 
naar deze voor de totale populatie. 
  

4 . 2 .  O v e r h e i d s d i e n s t e n  v o o r  s p e c i f i e k e  p e r s o n e n  i n  s p e c i -
f i e k e  s i t u a t i e s  

Het gaat om werk zoeken via het arbeidsbureau (VDAB, ONEM, FOREM); sociale zekerheid 
(werkloosheidsvergoeding, kindergeld, ziekenfonds, studiebeurs), openbare bibliotheken 
(raadplegen catalogus) en inschrijving in hogeschool of universiteit. 



ICT gebruik bij zelfstandige ondernemers 

81 

4 . 2 . 1  T o t a l e  p o p u l a t i e  

Tabel 33 Multiple lineaire regressie met de interesse in overheidsdiensten voor spe-
cifieke personen in specifieke situaties als afhankelijke variabele en naar-
gelang het model de persoonskenmerken (vanaf model 1), het ICT-bezit en 
de e-vaardigheden (vanaf model 2) en het ICT-gebruik (model 3) als onaf-
hankelijke variabelen40 

 Correlaties Regressies 
  Model 1 Model 2 Model 3 
 Pearson r p< β SE Β SE Β SE 
Demografische kenmerken 

Leeftijd -0,133 0,000 -0,014*** 0,002 -0,004 0,002 -0,002 0,002 

Geslacht -0,004 0,842 0,046 0,053 -0,142** 0,052 -0,118* 0,050 

Diploma 0,200 0,000 0,248*** 0,023 0,129*** 0,023 0,112*** 0,022 

Aantal kinderen 0,063 0,001 0,042 0,027 0,069** 0,026 0,070** 0,025 

Materiële en cognitieve hulpbronnen 
Standaard bezit 0,081 0,000   0,049 0,039 -0,059 0,038 

Geavanceerd bezit 0,185 0,000   0,147*** 0,037 0,097** 0,036 

Standaard  
e-vaardigheden 

0,336 0,000   0,159*** 0,014 0,103*** 0,014 

Geavanceerde  
e-vaardigheden 

0,275 0,000   0,200*** 0,027 0,070* 0,027 

ICT-gebruik 
Werkgebonden 0,347 0,000     0,119*** 0,024 

Niet-werkgebonden 0,376 0,000     0,176*** 0,016 

Constant   0,924*** 0,120 -0,141 0,152 -0,270 0,148 

R  0,240 0,398 0,460 

R2  0,058 0,158 0,212 

Adjusted R2  0,057 0,156 0,209 

F; p; df  45; 0,000; 4 69; 0,000; 8 79; 0,000; 10 
Noot. Leeftijd: leeftijd van 16 tot 74; geslacht (vrouw=0; man=1); diploma (0=geen; 1=LO; 2=eerste of 

tweede graad; 3=derde graad, post-secundair niet hoger onderwijs; 4=hoger korte type; 
5=hoger lange type, universiteit; 6=universitair voortgezet en doctoraat); aantal kinderen=aantal 
kinderen in het gezin; β is de niet-gestandaardiseerde β 

                                                           
40 n=2.955; *: 0,01<p<0,05; **: 0,001<p<0,01; ***: p<0,001 
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Bij de respondenten die in de laatste 3 maanden het internet hebben gebruikt is de interesse 
voor het gebruik van overheidsdiensten voor specifieke personen in specifieke situaties groter 
naarmate men jonger is en naarmate men een hoger diploma heeft (Pearson-correlaties en 
model 1).  
 
Volgens de Pearson product-moment correlaties heeft men voor deze online overheidheids-
diensten meer interesse wanneer men meer kinderen heeft. Deze relatie verdwijnt echter in 
het regressiemodel met de verschillende persoonskenmerken: de relatie tussen het aantal 
kinderen en het online gebruik van deze overheidsdiensten wordt verklaard door de leeftijd of 
het diploma van de mensen met kinderen. De persoonskenmerken verklaren slechts 6% van 
de variantie in de interesse voor deze egov-activiteiten, wat vergelijkbaar is met de verklaarde 
variantie voor de interesse in de egov-activiteiten voor alle burgers. De verklaarde variantie is 
een stuk lager dan deze voor het ICT-gebruik: de interesse in deze egov-activiteiten verschil-
len minder naargelang de persoonskenmerken dan het ICT-gebruik. 
 
In model 2 worden het ICT-bezit en de e-vaardigheden ingebracht. Mensen met meer geavan-
ceerde ICT-apparatuur en met meer e-vaardigheden, hebben een grotere interesse in het 
online uitvoeren van deze overheidsdiensten voor bepaalde burgers in bepaalde situaties. 
Standaard ICT-bezit heeft noch voor de egov-activiteiten voor alle burgers, noch voor deze 
overheidsdiensten voor specifieke personen in specifieke situaties een impact op de interesse 
wanneer men rekening houdt met de andere variabelen uit het model. Het verschil in ICT-bezit 
en in e-vaardigheden kan het leeftijdsverschil in de interesse voor deze egov-activiteiten ver-
klaren. Het verschil in de interesse ten gevolge van het diploma kan ook hier slechts gedeelte-
lijk verklaard worden door ICT-bezit en door de e-vaardigheden. Dit werd reeds meermaals 
besproken en zou een gevolg kunnen zijn van grotere informatievaardigheden, strategische 
vaardigheden en een bredere interesse bij hoger opgeleiden. In model 2 wordt het geslacht en 
het aantal kinderen betekenisvol, wat niet het geval was in model 1: vrouwen en mensen met 
meer kinderen hebben meer interesse om deze overheidsdiensten online te gebruiken dan 
men zou verwachten op basis van hun ICT-bezit en op basis van hun e-vaardigheden.  
 
Volgens model 3 is er een grotere interesse in deze online overheidsdiensten wanneer men 
een breder ICT-gebruik, zowel werkgerelateerd als niet-werkgerelateerd, heeft. Naast de 
breedte van het ICT-gebruik, behouden het geavanceerde ICT-bezit, de e-vaardigheden, het 
diploma, het geslacht en het aantal kinderen het effect uit model 2.  
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4 . 2 . 2  Z e l f s t a n d i g e  o n d e r n e m e r s  e n  w e r k n e m e r s  

Tabel 34 Multiple lineaire regressie met de interesse in overheidsdiensten voor spe-
cifieke  burgers in specifieke situaties als afhankelijke variabele en naarge-
lang het model de persoonskenmerken inclusief het werkstatuut (vanaf 
model 1), het ICT-bezit en de e-vaardigheden (vanaf model 2) en het ICT-
gebruik (model 3) als onafhankelijke variabelen41 

 Correlaties Regressies 
  Model 1 Model 2 Model 3 
 Pearson r p< Β SE Β SE Β SE 
Demografische kenmerken 

Leeftijd -0,084 0,000 -0,009** 0,003 -0,001 0,003 0,003 0,003 

Geslacht -0,024 0,276 0,014 0,065 -0,165** 0,062 -0,150* 0,061 

Diploma 0,191 0,000 0,260*** 0,029 0,110*** 0,029 0,097** 0,028 

Aantal kinderen 0,053 0,015 0,058 0,032 0,075* 0,030 0,076* 0,030 

Werkstatuut _0,076 0,000 -0,336*** 0,092 -0,308*** 0,087 -0,245** 0,085 

Materiële en cognitieve hulpbronnen 
Standaard bezit 0,090 0,000   0,090* 0,046 -0,017 0,046 

Geavanceerd bezit 0,171 0,000   0,134** 0,043 0,081 0,042 

Standaard 
e-vaardigheden 

0,340 0,000   0,181*** 0,017 0,129*** 0,017 

Geavanceerde 
e-vaardigheden 

0,256 0,000   0,177*** 0,032 0,056 0,033 

ICT-gebruik 
Werkgebonden 0,315 0,000     0,083** 0,029 

Niet-werkgebonden 0,369 0,000     0,181*** 0,020 

Constant   0,695*** 0,172 -0,325 0,197 -0,446* 0,192 

R  0,223 0,396 0,449 

R2  0,050 0,157 0,202 

Adjusted R2  0,048 0,153 0,198 

F; p; df  22; 0,000; 5 44; 0,000; 9 49; 0,000; 11 
Noot. Leeftijd: leeftijd van 16 tot 74; geslacht (vrouw=0; man=1); diploma (0=geen; 1=LO; 2=eerste of 

tweede graad; 3=derde graad, post-secundair niet hoger onderwijs; 4=hoger korte type; 
5=hoger lange type, universiteit; 6=universitair voortgezet en doctoraat); aantal kinderen=aantal 
kinderen in het gezin; werknemer (0) / zelfstandige ondernemer (1); β is de niet-
gestandaardiseerde β 

 
 
 

                                                           
41  n=2132; *: 0,01<p<0,05; **: 0,001<p<0,01; ***: p<0,001 
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Bij de werkenden vinden we in model 1 en 2 hetzelfde patroon van betekenisvolle effecten als 
bij de totale populatie. Voor de interpretatie verwijzen we dan ook naar deze voor de totale 
populatie. Toch is er één klein verschil. Vooreerst is er in model 2 ook een zwak significant 
effect van het standaard ICT-bezit. 
 
