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Inleiding 

Dit informatiedossier beschrijft een selectie van de resultaten van de enquête naar het gebruik 
van ICT bij ondernemingen in 2006. ICT staat voor informatie en communicatie technologie en 
omvat alle infrastructuur die zorgt voor dataopslag en dataverkeer. De enquête gebeurt jaar-
lijks door de federale overheid in opdracht van Eurostat en biedt unieke representatieve ken-
getallen voor ICT in ondernemingen. 
De selectie is gemaakt op basis van drie criteria. We willen weten welke ICT-infrastructuur en 
internet faciliteiten Vlaamse ondernemingen in huis hebben, waarvoor de ICT gebruikt wordt 
en welke impact dit heeft op de arbeidsorganisatie en de inzet van het menselijk kapitaal. 
Bij elk van deze invalshoeken vergelijken we de kleine en middelgrote Vlaamse ondernemin-
gen met de grote Vlaamse ondernemingen. 
 
Deze enquête is enkel afgenomen bij Vlaamse ondernemingen met computers (Module A 
en D) en bij Vlaamse ondernemingen met internet (Module B en C). Van de Vlaamse on-
dernemingen in de steekproef (n=2018) maakt gemiddeld 94,3% gebruik van de compu-
ter. Daarvan heeft gemiddeld 97,6% toegang tot het internet in het bedrijf. Over de ande-
re Vlaamse ondernemingen hebben we geen informatie, wat niet gelijk staat aan geen gebruik. 
Zo kan een onderneming zijn producten of diensten laten verhandelen via e-commerce, zon-
der zelf over de infrastructuur te beschikken. 
 
In bijlage 1 wordt de verwerking van de enquête beschreven. De steekproef is representatief 
naar bedrijfsgrootte op vlak van tewerkstelling en omzet, en naar sectoren. Alleen de financië-
le sector is niet opgenomen. De ICT modules worden opgesomd, samen met enkele methodo-
logische richtlijnen. 
 
In hoofdstuk 1 wordt de ICT-infrastructuur en het internet in kaart gebracht. Naast computers 
en toegang tot het internet gaat het om lokale netwerken, externe verbindingen en download-
snelheden, websites en beveiliging van het netwerk. 
 
Hoofdstuk 2 gaat in op het ICT-gebruik. De enquête geeft zicht op de informatiseringsgraad 
van Vlaamse ondernemingen: van één enkele toepassing tot een geïntegreerde bedrijfsbrede 
informatisering. Er zijn gegevens over de elektronische communicatie en de ICT in andere 
logistieke activiteiten. De toepassingen die gebruikt worden op het internet en het aanbod aan 
diensten op de website zijn andere interessante gegevens over de inzet van ICT in de Vlaam-
se ondernemingen. Verder wordt ook nagegaan of Vlaamse ondernemingen actief zijn in e-
commerce en e-governement. Tot slot worden veiligheidsvoorzieningen en beveiligingspro-
blemen in kaart gebracht. 
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In hoofdstuk 3 wordt gepeild naar het aantal werknemers dat met computers werkt en welk 
aandeel van de telewerkers online verbonden met het bedrijf blijven. Tenslotte wordt nage-
gaan of Vlaamse ondernemingen recruteringsproblemen hebben bij het aanwerven voor func-
ties met ICT-toepassingen en voor ICT-specialisten. 
 
Hoofdstuk 4 beschrijft de belangrijkste bevindingen. 
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Hoofdstuk 1 
ICT-infrastructuur & internet 

ICT-infrastructuur staat voor het geheel aan faciliteiten die nodig zijn voor datatransport zoals 
netwerken en ICT-apparatuur. In de ruime zin behoort ook het internet hiertoe, zeker nu data-
transport meer en meer over het internet gebeurt. 
 
In deze enquête ICT in ondernemingen worden niet alle ICT-faciliteiten bevraagd maar de 
belangrijkste zijn zeker weerhouden: 
• Computers en toegang tot internet (vraag A1 & B1) 
• Lokale netwerken (vraag A7) 
• Externe verbindingen en downloadsnelheid (vraag B3 & B4) 
• Websites (vraag B8) 
• Beveiliging van het netwerk (B10). 
 
Bij de vraag over de computers worden de percentages gegeven op het totaal aan onderne-
mingen van die bedrijfsgrootte in het onderzoek. Het percentage Vlaamse ondernemingen met 
internet of met andere netwerktechnologieën wordt berekend voor de Vlaamse ondernemingen 
die over computers beschikken. Cijfers over externe verbindingen met het internet, download-
snelheden, websites en beveiligingen gaan enkel over Vlaamse ondernemingen met internet. 
 