Model 3 wijkt af van het model voor de totale populatie. Naast de breedte van het ICT-gebruik, 
verklaren alleen de standaard e-vaardigheden, het geslacht, het diploma en het aantal kinde-
ren de interesse in de overheidsdiensten voor specifieke personen in specifieke situaties. 
De bijkomende variabele voor het werkstatuut (zelfstandige ondernemer versus werknemer) is 
betekenisvol in elk model en kan bijgevolg niet (volledig) verklaard worden door het ICT-bezit, 
de e-vaardigheden of door de breedte van het ICT-gebruik. 
 

4 . 3 .  O v e r h e i d s d i e n s t e n  v o o r  i e d e r e e n  g e l d i g  i n  s p e c i f i e k e  
s i t u a t i e s  

Het gaat om bijvoorbeeld de inschrijving van een voertuig, de aanvraag van een bouwvergun-
ning, van certificaten (geboorte, huwelijk) en om aangifte van verhuis (adresverandering). 
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4 . 3 . 1  T o t a l e  p o p u l a t i e  

Tabel 35 Multiple lineaire regressie met de interesse in overheidsdiensten geldig 
voor iedereen in specifieke situaties als afhankelijke variabele en naarge-
lang het model de persoonskenmerken (vanaf model 1), het ICT-bezit en de 
e-vaardigheden (vanaf model 2) en het ICT-gebruik (model 3) als onafhanke-
lijke variabelen42 

 Correlaties Regressies 
  Model 1 Model 2 Model 3 
 Pearson r P< Gest. B. SE Gest. B SE Gest. B. SE 
Demografische kenmerken 

Leeftijd -0,076 0,000 -0,010*** 0,002 0,001 0,002 0,003 0,002 

Geslacht 0,033 0,077 0,158* 0,061 -0,041 0,060 -0,021 0,058 

Diploma 0,211 0,000 0,305*** 0,026 0,168*** 0,026 0,145*** 0,026 

Aantal kinderen 0,035 0,055 0,018 0,031 0,045 0,030 0,042 0,029 

Materiële en cognitieve hulpbronnen 
Standaard bezit 0,070 0,000   0,039 0,045 -0,081 0,045 

Geavanceerd bezit 0,204 0,000   0,241*** 0,042 0,185*** 0,042 

Standaard  
e-vaardigheden 

0,326 0,000   0,185*** 0,016 0,124*** 0,017 

Geavanceerde  
e-vaardigheden 

0,235 0,000   0,159*** 0,031 0,018 0,032 

ICT-gebruik 
Werkgebonden 0,337 0,000     0,163*** 0,028 

Niet-werkgebonden 0,332 0,000     0,165*** 0,019 

Constant   0,653*** 0,137 -0,483** 0,176 -0,619*** 0,171 

R  0,228 0,379 0,434 

R2  0,052 0,144 0,189 

Adjusted R2  0,051 0,142 0,186 

F; P; df  41; 0,000; 4 62; 0,000; 8 68; 0,000; 10 
Noot. Leeftijd: leeftijd van 16 tot 74; geslacht (vrouw=0; man=1); diploma (0=geen; 1=LO; 2=eerste of 

tweede graad; 3=derde graad, post-secundair niet hoger onderwijs; 4=hoger korte type; 
5=hoger lange type, universiteit; 6=universitair voortgezet en doctoraat); aantal kinderen=aantal 
kinderen in het gezin; β is de niet-gestandaardiseerde β 

 
 
 
 

                                                           
42  n=2957; *: 0,01<p<0,05; **: 0,001<p<0,01; ***: p<0,001 
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Bij de respondenten die in de laatste 3 maanden het internet hebben gebruikt is volgens model 
1 de interesse voor het gebruik van overheidsdiensten voor alle burgers in specifieke situaties 
groter naarmate men jonger is, als men mannelijk is en naarmate men een hoger diploma 
heeft. De persoonskenmerken verklaren ook hier minder variantie in de interesse voor deze 
egov-activiteiten (5%) dan in ICT-gebruik: de interesse in deze egov-activiteiten verschillen 
minder naargelang de persoonskenmerken dan het ICT-gebruik. 
 
In model 2 worden het ICT-bezit en de e-vaardigheden ingebracht. Mensen met meer geavan-
ceerde ICT-apparatuur en met meer e-vaardigheden, hebben een grotere interesse in het 
online uitvoeren van deze overheidsdiensten. Ook voor de interesse in de andere overheids-
diensten bleken dat de meest voorspellende variabelen. Het standaard ICT-bezit heeft bij de 
totale populatie geen impact op de interesse voor egov-activiteiten. De verschillen in de inte-
resse voor de egov-activiteiten die iedereen in occasionele situaties nodig heeft, worden voor 
de leeftijd en het geslacht verklaard door een verschil in geavanceerde ICT-apparatuur en in 
e-vaardigheden. Het verschil in de interesse ten gevolge van het diploma kan zoals steeds 
slechts gedeeltelijk verklaard worden door ICT-bezit en door de e-vaardigheden. 
 
Volgens model 3 is er een grotere interesse in deze online overheidsdiensten wanneer men 
een breder ICT-gebruik, zowel werkgerelateerd als niet-werkgerelateerd, heeft. Naast de 
breedte van het ICT-gebruik, behouden het geavanceerde ICT-bezit, de standaard e-
vaardigheden en het diploma het effect uit model 2.  
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4 . 3 . 2  Z e l f s t a n d i g e  o n d e r n e m e r s  e n  w e r k n e m e r s  

Tabel 36 Multiple lineaire regressie met de interesse in overheidsdiensten geldig 
voor iedereen in specifieke situaties als afhankelijke variabele en naarge-
lang het model de persoonskenmerken inclusief het werkstatuut (vanaf 
model 1), het ICT-bezit en de e-vaardigheden (vanaf model 2) en het ICT-
gebruik (model 3) als onafhankelijke variabelen43 

 Correlaties Regressies 
  Model 1 Model 2 Model 3 
 Pearson r p< β SE β SE Β SE 
Demografische kenmerken 

Leeftijd -0,065 0,003 -0,010* 0,004 0,000 0,004 0,003 0,004 

Geslacht 0,012 0,567 0,119 0,075 -0,080 0,072 -0,069 0,070 

Diploma 0,194 0,000 0,306*** 0,033 0,130*** 0,038 0,110** 0,033 

Aantal kinderen 0,016 0,470 0,004 0,036 0,026 0,035 0,023 0,034 

Werkstatuut -0,030 0,171 -0,180 0,106 -0,160 0,100 -0,109 0,099 

Materiële en cognitieve hulpbronnen 
Standaard bezit 0,074 0,001   0,066 0,053 -0,054 0,053 

Geavanceerd bezit 0,198 0,000   0,222*** 0,050 0,161** 0,049 

Standaard 
e-vaardigheden 

0,343 0,000   0,212*** 0,019 0,154*** 0,020 

Geavanceerde 
e-vaardigheden 

0,244 0,000   0,166*** 0,037 0,034 0,039 

ICT-gebruik 
Werkgebonden 0,322 0,000     0,134*** 0,034 

Niet-werkgebonden 0,335 0,000     0,166*** 0,023 

Constant   0,716*** 0,199 -0,373 0,228 -0,502* 0,223 

R  0,208 0,386 0,431 

R2  0,043 0,149 0,186 

Adjusted R2  0,041 0,146 0,182 

F; p; df  19; 0,000; 5 41; 0,000; 9 44; 0,000; 11 
Noot. Leeftijd: leeftijd van 16 tot 74; geslacht (vrouw=0; man=1); diploma (0=geen; 1=LO; 2=eerste of 

tweede graad; 3=derde graad, post-secundair niet hoger onderwijs; 4=hoger korte type; 
5=hoger lange type, universiteit; 6=universitair voortgezet en doctoraat); aantal kinderen=aantal 
kinderen in het gezin; werknemer (0) / zelfstandige ondernemer (1); β is de niet-
gestandaardiseerde β 

 

                                                           
43  n=2134; *: 0,01<p<0,05; **: 0,001<p<0,01; ***: p<0,001 
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Bij de werkenden vinden we grotendeels dezelfde significante effecten over de drie modellen 
als bij de totale populatie (supra). Alleen het geslachtsverschil uit model 1 bij de totale popula-
tie is bij de werkenden niet meer aanwezig. 
 

4 . 4 .  S a m e n v a t t i n g  i n t e r e s s e  i n  e - g o v e rn m e n t  

Wanneer we de leeftijd, het geslacht, het diploma, het aantal kinderen en het arbeidsstatuut 
(werknemer versus zelfstandige ondernemer) samen inbrengen in het multiple lineaire regres-
siemodel ter verklaring van de interesse in e-government, dan merken we dat de interesse 
voor de drie verschillende groepen van overheidsdiensten alleen stijgt bij een hoger diploma. 
Dit effect van het diploma blijft ook voor de drie verschillende types van overheidsdiensten 
over de drie modellen significant en kan bijgevolg niet (volledig) verklaard worden door ICT-
bezit, e-vaardigheden of door de breedte van het ICT-gebruik. Dit is een vertrouwd fenomeen 
in het onderzoek naar ICT-gebruik dat verklaard wordt door de grotere informatievaardigheden 
en strategische vaardigheden en met een bredere interesse bij de hoger opgeleiden. Voor de 
overige persoonskenmerken zijn er verschillen naar de aard van overheidsdienst. 
 
 De interesse in de overheidsdiensten die voor alle burgers geldig zijn, is groter bij de man-

nen. Volgens model 2 en 3 kan dat effect echter volledig verklaard worden door het verschil 
in ICT-bezit en in e-vaardigheden. De interesse in deze diensten is groter bij de ouderen of 
kleiner bij de jongeren, dan men op basis van hun ICT-bezit, hun e-vaardigheden en hun 
ICT-gebruik verwacht. Dit is als volgt verklaarbaar: terwijl ouderen minder ICT bezitten en 
minder e-vaardig zijn, zijn ze in dezelfde mate geïnteresseerd in deze online overheidsdien-
sten. 

 De interesse in de overheidsdiensten die voor specifieke personen in specifieke situaties 
geldig zijn, is kleiner naarmate men ouder wordt. Volgens model 2 en 3 kan dat effect echter 
volledig verklaard worden door het verschil in ICT-bezit en in e-vaardigheden. Verder is de 
interesse in deze diensten groter bij de vrouwen of kleiner bij de mannen, dan men op basis 
van hun ICT-bezit, hun e-vaardigheden en hun ICT-gebruik verwacht. Dit is als volgt ver-
klaarbaar: terwijl vrouwen minder ICT bezitten en minder e-vaardig zijn, zijn ze in dezelfde 
mate geïnteresseerd in deze online overheidsdiensten. Zelfstandige ondernemers hebben 
ook minder interesse in deze online overheidsdiensten, wat niet samenhangt met een ver-
schil in hun ICT-bezit of in hun e-vaardigheden. Het verschil tussen werknemers en zelf-
standige ondernemers kan wel gedeeltelijk verklaard worden door de breedte van het ICT-
gebruik, waarvoor we reeds eerder vonden dat zelfstandige ondernemers minder gebruik 
maken van niet-werkgerelateerde internetactiviteiten.  

 De interesse in de overheidsdiensten die voor iedereen geldig zijn in specifieke situaties, is 
groter als men jonger is en wanneer men man is. Deze effecten zijn verklaarbaar door het 
grotere ICT-bezit, door de grotere e-vaardigheden en/of door het bredere ICT-gebruik bij 
jongeren en bij mannen. Het geslachtsverschil komt niet meer tot uiting in de groep van 
werkenden. 
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Hoofdstuk 4 
Bevindingen 

Studies over Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in Small Office & Home Office 
(SOHO) en bij zelfstandige ondernemers (Pierson 2003) wijzen uit dat acceptatie en imple-
mentatie van ICT in de arbeidsorganisatie sterk beïnvloed wordt door de toegankelijkheid van 
ICT in de residentiële omgeving van de zelfstandige ondernemers. De ICT-gegevens uit de 
ICT-enquête in de EAK zijn dan ook zeer relevant om een beeld te krijgen van de houding van 
zelfstandige ondernemers tegenover deze technologie. De ICT-apparatuur en -toepassingen 
betreffen hoofdzakelijk computer- en internetgebruik. Als referentiepunt zijn er de gegevens 
voor de werknemers. Op Vlaams niveau is dit een representatief onderzoek. 
 
Het hele onderzoek behandelt drie hoofdvragen: 

1. Waar staan zelfstandige ondernemers met betrekking tot hun ICT-adaptatie en verschillen 
ze hierin van werknemers? 

2. Welke processen bepalen de ICT-adaptatie bij de werkenden (zelfstandige ondernemers 
en werknemers)? Zijn deze processen dezelfde als bij de totale bevolking? 

3. Kunnen de verschillen in ICT-adaptatie tussen zelfstandige ondernemers en werknemers 
verklaard worden door dezelfde processen als de overige demografische verschillen?  

Wat de vormen van ICT-adaptatie betreft onderscheiden we ICT-bezit, e-vaardigheden, ICT-
gebruik, het gebruik van e-commerce en e-government en de interesse in online overheids-
diensten. 
 
 

1.  ICT-adaptat ie  van zel fstandige ondernemers 

Zelfstandige ondernemers beschikken in hun gezin meer dan werknemers over ICT-
apparatuur. 
Zelfstandige ondernemers hebben volgens alle analyses meer toegang tot de geavanceerde 
ICT-apparaten: mobiele telefoon met internet, spelconsoles, draagbare computer en hand-
computer. Voor standaard ICT-apparaten (GSM, bureaucomputer en internettoegang) is er 
geen éénduidig resultaat: volgens de t-test is er geen verschil tussen zelfstandige onderne-
mers en werknemers, volgens de Pearson correlaties en de regressieanalyse wel. 
 
Zelfstandige ondernemers met computergebruik zijn even e-vaardig als werknemers met 
computergebruik, maar volgden hiervoor minder formele opleidingen. 
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Significant minder zelfstandige ondernemers die ooit de computer gebruikten volgden een 
formele computeropleiding. Ongeacht het statuut geeft één op de vijf respondenten aan dat de 
ICT-vaardigheden via zelfstudie met boeken of cd-roms zijn verworven.  
Bijna zes op tien verwijzen naar zelfstudie in de zin van ‘al doende leren’. Bijna één op twee 
geeft ook hulp van collega’s, vrienden of familie als bron van ICT-kennis aan. Deze informele 
leervormen zijn voor zelfstandige ondernemers niet anders dan voor werknemers. 
 
Niettegenstaande minder formele opleiding vinden we weinig of geen verschillen tussen zelf-
standige ondernemers en werknemers op het vlak van gerapporteerde computer- en internet-
vaardigheden. 
 
Zelfstandige ondernemers die ooit een computer gebruikten, hebben gelijkaardige computer- 
en internetvaardigheden als werknemers. De meest belangrijke e-vaardigheden zijn niet ver-
schillend voor werknemers en zelfstandige ondernemers: manipulatie van bestanden en map-
pen, gereedschap om te kopiëren en te plakken, rekenformules gebruiken in spreadsheets, het 
gebruiken van zoekmachines en het versturen van e-mail worden door meer dan de helft van 
de gebruikers regelmatig gedaan. Ongeveer 4 à 5 personen op 10 weet hoe toestellen aange-
sloten moeten worden of hoe men bestanden kan comprimeren. De overige e-vaardigheden 
zijn slechts bij 10 à 20% van de werkende populatie bekend. Programmeren wordt significant 
meer gedaan bij zelfstandige ondernemers zonder personeel dan bij zelfstandige ondernemers 
met personeel. Berichten naar chatrooms of nieuwsgroepen sturen of via peer-to-peer netwer-
ken muziek en films uitwisselen is populairder bij werknemers dan bij zelfstandige onderne-
mers.  Dit sluit aan bij het gevonden verschillend gebruik voor niet-werkgerelateerd ICT-
gebruik (zie verder). Telefoneren via het internet of een website ontwerpen is een minder ver-
spreide vaardigheid, waarin werknemers en zelfstandige ondernemers niet verschillen. 
 
Zelfstandige ondernemers zijn frequente ICT-gebruikers. 
Gemiddeld gebruikte bijna 85% van de werkende bevolking de pc in de voorbije drie maanden 
van de enquête. Er is geen significant verschil tussen zelfstandige ondernemers en werkne-
mers. Van de zelfstandige ondernemers met personeel heeft significant meer (92,3%) de 
computer gebruikt dan van de zelfstandige ondernemers zonder personeel (82,9%). Van deze 
computergebruikers zit bijna acht tiende dagelijks aan de pc. Voor de frequentie van het com-
putergebruik is er geen significant verschil tussen de deelpopulaties. 
 
Hetzelfde geldt voor het internetgebruik. Gemiddeld gebruikte 79,8% van de werkende bevol-
king het internet in de voorbije 3 maanden. Zelfstandige ondernemers met personeel doen dat 
wel significant meer (92,3%) dan zelfstandige ondernemers zonder personeel (76,8%). Ge-
middeld gebruikt ruim zeven van de tien recente internetgebruikers het internet dagelijks. Dit 
gebeurt meer bij zelfstandige ondernemers dan bij werknemers. 
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Zelfstandige ondernemers met ICT-gebruik gebruiken ICT vooral voor werkgerelateerde 
activiteiten. 
De frequentie van het internetgebruik ligt bij zelfstandige ondernemers iets hoger dan bij 
werknemers, maar zij gebruiken een minder breed spectrum. Zelfstandige ondernemers ver-
schillen niet van werknemers wat de werkgerelateerde toepassingen betreft. De niet-
werkgerelateerde toepassingen worden minder gebruikt door de zelfstandige ondernemers 
dan door de werknemers.  
 
Zelfstandige ondernemers vervangen meer dan werknemers traditionele post door internet of 
e-mail berichten (64% tegenover 57%). Het gebruik van e-mail verschilt niet naar statuut: bijna 
negen op tien verstuurt en ontvangt e-mails. 
 
Zelfstandige ondernemers die ooit het internet gebruikten zijn even actief op internet-
handel dan werknemers die ooit internet gebruikten, maar ze hebben wel meer proble-
men ondervonden. 
Bijna één op drie werkenden kocht of bestelde in 2005 goederen via het internet. Online aan-
kopen is populair bij werknemers en zelfstandige ondernemers voor reizen, tickets, boeken, 
films en dergelijke meer. Bij de helft van de respondenten gaat het om aankopen bij handels-
zaken die men al buiten internet kende. Bij aankopen bij handelszaken die men via internet 
ontdekte, nemen de zelfstandige ondernemers zonder werknemers het voortouw: 77,2% van 
hen tegenover 51% van de zelfstandige ondernemers met personeel kopen bij zaken die ze 
via het internet leerde kennen. 
 