De vragen werden gesteld in termen van ‘gebruikt in januari 2006’. We beperken hier de cijfers 
tot ‘aanwezig of toegang tot’. De aard van het gebruik wordt beschreven in hoofdstuk 2: ICT-
gebruik. 
 
 

1.  Computers en toegang tot  internet  

Computers zijn goed ingeburgerd in de Vlaamse ondernemingen, ook in de allerkleinste. Er is 
een significant verband tussen de aanwezigheid van computers en de bedrijfsgrootte. Hoe 
groter hoe meer Vlaamse ondernemingen in 2006 computers inschakelden. Gemiddeld heeft 
bijna 95% van de ondernemingen minstens 1 computer in de onderneming en de percentages 
variëren van 91% in de ondernemingen met 5 tot 9 werknemers tot 100% voor de Vlaamse 
ondernemingen met minstens 250 werknemers. 
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Tabel 1  Aandeel Vlaamse ondernemingen met computers en internet in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ Gem. p 
Met computers (n=2018)1 91,2% 96,7% 98,4% 100% 94,3% 0.000 
Waarvan toegang internet (n=1944)2 97,2% 97,5% 100% 98,2% 97,6% 0.003 
 
Bij het internet is er ook een significant verschil naar bedrijfsgrootte, al is hier geen duidelijk 
lineair verband aanwezig. Op het totaal aantal Vlaamse ondernemingen met een computer 
heeft 97,6% ook toegang tot het internet. Dit is 92% (97,6% van 94,3%) van het totaal aantal 
Vlaamse ondernemingen. 
Wanneer we alleen rekening houden met de Vlaamse ondernemingen vanaf 10 werknemers, 
zoals in de Eurostat cijfers gebeurt, komen we tot 95% van het totaal aantal Vlaamse onder-
nemingen in het Vlaams Gewest dat internet heeft. Volgens Eurostat is dat percentage gelijk 
aan het aandeel van de ondernemingen met een internettoegang in België en in januari 2006. 
In de EU15 heeft in dezelfde periode 94% van de ondernemingen met minstens 10 werkne-
mers een internetaansluiting, in de EU 27 92%. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat gemiddeld meer dan negen op de tien Vlaamse onder-
nemingen computers hebben en dat bijna alle Vlaamse ondernemingen die computers hebben 
ook over internet beschikken. Er is telkens een significant verband met bedrijfsgrootte. Kleine 
Vlaamse ondernemingen hebben iets minder dan grote Vlaamse ondernemingen computers. 
Voor de internettoegang zijn de cijfers niet zo duidelijk verschillend. 
 
Voor de volgende vragen worden enkel de Vlaamse ondernemingen met computers en inter-
net opgenomen in de statistieken. Over de Vlaamse ondernemingen zonder computers en 
internet zijn er geen gegevens beschikbaar omdat aan hen deze vragen niet gesteld werden. 
De kans dat zij over deze technologieën beschikken wanneer zij geen computer of internet 
hebben, is zeer klein. Voor de cijfers bij alle Vlaamse ondernemingen kan men hierom de kans 
op een computer/internet voor een categorie van Vlaamse ondernemingen of voor het totaal 
van de Vlaamse ondernemingen vermenigvuldigen met het vermelde aandeel van de Vlaamse 
ondernemingen met deze technologie (zie boven voor het voorbeeld met internet). Zo bekomt 
men vergelijkbare cijfers met Eurostat. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1  Volledige steekproef 
2  Bedrijven met computers 
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2.  Lokale netwerken 

Lokale netwerken of kortweg LAN’s bestaan uit een groep (minimum 2) computers die zorgen 
voor intern transport van data en van communicatie. Deze netwerken kunnen bedraad zijn (de 
zogenaamde conventionele systemen), of draadloos, zoals de meeste nieuwe systemen die nu 
opgang maken. 
 
Een intranet is een bedrijfseigen netwerk binnen een organisatie en kan bestaan uit verschil-
lende aan elkaar gekoppelde LAN's. Het is te vergelijken met een private versie van internet. 
 
Een extranet is verwant aan een intranet en kan gezien worden als een gedeelte van het in-
tranet dat beschikbaar is voor anderen buiten de organisatie. 
 