Zelfstandige ondernemers ondervinden significant meer problemen bij online aankopen.  
 
De redenen om af te zien van online aankopen kunnen opgedeeld worden in motivationele 
drempels, praktische belemmeringen en niet-vermelde redenen. Zelfstandige ondernemers 
vermelden minder motivationele redenen in vergelijking met werknemers. Zelfstandige onder-
nemers met personeel geven meer praktische belemmeringen aan. 
 
Zelfstandige ondernemers en werkenden met internetgebruik in de laatste 3 maanden 
zijn meestal of gebruikers van e-government of  geïnteresseerden in e-government. 
Een kwart van de respondenten die het internet in de laatste drie maand gebruikten, heeft ook 
ervaring met e-government. Ruim één op drie van hen is er in geïnteresseerd maar gebruikt 
het nog niet. Dit betekent dat potentieel zes op de tien werkende internetgebruikers op elek-
tronische wijze met de overheid communiceert of wil communiceren. Bij de egov-gebruikers 
gaat het vooral om het opvragen van informatie en in mindere mate om het downloaden of 
invullen van formulieren. Er zijn geen significante verschillen tussen zelfstandige ondernemers 
en werknemers of tussen zelfstandige ondernemers met en zonder personeel. 
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Gerealiseerde online activiteiten zijn vooral belastingaangiften invullen, werk zoeken, openba-
re bibliotheken raadplegen en in mindere mate ook contacten met de sociale zekerheid leg-
gen. Online diensten waar velen interesse in hebben zonder dat ze die online diensten ge-
bruikt hebben zijn persoonlijke documenten opvragen, een voertuig inschrijven, een verhuis 
aangeven en certificaten aanvragen. 
 
Zelfstandige ondernemers met recent internetgebruik staan even positief als werknemers met 
recent internetgebruik tegenover e-government, maar de zelfstandige ondernemers hebben 
een meer specifieke interesse. Voor de wenselijke online overheidsdiensten zijn er verschillen 
tussen zelfstandige ondernemers en werknemers. Zelfstandige ondernemers geven aan dat ze 
minder behoefte hebben aan egov-diensten waarmee sommige personen in specifieke situa-
ties geconfronteerd worden. Hiertoe behoren het zoeken van werk, het raadplegen van de 
bibliotheek, het in contact treden met de sociale zekerheid (werkloosheidsvergoeding, kinder-
geld, ziekenfonds en studiebeurs) en het inschrijven van personen aan de universiteit of aan 
een hogeschool. De verklaring van dit verschil moet wellicht gezocht worden in een gebrek 
aan interesse voor deze overheidsactiviteiten. De interesse in online overheidsdiensten waar 
iedereen mee te maken krijgt, verschilt niet tussen werknemers en zelfstandige ondernemers. 
Het belangrijkste vermelde motief om weigerachtig te staan tegenover e-government is het 
gebrek aan persoonlijk contact (28,4%), maar tegelijkertijd geeft 41,9% van de werkenden die 
nog geen gebruik maken van online overheidsdiensten aan dat ze om een andere dan de 
genoemde redenen geen online contact met de overheid wensen. 
 
 

2.  Processen ter  verklar ing van de ICT-adaptat ie  

Met het theoretische model werd het ICT-gebruik, e-commerce en gebruik van en interesse in 
e-government onderzocht. In het algemeen kunnen we stellen dat het model bij de werkenden 
vrij goed aansluit bij het model van de totale bevolking. Het effect van het geslacht bij de totale 
bevolking blijft wel eens uit bij de werkenden. We beperken ons verder tot de bevindingen bij 
de werkenden. 
 

2 . 1 .  I C T - g e b ru i k  

Men gebruikt meer werkgerelateerde ICT-activiteiten als men jonger is, als men man is, als 
men een hoger diploma heeft of als men meer kinderen heeft. Het werkstatuut (werknemer 
versus zelfstandige ondernemer) heeft geen relatie met het aantal uitgevoerde werkgerela-
teerde ICT-activiteiten. De verschillen in het aantal uitgevoerde werkgerelateerde ICT-
activiteiten in functie van de leeftijd, van het geslacht en van het aantal kinderen kunnen volle-
dig verklaard worden via het bezit van ICT-apparatuur en via de e-vaardigheden.  
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De impact van het diploma op het aantal uitgevoerde werkgerelateerde activiteiten kan maar 
gedeeltelijk verklaard worden door de hulpbronnen. Betere informatieverwerkingsvaardighe-
den of een bredere interesse ten gevolge van een hogere opleiding zouden ook een impact 
kunnen hebben op het aantal uitgevoerde werkgerelateerde ICT-activiteiten. 
Voor het aantal uitgevoerde niet-werkgerelateerde ICT-activiteiten vinden we een heel ander 
model. Men gebruikt meer van deze niet-werkgerelateerde ICT-activiteiten wanneer men jon-
ger is, als men man is, als men een hoger diploma heeft en als men werknemer is. De ver-
schillen in functie van het geslacht en het diploma kunnen volledig verklaard worden door de 
verschillen in ICT-bezit en in e-vaardigheden. Deze materiële en cognitieve hulpbronnen ver-
klaren echter maar een deel van het effect van de leeftijd: ouderen gebruiken dus nog minder 
niet-werkgerelateerde interactiviteiten dan men op basis van ICT-bezit en e-vaardigheden zou 
verwachten. Verder blijft ook het effect van het werkstatuut behouden. Zelfstandige onderne-
mers gebruiken dus niet minder niet-werkgerelateerde ICT-activiteiten dan werkenden omdat 
ze een achterstand zouden hebben in het bezit van ICT-apparatuur of in e-vaardigheden. 
 

2 . 2 .  E - c o m m e r c e  

Terwijl we verwachten dat e-commerce gezien kan worden als een werkgerelateerde ICT-
activiteit en bijgevolg bovenstaand model voor deze internetactiviteiten zou volgen, vinden we 
weinig tot geen evidentie voor deze veronderstelling in de totale populatie. De verklaring van 
de demografische verschillen in het gebruik van e-commerce moet nog verder onderzocht 
worden.  
 

2 . 3 .  E - g o v e r n m e n t  

Ook hier werd verwacht dat e-government gezien kan worden als een werkgerelateerde ICT-
activiteit en bovenstaand model voor de werkgerelateerde activiteiten volgt. De verschillen in 
egov-gebruik in functie van de leeftijd en van het geslacht kunnen bij de werkenden inderdaad 
verklaard worden via het ICT-bezit en de e-vaardigheden. De verschillen ten gevolge van de 
opleiding kunnen slechts gedeeltelijk verklaard worden via deze hulpbronnen. Zoals bij de 
werkgerelateerde ICT-activiteiten kunnen we hier verwachten dat andere informatieverwer-
kingsvaardigheden of een bredere interesse het resterende effect van de opleiding veroorza-
ken.  
De interesse in e-government bij de werkenden verschilt minder over de verschillende demo-
grafische groepen dan het werkelijke gebruik van e-government. Een hogere opleiding heeft 
een positieve impact op de interesse in e-government (de drie vormen) en deze impact kan 
niet volledig verklaard worden door ICT-bezit en e-vaardigheden.  
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De andere demografische verschillen in de interesse in e-government kunnen verklaard wor-
den via het ICT-bezit en de e-vaardigheden, behalve het verschil tussen de werknemers en de 
zelfstandige ondernemers voor de interesse in overheidsdiensten voor specifieke burgers in 
specifieke situaties. Sommige demografische variabelen die oorspronkelijk geen samenhang 
vertonen met de interesse in e-government worden in de modellen met het ICT-bezit en met 
de e-vaardigheden wel betekenisvol. Dit moet als volgt geïnterpreteerd worden. Wanneer men 
minder ICT en e-vaardigheden bezit en toch evenveel interesse in e-government heeft, dan 
volgt hieruit dat men meer interesse in e-government heeft dan men zou verwachten op basis 
van het ICT-bezit en de e-vaardigheden.  
 
 

3.  Verklar ing van de verschi l len in  ICT-gebruik 
tussen zel fstandige ondernemers en werkne-
mers 

Voor zover in de modellen een verschil tussen de werknemers en de zelfstandige onderne-
mers wordt gevonden, kan dit verschil niet verklaard worden door het ICT-bezit en de e-
vaardigheden. Zelfstandige ondernemers gebruiken minder niet-werkgerelateerde ICT-
activiteiten en ze zijn minder geïnteresseerd in overheidsdiensten voor specifieke burgers in 
specifieke situaties. Deze verschillen wijzen er volgens ons niet op dat zelfstandige onderne-
mers een achterstand hebben in ICT-gebruik, ze zijn wel selectiever en in hun gebruik meer 
werkgeoriënteerd. 
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Bijlage 1 Enquête en methodologie 
 
1. De enquête 
De ICT-enquête in de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) van de Algemene Directie Sta-
tistiek en Economische Informatie44 bevat zes modules met vragen over ICT-gebruik. De vra-
gen worden gesteld aan een representatieve groep van de bevolking van 16 tot en met 74 
jaar. In de steekproef van het voorjaar 2006 zaten 4.892 personen. In deze studie wordt ge-
werkt met de deelsteekproef van werknemers en zelfstandige ondernemers, n=2.732. Bij de 
analyse worden subgroepen gevormd om het ICT-gebruik diepgaander te analyseren bij de 
bezitters van computers en internet. De populatie wordt als volgt verder opgedeeld. 
 

Gewogen % op totaal 
Steekproef EAK en deelpopulaties in dit onderzoek n % 
Totaal EAK 4.892  
 Werknemers en zelfstandige ondernemers 2.732  
  Met computer (2.399/2.732*100=87,81%) 2.399 88,8 
   Gebruik laatste 3 maand (2.272/2.732*100=83,16%) 2.272 84,5 
  Met internet (2.252/2.732*100=82,43%) 2.252 84,0 
   Gebruik laatste 3 maand (2.135/2.732*100=78,14%) 2.135 79,8 
  Werknemers45 2.340  
  Zelfstandige ondernemers46 392  
   Met computer (344/392*100=87,75%) 344 89 
    Gebruik laatste 3 maand (330/392*100=84,18%) 330 86,3 
   Met internet (324/392*100=82,65%) 324 84,4 
    Gebruik laatste 3 maand (315/392*100=80,35%) 315 82,3 
 
Bij de verwerking van de gegevens van de ICT-enquête in de EAK moet gewerkt worden met 
gewogen gemiddelden, die zijn opgenomen in de laatste kolom. 
 
De analyses over het gebruik van computer en internet zijn gemaakt de populaties die er in de 
laatste 3 maand ook gebruik van hebben gemaakt. 
 
2. Persoonskenmerken EAK steekproef 
Onderstaande gegevens geven de frequenties voor de totale (ongewogen) steekproef EAK 
voorjaar 2006. 

                                                           
44 Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) 
45  Hoofdactiviteit loontrekkend. Dus met uitsluiting van loontrekkenden of zelfstandige ondernemers die gepensi-

oneerd of om andere reden inactief zijn. 
46  Zelfstandige ondernemers zonder de meewerkende echtgenoten. 
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Tabel 37  Kenmerken van de steekproef 

Profiel Kenmerken n 
Geslacht Mannen 2.474 
 Vrouwen 2.418 
Leeftijd 16-24 jaar 416 
 25-34 jaar 832 
 35-44 jaar 1.109 
 45-54 jaar 922 
 55-64 jaar 841 
 65-74 jaar 772 
Opleidingsniveau Hoog 1.294 
 Gemiddeld 1.680 
 Laag 1.918 
Leeftijd en geslacht Mannen 16-24 jaar 205 
 Mannen 25-54 jaar 1.460 
 Mannen 55-74 jaar 809 
 Vrouwen 16-24 jaar 211 
 Vrouwen 25-54 jaar 1.403 
 Vrouwen 55-74 jaar 804 
Geslacht en opleiding Mannen met hogere opleiding 637 
 Vrouwen met hogere opleiding 657 
 Mannen met gemiddelde opleiding 865 
 Vrouwen met gemiddelde opleiding 815 
 Mannen met lagere opleiding 972 
 Vrouwen met lagere opleiding 946 
Tewerkstellingsstatus Student 242 
 Loontrekkend 2.349 
 Zelfstandig ondernemer 433 
 Werkloos 275 
 Andere 1.593 

 
In een eerste deel van deze studie wordt een vergelijking gemaakt tussen de werkende perso-
nen met als hoofdactiviteit47 loontrekkend (n=2.340) en de zelfstandige ondernemers (zonder 
de meewerkende echtgenoten, n=392). 

                                                           
47  Dus met uitsluiting van loontrekkenden of zelfstandige ondernemers die gepensioneerd of om andere reden 

inactief zijn. 
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Tabel 38  Types zelfstandige ondernemers 

Zelfstandige ondernemers zonder personeel 254 
Zelfstandige ondernemers met personeel 138 
Helper-medewerkend familielid (zonder vergoeding) 41 

Totaal 433 
 
In vergelijking met de werknemersgroep zijn zelfstandige ondernemers gemiddeld ouder en 
overwegend van het mannelijke geslacht. Het opleidingsniveau verschilt niet. 
 
3. ICT-thema’s 
Er zijn 6 Modules in de vragenlijst die peilen naar de aanwezigheid/beschikbaarheid, de mo-
tieven voor het gebruik en de vereiste vaardigheden voor ICT. De modules zijn: 
 Toegang tot Informatie en Communicatie Technologie (in het gezin) 
 Het gebruik van mobiele telefoons en computers (respondent) 
 Het gebruik van internet (respondent) 
 e-government (respondent) 
 Internethandel (respondent) 
 E-vaardigheden (respondent). 

 
4. Methodologie 
Om te onderzoeken of de verdeling van de antwoorden over de verschillende antwoordcatego-
rieën verschilt bij werknemers en zelfstandige ondernemers, wordt de Pearson χ2 - toets 
uitgevoerd op de ruwe, ongewogen data (p-waarde < 0,05 bij dubbelzijdige toets). De percen-
tages die we in deze frequentie- en kruistabellen weergeven, zijn deze van de gewogen 
steekproef die gemaakt is door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie48. 
 
Met de t-test gaan we na of het gemiddelde voor de zelfstandige ondernemers significant 
verschilt van het gemiddelde voor de werknemers.  
 
De weging van de individuen is gebeurd volgens leeftijdsklasse, provincie en geslacht; con-
form de ‘extrapolatie procedure’ van Eurostat. 
 
Verder gebruiken we multivariate analyses, die ter plaatse gemotiveerd worden. Hier beper-
ken we ons tot een korte omschrijving van deze statistische technieken. 
 

                                                           
48 http://economie.fgov.be/ 
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Via een principale componentenanalyse (PCA) met varimaxrotatie probeert men de informa-
tie in het geheel van de variabelen zo goed als mogelijk weer te geven door een kleiner aantal 
latente variabelen, die zo weinig mogelijk met elkaar gemeen hebben. Via varimaxrotatie be-
komt men bijgevolg groepen van variabelen waarbij de variabelen van eenzelfde latent con-
struct zo sterk mogelijk samen hangen terwijl de verschillende groepen van variabelen (latente 
constructen) zo weinig mogelijk samenhangen. Zo krijgen we bij een PCA analyse van het 
bezit van ICT-apparaten een component met meer standaard ICT-apparaten en een compo-
nent met meer geavanceerde apparaten. 
 
Terwijl we via de PCA groepen van variabelen detecteren en samenstellen, onderzoeken we in 
deze studie via de K-means clusteranalyse welke groepen we in de bevolking kunnen onder-
scheiden wat ICT-bezit of –gebruik betreft. De personen in eenzelfde cluster lijken op elkaar 
met betrekking tot de antwoorden op de betreffende variabelen. De variabelen uit de analyse 
worden eerst gestandaardiseerd met een z-standaardisatie. Met een clusteranalyse hebben 
we de respondenten kunnen opdelen in ‘breed’ en ‘minder-breed’ gevarieerd gebruik van ICT. 
 
De multiple lineaire regressie-analyse en de logistische regressieanalyse wordt in deze 
studie gebruikt om hypothetische theoretische modellen te onderzoeken. Voor meer uitleg 
verwijzen we naar de theoretische modellen in hoofdstuk 3. 
De relaties worden voor de totale bevolking onderzocht in de volledige steekproef van de EAK, 
n=4.892. Vervolgens wordt het model getoetst voor de subpopulatie van werkende zelfstandi-
ge ondernemers en werknemers, n=2.732. 
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Bijlage 2 Vragenlijst over ICT in Enquête Arbeidskrachtentelling 2006 
 
In te vullen voor één lid van het huishouden van minstens 16 jaar en jonger dan 75 jaar.  

2006    
MODULE A: Toegang tot Informatie en Communicatie Technologie   
 deze module betreft het gehele gezin   

    
001 Heeft iemand uit het gezin thuis een apparaat uit de volgende lijst ter beschikking  

 Televisie 1 � 
 indien ja op 1:   met satellietschotel? 2 � 
                        kabel tv? 3 � 
                        digitale tv? 4 � 
 vaste telefoonlijn 5 � 
 mobiele telefoon 6 � 
 indien ja op 6:   mobiele telefoon met internettoegang (WAP,GPRS,..) 7 � 
 Spelconsole 8 � 
 Bureaucomputer 9 � 
 draagbare computer (laptop) 10 � 
 Handcomputer 11 � 
 géén van de vorige  12 002 
    

002 Heeft iemand uit het gezin thuis toegang tot internet, ongeacht of die toegang ook ge-
bruikt wordt? 

 Ja 1 003 
 Nee 2 005 
 weet niet 3 006 
    

003 Op welke van deze apparaten wordt er thuis verbinding gemaakt met het internet ? 

 Bureaucomputer 1 � 
 draagbare computer (laptop) 2 � 
  Televisie met eigen internettoegang (vb. Netbox)  3 � 
 Spelconsole 4 � 
 Andere (d.w.z. géén van de vorige)  5 � 
 indien ja op 5:         -via mobiele telefoon  6 � 
                              -via handcomputer (PDA...) 7 � 
 weet niet 8 004 
    

004 Welk types internetverbinding worden gebruikt ?   

 Modem (inbellen via gewone telefoonlijn) of ISDN  1 � 
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 DSL (vb. ADSL, VDSL, SDSL enz.)  2 � 
 Andere breedbandverbinding (vb. kabel, UMTS enz.)  3 � 
 Mobiele telefoon met narrowband verbinding (WAP, GPRS, enz.)  4 006 
    