Tabel 2  Aandeel met LAN, intranet en extranet in Vlaamse ondernemingen met 
computer(s) in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ Gem. p 
Draadloos LAN (n=1892) 26,7% 25,9% 43,2% 60,9% 28,1% 0.000 
Bedraad LAN (n=1961) 62,7% 81,5% 94,2% 99,0% 74,1% 0.000 
Intranet (n=1885) 26,8% 39,8% 68,5% 85,9% 36,8% 0.000 
Extranet (n=1848) 18,3% 23,4% 42,9% 60,6% 23,2% 0.000 
 
Bedrijven met een computer zijn technologisch beter geëquipeerd naarmate ze groter zijn. Dit 
geldt voor het draadloos LAN, voor bedraad LAN, voor intranet en voor extranet. 
 
 

3.  Externe verbindingen en downloadsnelheid 

Behalve voor de ISDN-verbinding (goed één op de drie Vlaamse ondernemingen beschikt 
hierover) zijn er voor de andere verbindingen significante verschillen naar grootte van het 
bedrijf. 
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Tabel 3  Soorten externe verbindingen met het internet in Vlaamse ondernemingen 
met internet in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ Gem. 
Traditionele Modem (via gewone telefoonlijn)  19,9% 19,9% 25,6% 34,1% 20,6% 
ISDN-verbinding Niet significant 34,8% 
DSL (xDSL, ADSL, SDSL enz.) verbinding 69,2% 79,5% 81,6% 81,4% 75,1% 
Kabel 26,5% 17,8% 15,6% 27,8% 21,7% 
Andere vaste internet verbinding3 5,7% 11,3% 37,0% 70,9% 12,1% 
Mobiele verbinding4 23,8% 26,9% 45,8% 59,3% 27,7% 
n=1695 p=.000, n=1718, n=1815 p=.000, n=1654 p=.000 , n=1694 p=.000, n=1707 p=.000  
 
Behalve voor de kabelverbinding is er telkens een lineair verband: hoe groter het bedrijf hoe 
groter de kans dat de betrokken verbinding in het bedrijf aanwezig is. Vooral voor de ‘andere 
vaste internetverbinding’ is er een groot verschil naargelang de bedrijfsgrootte. 
 
Uit de cijfers blijkt dat de Vlaamse ondernemingen, zelfs de kleine, dikwijls meerdere externe 
verbindingen hebben. We kunnen nagaan of er een samenhang is tussen het aantal verbin-
dingen en de grootte van het bedrijf. 
 

Tabel 4  Aantal externe verbindingen met het internet in Vlaamse ondernemingen 
met internet in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
1 externe verbinding 61,3% 55,3% 36,4% 19,2% 56,0% 
2 externe verbinding 24,9% 25,6% 28,7% 26,9% 25,6% 
3 externe verbinding 8,9% 11,6% 18,7% 22,3% 11,1% 
4 externe verbinding 3,3% 5,5% 10,0% 13,5% 5,0% 
5 externe verbinding 1,2% 1,4% 4,1% 10,4% 1,7% 
6 externe verbinding 0,4% 0,6% 2,1% 7,8% 0,7% 
n=18985; p=.000 
Noot. We gaan voor de Vlaamse ondernemingen met een internetverbinding na over welke internet-

verbindingen ze beschikken. Dit betreft één vraag met 6 subitems. Wanneer men minstens op 
één subitem geantwoord heeft, krijgt een subitem zonder antwoord de score ‘nee’. Zo kunnen 
we nagaan hoevaak men ‘ja’ aangeduid heeft over de verschillende items. 

 

                                                           
3 bv. leased line (bv. E1 of E3 level 1 en ATM level 2), Frame Relay, Metro-Ethernet, PLC - Powerline 

communication, enz. 
4  bv. analoge mobilofoon, GSM, GPRS, UMTS, EDGE, CDMA2000 1xEVDO 
5  N=1898 (voor deze omzetting zijn de afzonderlijke items gecontroleerd op missings – missing werd geherco-

deerd naar ‘neen’ indien er wel een ‘ja’ antwoord was op de andere items. 
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Hoe groter de onderneming hoe meer externe verbindingen met het internet. 
 
Er kan ook een opdeling gemaakt worden in breedband- en smalbandverbindingen. Men heeft 
een breedbandverbinding als men minstens een DSL-verbinding (xDSL, ADSL, SDSL enz.), 
een verbinding via de kabel of een andere vaste internet verbinding (leased line bijvoorbeeld 
E1 of E3 level 1 en ATM level 2, Frame Relay, Metro-Ethernet, PLC - Powerline communicati-
on, enz.) heeft. Men heeft een smalbandverbinding wanneer men alleen een traditionele mo-
dem (via gewone telefoonlijn) of een ISDN-verbinding heeft, zonder dat men één van boven-
genoemde breedbandverbindingen heeft. 
 