005 Welke zijn de redenen om thuis geen toegang tot het internet te heb-
ben? 

  

 heb ergens anders toegang tot het internet 1 � 
 internet is niet gewenst (omdat de inhoud schadelijk is enz.) 2 � 
 internet is niet nodig (geen interesse, niet nuttig enz.) 3 � 
 het materiaal is te duur 4 � 
 de verbindingskosten zijn te duur (telefoon enz.) 5 � 
 de vaardigheden ontbreken 6 � 
 fysieke handicap 7 � 
 bezorgdheid om privacy of veiligheid 8 � 
 geen van de vorige, maar andere reden 9 006 

MODULE B: Het gebruik van mobiele telefoons en computers   
 deze en volgende modules betreffen het geselecteerde gezinslid   
    

006 Wanneer gebruikte u voor het laatst een computer?   

 gedurende de laatste 3 maanden 1 007 
 tussen 3 maanden en een jaar geleden 2 009 
 meer dan een jaar geleden 3 009 
 nooit een computer gebruikt 4 009 
    

007 Hoe dikwijls gebruikte u een computer tijdens de laatste 3 maanden?   

 elke dag of bijna elke dag 1 008 
 minstens één keer per week (maar niet elke dag) 2 008 
 minstens één keer per maand (maar niet elke week) 3 008 
 minder dan één keer per maand 4 008 
    

008 Waar gebruikte u een computer tijdens de laatste 3 maanden?   

 Thuis 1 Ã 
 op het werk (niet thuis) 2 Ã 
 in een onderwijsinstelling 3 Ã 
 bij iemand anders thuis 4 Ã 
 ergens anders (hotel, luchthaven, internet café enz.) 5 009 
    

009 Gebruikt u een mobiele telefoon?   
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 Ja 1 010 
 Nee 2 011 
    

010 In welke mate verwisselde u traditionele privé post (bvb. verjaardagswensen, postkaar-
ten, contacten met firma's enz.) voor mobilofoonberichten (tekst of beeld)? 

 geen verwisseling 1 011 
 lichte verwisseling 2 011 
 belangrijke verwisseling 3 011 
 complete of bijna complete verwisseling 4 011 
 niet van toepassing (gebruikte vroeger geen traditionele post) 5 011 

MODULE C: Het gebruik van internet   
    

011 Wanneer gebruikte u voor het laatst het internet?   

 gedurende de laatste 3 maanden 1 012 
 tussen 3 maanden en een jaar geleden 2 023 
 meer dan een jaar geleden 3 023 
 nooit gebruikt 4 030 
    

012 Hoe dikwijls gebruikte u het internet gedurende de laatste 3 maanden?   

 elke dag of bijna elke dag 1 013 
 minstens één keer per week (maar niet elke dag) 2 013 
 minstens één keer per maand (maar niet elke week) 3 013 
 minder dan één keer per maand 4 013 
    

013 Waar gebruikte u het internet in de laatste 3 maanden?   

 Thuis 1 Ã 
 op het werk (niet thuis) 2 Ã 
 in een onderwijsinstelling 3 Ã 
 bij iemand anders thuis 4 Ã 
 ergens anders  5 Ã 
 indien ja op 5         - bibliotheek 6 Ã 
                             - postkantoor 7 Ã 
                             - gemeentehuis, overheidsdienst 8 Ã 
                             - vereniging, vzw  9 Ã 
                             - internet café 10 014 
    

014 Gebruikt u één van de volgende toestellen om het internet te raadple-
gen? 
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 mobiele telefoon via WAP of GPRS 1 Ã 
 mobiele telefoon via UMTS (3G) 2 Ã 
 handcomputer (PDA) 3 Ã 
 géén van de bovenstaande 4 015 
    

015 In welke mate verwisselde u traditionele privé post (bvb. verjaardagswensen, postkaar-
ten, contacten met firma's enz.) voor internet of e-mail berichten? 

 geen verwisseling 1 016 
 lichte verwisseling 2 016 
 belangrijke verwisseling 3 016 
 complete of bijna complete verwisseling 4 016 
 niet van toepassing (gebruikte vroeger geen traditionele post) 5 016 
    

016 Gebruikt u een persoonlijk e-mail adres (privé of werk)   

 Ja 1 017 
 Nee 2 017 
    

017 Voor welke van de volgende activiteiten gebruikte u het internet om privé-redenen ge-
durende de laatste 3 maanden 

 Communicatie   
  - versturen / ontvangen e-mails 1 Ã 
  - telefoneren via internet / videoconferenties 2 Ã 
  - andere (chatten enz.) 3 Ã 
 Informatie zoeken en online diensten   
  - het vinden van informatie over goederen en diensten 4 Ã 
  - gebruik van diensten in verband met reizen 5 Ã 
  - luisteren naar web radio / kijken naar web televisie 6 Ã 
  - spelletjes spelen of downloaden van muziek, spelletjes of afbeeldin-

gen  
7 Ã 

  - software downloaden 8 Ã 
  - lezen of downloaden van on-linekranten / -tijdschriften  9 Ã 
  - werk zoeken of solliciteren  10 Ã 
  - zoeken naar informatie in verband met gezondheid (vb. ziekte, voe-

ding, verbeteren van de gezondheid enz.)  
11 Ã 

  - andere informatie of diensten zoeken 12 Ã 
 Verkoop van goederen of diensten, internetbankieren 
  - internetbankieren  13 Ã 
  - verkoop van goederen of diensten (bvb. via veilingen) 14 Ã 
 Vorming en opleiding   
  - voor onderwijsactiviteiten (school, universiteit enz.)  15 Ã 
  - naschoolse cursussen  16 Ã 
  - andere opleidingen in verband met tewerkstellingskansen  17 018 
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018 Kreeg u in de laatste 3 maanden ongevraagde e-mails die u beschouwt als junk mail of 

spam en die u liever niet zou ontvangen? 

 Ja 1 019 
 Nee 2 019 

MODULE D: e-Government   
    

019 Zou het u interesseren om het internet te gebruiken ter vervanging van sommige contac-
ten met (of bezoeken aan-) overheidsdiensten? 

 ja, ik doe dit al 1 021 
 ja, het interesseert me maar ik doe het nu niet 2 020 
 Nee 3 020 
    

020 om welke redenen gebruikt u het internet niet in verband met overheidsdien-
sten? 

 

 de diensten die ik nodig heb zijn niet online beschikbaar of moeilijk te 
vinden 

1 Ã 

 het persoonlijk contact ontbreekt 2 Ã 
 een onmiddelijke reactie ontbreekt 3 Ã 
 bezorgdheid omtrent de bescherming en veiligheid van mijn gegevens 4 Ã 
 extra kosten (bvb. telefoonverbinding) 5 Ã 
 te ingewikkeld 6 Ã 
 géén van de vorige redenenen, maar andere 7 021/022 
 indien 2 in vraag 019, dan 021  /  indien 3 in vraag 019, dan 022   
    

021 Voor welke van de volgende activiteiten gebruikt u het internet of zou u dit graag gebrui-
ken?  

 a) belastingaangifte   
    - ja, al online gedaan 1 b 
    - ja, zou ik graag online doen 2 b 
    - nee, zou ik niet online doen  3 b 
 b) werk zoeken via het arbeidsbureau (VDAB, ONEM, FOREM)   
    - ja, al online gedaan 4 c 
    - ja, zou ik graag online doen 5 c 
    - nee, zou ik niet online doen  6 c 
 c) Sociale zekerheid (werkloosheidsvergoeding, kindergeld, ziekenfonds, studiebeurs) 

    - ja, al online gedaan 7 d 
    - ja, zou ik graag online doen 8 d 
    - nee, zou ik niet online doen  9 d 
 d) persoonlijke documenten (identiteitskaart, rijbewijs)   
    - ja, al online gedaan 10 e 
    - ja, zou ik graag online doen 11 e 
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    - nee, zou ik niet online doen  12 e 
 e) Inschrijving voertuig    
    - ja, al online gedaan 13 f 
    - ja, zou ik graag online doen 14 f 
    - nee, zou ik niet online doen  15 f 
 f) aanvraag bouwvergunning   
    - ja, al online gedaan 16 g 
    - ja, zou ik graag online doen 17 g 
    - nee, zou ik niet online doen  18 g 
 g) aangifte bij de politie (bvb. van diefstal)   
    - ja, al online gedaan 19 h 
    - ja, zou ik graag online doen 20 h 
    - nee, zou ik niet online doen  21 h 
 h) openbare bibliotheken (raadplegen catalogus)   
    - ja, al online gedaan 22 i 
    - ja, zou ik graag online doen 23 i 
    - nee, zou ik niet online doen  24 i 
 i) certificaten (geboorte, huwelijk) aanvraag en bezorging   
    - ja, al online gedaan 25 j 
    - ja, zou ik graag online doen 26 j 
    - nee, zou ik niet online doen  27 j 
 j) inschrijving in hogeschool of universiteit   
    - ja, al online gedaan 28 k 
    - ja, zou ik graag online doen 29 k 
    - nee, zou ik niet online doen  30 k 
 k) aangifte van verhuis (adresverandering)   
    - ja, al online gedaan 31 l 
    - ja, zou ik graag online doen 32 l 
    - nee, zou ik niet online doen  33 l 
 l) gezondheidsdiensten ( bvb. afspraak voor consultatie in hospitaal, advies over be-

schikbaarheid van diensten in hospitalen) 
    - ja, al online gedaan 34 022 
    - ja, zou ik graag online doen 35 022 
    - nee, zou ik niet online doen  36 022 
    

022 Welke van de volgende activiteiten in verband met overheidsdiensten verrichtte u op het 
internet voor persoonlijke doeleinden gedurende de laatste 3 maanden ? 