Tabel 5  Smalband versus breedband in Vlaamse ondernemingen met internet in 
januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Smalband 17,0% 11,9% 5,6% 1,6% 13,6% 
Breedband 83% 88,1% 94,4% 98,4% 86,4% 
n=1897; p=.000 
Noot.  We gaan voor de Vlaamse ondernemingen met een internetverbinding na over welke internet-

verbindingen ze beschikken. We gebruiken hierbij de eerste 5 subitems. Wanneer men minstens 
op één subitem geantwoord heeft, krijgt een subitem zonder antwoord de score ‘nee’. 

 
Zowel de grote als de kleine Vlaamse ondernemingen hebben meestal een breedbandverbin-
ding. Zelfs in de kleinste Vlaamse ondernemingen heeft 83% een breedbandverbinding. Er is 
een significant verband tussen grootte van bedrijf en het beschikken over breedband. Hoe 
groter het bedrijf, hoe groter de kans dat er ook breedband is. 
 
Naast de aard van de verbinding die op zich een aanwijzing is van de downloadsnelheid bevat 
de enquête ook een vraag naar de maximum downloadsnelheid van de snelste internetverbin-
ding in het bedrijf. De downloadsnelheid is belangrijk voor de externe internetcommunicatie en 
voor de mogelijke internetapplicaties. 
 
Zoals uit vorige vragen blijkt, beschikken heelwat Vlaamse ondernemingen over verschillende 
internetverbindingen. Deze tabel geeft een overzicht van de maximum downloadsnelheid van 
de snelste verbinding. Er is een duidelijk significant verband met bedrijfsgrootte. 
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Tabel 6  Maximum downloadsnelheid6 van de snelste Internetverbinding in Vlaamse 
ondernemingen met internet in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Lager dan 144 Kb/s 12,5% 8,4% 2,7% 1,3% 9,6% 
144 Kb/s of méér en lager dan 2 Mb/s 51,6% 50,9% 46,7% 28,9% 50,5% 
2 Mb/s of méér 35,9% 40,7% 50,6% 69,8% 40,0% 
n=1756 (mét internet); p=.000 
 
Het aandeel van de Vlaamse ondernemingen met een downloadsnelheid van mintens 2Mb/s is 
groter in functie van de grootte van de onderneming. 
 
 

4.  Websites 

Het gaat enkel om Vlaamse ondernemingen met toegang tot het internet. 
 

Tabel 7  Aandeel met website of homepage van Vlaamse ondernemingen met inter-
net in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Ja 63,4% 70,3% 86,3% 91,5% 68,8% 
n=1909, p=.000 
 
Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans op een eigen website of een homepage. Van de 
kleinste Vlaamse ondernemingen met een internetverbinding heeft 63,4% een eigen website of 
homepage, bij de grootste Vlaamse ondernemingen is dat 91,5%. 
 
 

5.  Bevei l ig ing van het  netwerk 

Beveiliging van informatiesystemen en –netwerken is van zeer groot belang. De overheid biedt 
hier zelf ondersteuning7. 
 
 
 
 
                                                           
6  Volgens het contract. 
7  Zie: http://mineco.fgov.be/information_society/networks_security/home_nl.htm  
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Tabel 8  Gebruikte beveiligingen in Vlaamse ondernemingen met internet in januari 
2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Antivirus software 93,9% 95,9% 98,6% 99,2% 95,2% 
Firewalls (software of hardware) 72,8% 82,3% 96,5% 99,2% 79,5% 
Secure servers (https, SSL) 18,8% 26,8% 51,0% 81,1% 26,2% 
Off-site data backup 24,7% 33,0% 45,9% 66,8% 30,9% 
n=1888; 1854, 1798; 1803; p=.000 
 
Gemiddeld heeft 95,2% van de Vlaamse ondernemingen antivirus software, 79,5% een fire-
wall, 26,2% een secure server en 30,9% heeft een off-site data backup. KMO’s beveiligen zich 
minder dan grote Vlaamse ondernemingen: de aanwezigheid van alle soorten beveiligingen 
neemt toe met de grootte van het bedrijf. De penetratiegraad van de verschillende be 
veiligingstools verschilt. Secure servers en off-site data backup zijn aanwezig in éénvierde tot 
éénderde van de Vlaamse ondernemingen met internet. Deze vormen van beveiliging zijn heel 
wat beter vertegenwoordigd in de grotere dan in de kleinere Vlaamse ondernemingen. Antivrus 
software is daarentegen de meest populaire beveiliging: meer dan 9 Vlaamse ondernemingen 
op 10 heeft deze vorm van beveiliging en ook de kleinere Vlaamse ondernemingen bezitten 
meestal antivirus software. 
 