 Informatie verkrijgen uit websites van de overheid  1 Ã 
 officiële formulieren downloaden 2 Ã 
 ingevulde formulieren versturen 3 023 
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MODULE E: Internethandel   

    
023 Wanneer kocht of bestelde u voor het laatst goederen of diensten voor persoonlijk gebruik 

via het internet (niet door een e-mail in te typen en te versturen) ? 

 gedurende de laatste 3 maanden 1 024 
 tussen 3 maanden en een jaar geleden 2 024 
 meer dan een jaar geleden 3 028 
 Nooit 4 028 
    

024 Welke soort goederen of diensten bestelde u via het internet voor privé-gebruik tijdens de 
laatste 12 maanden? 

 voeding / kruidenierswaren 1 Ã 
 huishoudgoederen (bvb. meubels, speelgoed enz.) 2 Ã 
 films, muziek 3 Ã 
 boeken, tijdschriften, kranten, online cursussen 4 Ã 
 kleding, sportgerief 5 Ã 
 computerprogramma's en upgrades (inclusief computer- en videospelle-

tjes) 
6 Ã 

 computer hardware  7 Ã 
 elektronisch materiaal (inclusief camera's) 8 Ã 
 aandelen, financiële diensten, verzekeringen 9 Ã 
 reizen of vakantieverblijven 10 Ã 
 tickets voor evenementen (concerten, films ed.) 11 Ã 
 loterijbiljetten of weddenschappen 12 Ã 
 Andere 13 025 
 indien ja voor 3,4 of 6 ga naar 025,   anders naar 026   
    

025 Waren er bij de producten die u bestelde via het internet ook producten die niet met de post 
werden geleverd, maar die gedownload werden of die rechtstreeks via het web toegankelijk 
werden gemaakt? 

 films, muziek 1 Ã 
 boeken, tijdschriften, kranten, online cursussen 2 Ã 
 computerprogramma's en upgrades (inclusief computer- en videospelle-

tjes) 
3 026 

    
026 Bestelde of kocht u in de laatste 12 maanden goederen via het internet van:  

 handelszaken die u kent van buiten het internet (winkel, catalogus) 1 Ã 
 handelszaken die u kent van het internet of vond op het internet 2 027 
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027 Bent u tijdens de laatste 12 maanden problemen tegengekomen bij het kopen of bestellen 
van goederen of diensten via het internet? 

 Ja 1 028 
 Nee 2 030 
    

028 Welke problemen bent u tijdens de laatste 12 maanden tegengekomen bij het kopen of 
bestellen van goederen of diensten via het internet? 

 moeilijkheden om informatie over garanties te vinden 1 Ã 
 leveringsduur langer dan aangegeven 2 Ã 
 totale kosten hoger dan aangegeven (leveringskost, transactiekosten) 3 Ã 
 verkeerde, beschadigde of helemaal geen goederen ontvangen 4 Ã 
 betaling onvoldoende beveiligd 5 Ã 
 klachten en verhaal waren moeilijk of bleven zonder bevredigend antwoord 6 Ã 
 Andere 7 030 
    

029 Welke waren de redenen om geen goederen of diensten te kopen of bestellen via het inter-
net gedurende de laatste 12 maanden? 

 geen behoefte 1 Ã 
 ga liever winkelen, wil het product zien, ga liefst naar mijn vertrouwde 

winkel, gewoonte 
2 Ã 

 te moeilijk 3 Ã 
 de levering van via het internet bestelde goederen is een probleem 4 Ã 
 bezorgdheid omtrent veiligheid of privacy (bv. nummer kredietkaart geven) 5 Ã 
 te weinig vertrouwen omtrent het ontvangen/terugsturen goederen of 

klachtenbehandeling 
6 Ã 

 bezit geen kaart waarmee ik kan betalen via internet 7 Ã 
 snelheid van de internetverbinding is te laag 8 Ã 
 Andere 9 030 

MODULE F: E-vaardigheden   
 ↓ tenzij 4 "nooit gebruikt" geantwoord in 006: in dat geval: 034   

030 Wanneer volgde u voor het laatst een cursus (van minstens 3 uur) in verband met com-
putergebruik?  

 gedurende de laatste 3 maanden 1 031 
 tussen 3 maanden en een jaar geleden 2 031 
 tussen één en drie jaar geleden 3 031 
 Meer dan drie jaar geleden 4 031 
 nooit gevolgd 5 031 
    

031 Welke van de volgende activiteiten -die te maken hebben met de computer- hebt u al 
uitgevoerd? 

 kopiëren of verplaatsen van een bestand of een map 1 Ã 
 copy en paste gereedschap gebruiken  2 Ã 
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 eenvoudige rekenformules gebruiken in een spreadsheet 3 Ã 
 bestanden comprimeren 4 Ã 
 aansluiten en installeren van nieuwe toestellen (b.v. printer, modem) 5 Ã 
 een computerprogramma schrijven in een programmeertaal 6 Ã 
 Géén van de vorige 7 032 
    

032 Welke van de volgende activiteiten -die te maken hebben met internet- hebt u al uitge-
voerd? 

 een zoekmachine gebruiken om informatie te vinden (b.v. Google, Ya-
hoo..) 

1 Ã 

 versturen van e-mails met aangehechte bestanden  2 Ã 
 berichten versturen naar chatrooms, nieuwsgroepen of online discussie-

forums 
3 Ã 

 het internet gebruiken om te telefoneren 4 Ã 
 peer-to-peer netwerken gebruiken om muziek, films e.d. uit te wisselen 5 Ã 
 een web pagina ontwerpen 6 Ã 
 Géén van de vorige 7 033/034 
 indien minstens één optie aangeduid in 031 of 032: 033    anders 034   

033 Waar of hoe leerde u deze activiteiten?   

 op school (of universiteit) 1 Ã 
 cursus voor volwassenen (maar niet op initiatief van de werkgever) 2 Ã 
 beroepsopleiding (op vraag van de werkgever) 3 Ã 
 zelfstudie via boeken, cd-roms e.d. 4 Ã 
 zelfstudie in de zin van "al doende leren" 5 Ã 
 hulp van collega's, familieleden, vrienden 6 Ã 
 op een andere manier 7 034 
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Bijlage 3 Samenvatting cijfers zelfstandige ondernemers en ICT 2006 
 

Cijfers in vetjes zijn significant verschillend 
 
1. ICT-bezit in het gezin 
 
 Zelfstandige ondernemers (392)49 werknemers Gem. 
 Zonder personeel Met personeel Gem.  (2.732)50 
Telefoon 
Vaste lijn 87,7% 88,4% 87,9% 74% 75,9% 
Mobiele telefoon 93,4% 95,8% 94,2% 95,1% 95,0% 
Vaste lijn of GSM 13,2% 8,7% 11,6% 26,3% 24,3% 
Vaste lijn én GSM 84,0% 87,7% 85,3% 71,4% 73,3% 
Geen telefoon 2,9% 3,6% 3,1% 2,3 2,4% 
GSM met internet 15,4% 12,6% 14,4% 10,6% 11,1% 
Computers 
Bureau PC 76,4% 81,9% 78,4% 72,7% 73,5% 
Laptop  40,6% 44,3% 41,9% 29,7% 31,4% 
Bureau PC of Laptop 47,1% 50,8% 48,4% 58,6% 57,2% 
Bureau PC én Laptop 35,0% 37,8% 36,0% 21,9% 23,8% 
Geen van beide 17,9% 11,5% 15,6% 19,5% 19,0% 
Handcomputer 9,8% 3,9% 7,7% 5% 5,4% 
Internet 
Toegang internet 78,2% 90,9% 82,8% 77,3% 78,1% 

waarvan 
Breedband 92,6% 93,7% 93,1% 91,1% 91,4% 
Smalband 7,4% 6,3% 6,9% 8,9% 8,6% 
 

                                                           
49  n=392 alle zelfstandige ondernemers 
50  n=2.732 alle zelfstandige ondernemers en werknemers 
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2. E-vaardigheden bij ICT-gebruikers 
 
Gebruik computer (n=2.399)51. Zelfstandige ondernemers (n=344) werknemers 
 Zonder personeel Met personeel Gem. n=2055 
Computer 
Computercursus van minstens 3u 48,4% 56,1% 51.3% 59,4% 
Kopiëren/verplaatsen bestand/map 76,8% 76,7% 76,8% 79,6% 
Copy/paste gereedschap gebruiken 60,9% 63,5% 61,9% 65,9% 
Rekenformules in een spreadsheet 56,1% 60,4% 57,7% 55,0% 
Installeren van nieuwe toestellen 47,9% 53,4% 50,0% 48,4% 
Bestanden comprimeren 34,4% 35,3% 34,8% 40,8% 
Schrijven in programmeertaal 10,5% 3,7% 7,9% 10,2% 
Geen van de computeractiviteiten 20,5% 16,2% 18,9% 17,1% 
Internet 
Zoekmachine gebruiken 88,5% 94,2% 90,7% 88,4% 
E-mails met bestanden 72,2% 75,7% 73,5% 75,0% 
Online discussieforums 13,8% 15,0% 14,3% 20% 
Internet om te telefoneren 13,2% 11,8% 12,6% 10,7% 
Peer-to-peer netwerken 6,3% 4,1% 5,5% 9,2% 
Een webpagina ontwerpen 8,0% 7,2% 7,7% 8,4% 
Geen van de internetactiviteiten 11,2% 5,8% 9,1% 10,2% 
Computerkennis verworven door (n=2222)52: 
School (of universiteit) 20,9% 15,7% 18,9% 27,7% 
Cursus voor volwassenen 17,7% 24,3% 20,2% 15,2% 
Beroepsopleiding (vraag werkgever) 5,2% 6,1% 5,6% 19,9% 
Zelfstudie via boeken, cd-roms e.d 22,5% 22,7% 22,6% 20,9% 
Zelfstudie (al doende leren) 66,1% 70,2% 67,7% 61,5% 
Hulp collega's, familieleden, vrienden 46,1% 45,4% 45,8% 52,3% 
Op een andere manier 3,5% 4,0% 3,7% 2,1% 
 
 

                                                           
51 n=2.399 enkel zelfstandige ondernemers en werknemers die ooit een computer hebben gebruik. 
52  n=2.222 enkel zelfstandige ondernemers en werknemers die minstens één van de vermelde e-vaardigheden 

bezitten. 
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3. ICT-gebruik 
 
Alle respondenten n=2.732 Zelfstandige ondernemers n=392 werknemers 
 Zonder personeel Met personeel Gem. n=2.340 
Computer 
Laatste 3 maand 82,9% 92,3% 86,3% 84,2% 

Waarvan53 n=330 n=1.942 
dagelijks 79,3% 85,9% 81,8% 77,3% 
wekelijks 15,6% 13,0% 14,6% 17,6% 

hoogstens maandelijks 5,1% 1,1% 3,6% 5,1% 
Internet 
Laatste 3 maand 76,8% 92,3% 82,3% 79,4% 

Waarvan54 n=315 n=1.820 
dagelijks 79,3% 81,3% 80,1%55 71,2% 
wekelijks 16,2% 16,5% 16,3% 23,2% 

hoogstens maandelijks 4,5% 2,2% 3,6% 5,5% 
Persoonlijk e-mailadres 90,3% 89,6% 90% 88,1% 
Versturen/ontvangen e-mails 89,1% 88,0% 88,7% 88,3% 
Info over goederen/diensten 86,6% 86,9% 86,7% 85,6% 
Internetbankieren 61,9% 59,6% 60,9% 51,8% 
Gebruik in verband met reizen 50,2% 43,9% 47,7% 54% 
Informatie over gezondheid 35,3% 26,6% 31,8% 36,4% 
Lezen/downloaden media56 27,6% 18,3% 23,9% 24,7% 
Downloaden van software 22% 11,4% 17,8% 19,1% 
Vorming of opleiding 12,7% 11,4% 12,2% 16,1% 
Downloaden/spelletjes 13,8% 14,9% 14,3% 28,4% 
Telefoneren/videoconferentie57 12,7% 13,7% 13,1% 9,8% 
Verkoop goederen/diensten 11,5% 12,7% 12,0% 11,3 
Luisteren/kijken web tele/radio 15% 5,1% 11% 16,8% 
Werk zoeken of solliciteren 3,5% 0,0% 2,1% 12,4% 
Andere communicatie58 12,0% 10,5% 11,4% 23,6% 
 

                                                           
53  Aantal=% laatste drie maand gebruikt – ontbrekende antwoorden. 
54  Aantal=% laatste drie maand gebruikt – ontbrekende antwoorden. 
55  Van alle respondenten gebruikte 79,8% het internet gedurende de laatste drie maand. Bij de groep van zelf-

standige ondernemers die in de laatste drie maand het internet gebruikte, doet 80,1% van hen dat dagelijks. 
Globaal genomen gebruikt (79,8x0.801=) 64% van de zelfstandige ondernemers dagelijks internet. Bij de 
werknemers is dat (79,8x0.712=) 57% 

56  Krant/tijdschrift 
57  Het gebruik van internet om te telefoneren (VOIP) of voor videoconferenties 
58  Chatten en andere. 
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4. E-commerce 
 
Respondenten die ooit 
internet gebruikten n=2252 

Zelfstandige ondernemers n=324 werknemers 

 Zonder personeel Met personeel Gem. n=1.928 
In voorbije jaar 2005 31,6% 27,9% 30,2% 31,3% 

Welke aankopen? n=71759    
aankopen van reizen 46,9% 42,2% 45,2% 36% 

tickets voor evenementen 32,3% 19,4% 27,6% 33,0% 
boeken, kranten, cursussen 29,5% 16,1% 24,6% 24,8% 

films en muziek 23,5% 21,5% 22,8% 19,6% 
Bij welke zaken? n=717    

gekend buiten internet 42,5% 58,9% 48,5% 51,3% 
gekend via internet 77,2% 51,1% 67,7% 64,3% 

Problemen? n=717    
Problemen bij internetkopen 9,3% 12,3% 10,4% 5,5% 
Niet in voorbije jaar of nooit 
n=153560 

68,3% 72,1% 69,9% 68,7% 

Neen, geen behoefte 47,9% 49,3% 48,5% 50,0% 
Neen, liever gaan winkelen 31,7% 29,8% 30,9% 37,0% 
Neen, bezorgd over veiligheid 18,4% 26,9% 21,8% 25,2% 
Neen, weinig vertrouwen 17,2% 16,5% 16,9% 18,4% 
Neen, geen kaart 0,8% 3,5% 1,9% 6,7% 
 

                                                           
59  n=717 Alle respondenten met aankoop in laatste jaar 
60  n=1535 Respondenten die geen aankopen of bestellingen via het net deden in het voorbije jaar of die nooit 

internetaankopen deden. 
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5. E-government 
 
Respondenten met internet 
in < 3maand n=2.13561 

Zelfstandige ondernemers n=315 werknemers 

 Zonder personeel Met personeel Gem. n=1.820 
E-government: Ja?    
Ja, reeds doen 28,9% 22,7% 26,4% 24,9% 
Ja, nog niet doen maar wel interesse 29,7% 28,7% 29,3% 36,5% 
Neen, geen interesse 41,4% 48,6% 44,3% 38,7% 
Aard van de activiteit    
Informatie websites van overheid 35,7% 35,8% 35,7% 37,3% 
Officiële documenten gedownload 16,3% 13,5% 15,2% 12,8% 
Ingevulde formulieren verstuurd 13,4% 11,1% 12,5% 12,3% 
 
Gebruikers/interesse in e-
government n=1.29962 

Zelfstandige ondernemers n=182 werknemers 

 Zonder personeel Met personeel Gem. n=1117 
Gewenste activiteiten63    
Belastingaangifte 60,5% 54,2% 58,10% 69,30% 
Openbare bibliotheken64 58,2% 55,5% 57,20% 69,00% 
Persoonlijke documenten65 70,9% 70,6% 70,8% 66,3% 
Inschrijving voertuig 64,1% 67,1% 65,20% 63,10% 
Certificaten66 60,3% 54,1% 58,0% 62,7% 
Aangifte van verhuis67 60,5% 60,5% 60,5% 61,3% 
Gezondheidsdiensten68 55,6% 64,1% 58,8% 58,3% 
Sociale zekerheid69 51,5% 52,7% 51,90% 67,50% 
Aanvraag bouwvergunning 47,3% 46,7% 47,10% 50,50% 
Werk zoeken70  32,9% 26,8% 30,70% 48,80% 
Aangifte bij de politie71 44,1% 56,8% 48,8% 42,7% 
Inschrijven Hschool/univ. 32,5% 33,2% 32,7% 38,2% 
 

                                                           
61  n=2.135 of de respondenten met internet gebruik in laatste 3maand of 78,15% van de totale respondenten 
62  n=1.299 gebruikers of respondenten met interesse of 60,5% van de totale populatie met internet of 47,5% van 

de totale respondenten (werkenden) 
63  Deze activiteiten zijn ofwel reeds gedaan of men heeft interesse om ze te doen. 
64  Bvb. raadplegen catalogus 
65  Identiteitskaart, rijbewijs 
66  Bvb. geboorte en huwelijk: aanvraag en bezorging 
67  Adresverandering 
68  Bvb. afspraak voor consultatie in hospitaal, advies over beschikbaarheid van diensten in hospitalen 
69  Werkloosheidsvergoeding, kindergeld, ziekenfonds, studiebeurs 
70  Via het arbeidsbureau (VDAB, ONEM, FOREM) 
71  Bvb. van diefstal 
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Niet-gebruikers n=1.589 Zelfstandige ondernemers n=315 werknemers 
 Zonder personeel Met personeel Gem. n=1.820 
Redenen om internet niet te gebruiken voor e-gov 
Het persoonlijk contact ontbreekt  31,3% 23,1% 27,9% 28,5% 
Te ingewikkeld 13,7% 16,8% 15,0% 14,9% 
Onmiddellijke reactie ontbreekt 8,4% 14,0% 10,7% 13,5% 
Dienst niet online beschikbaar 13,5% 7,0% 10,7% 12,9% 
Bezorgdheid veiligheid gegevens  7,3% 5,1% 6,4% 9,1% 
Extra kosten 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 
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