De cijfers laten ook toe om na te gaan hoeveel soorten beveiliging Vlaamse ondernemingen 
hebben. De samengestelde variabele telt de ‘ja’-antwoorden op (missing values worden als 
‘neen’ behandeld voor zover minstens één van de subitems werd beantwoord). 
 

Tabel 9  Aantal beveiligingen in Vlaamse ondernemingen met internet in januari 
2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Geen beveiliging 2,8% 1,2% 0,4% 0,3% 1,8% 
Één beveiliging 29,2% 19,1% 3,3% 0,3% 22,1% 
Twee beveiligingen 42,3% 42,5% 34,3% 10,6% 41,3% 
Drie beveiligingen 16,0% 23,3% 32,8% 31,3% 20,8% 
Vier beveiligingen 9,8% 13,9% 29,2% 57,5% 13,9% 
n=1906; p=.000 
 
Er is een significant verband tussen bedrijfsgrootte en aantal beveiligingen. Hoe groter het 
bedrijf, hoe groter de kans dat het bedrijf minstens drie tot vier soorten van internetbeveiliging 
heeft. 
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Hoofdstuk 2 
ICT-gebruik 

Bij het gebruik van ICT wordt nagegaan voor welke doeleinden de ICT-infrastructuur en het 
internet ingezet worden. 
 
Voor deze vragen zijn enkel de Vlaamse ondernemingen weerhouden die de noodzakelijke 
technologieën beschikken. 
 
Volgende vragen zijn in deze interessant: 
• Gebruik voor orderbeheer en verbinding met andere ICT-toepassingen (vraag A8 & A9) 
• Vervanging van traditionele post door elektronische communicatie (vraag A10) 
• ICT en logistieke activiteiten (vraag A11) 
• Gebruik van het internet (vraag B5) 
• Gebruik van de website (vraag B9) 
• Gebruik van e-commerce (module C en module D) 
• Gebruik van e-governement (vraag B6 & B7) 
• Veiligheidsvoorzieningen (vraag B11) 
• Beveiligingsproblemen (vraag B12). 
 
 

1.  Orderbeheer  en graad van integrat ie  

Orderbeheer is dikwijls één van de eerste bedrijfsactiviteiten die geïnformatiseerd worden, 
meestal gekoppeld aan facturatie en betaling. 
 
De enquête gaat na in hoeverre de IT-toepassing voor orderbeheer automatisch verbonden is 
met één of meerdere van volgende bedrijfsprocessen:  
• Intern systeem voor herbestelling van vervangingsvoorraden 
• Facturatie en betalingssysteem 
• Systeem voor het beheren van de productie, dienstverlening of logistiek 
• Het bedrijfssysteem van uw leverancier (voor leveranciers buiten de ondernemings-

groep) 
• Het bedrijfssysteem van uw klanten (voor klanten buiten de ondernemingsgroep). 
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Tabel 10  Informatisering orderbeheer en koppeling met andere bedrijfsactiviteiten in 
Vlaamse ondernemingen met computer(s) in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld n 
Orderbeheer 
(p=0.000) 

32,1% 47,2% 73,1% 85,8% 42,9% 1942 

Waarvan ook een koppeling met andere bedrijfsprocessen 
Facturatie en betalingssysteem 
(p=0.004) 

83,2% 82,6% 90,9% 91,1% 84,2% 1091 

Systeem voor het beheren van de 
productie, dienstverlening of logistiek 
(p=0.000) 

53,2% 62,9% 81,4% 87,5% 62,9% 1079 

Herbestelling voorraden 
(p=0.000) 

40,5% 44,1% 56,4% 74,9% 45,5% 1071 

Bedrijfssysteem van uw leverancier 
(p=0.001) 

25,9% 19,8% 22,3% 33,6% 22,6% 1067 

Bedrijfssysteem van uw klanten 
(p=0.000) 

16,9% 14,5% 24,8% 33,9% 17,3% 1067 

Noot.  Gekoppelde systemen: aandelen voor Vlaamse ondernemingen met IT-toepassingen voor or-
derbeheer. 

 
IT-toepassingen voor orderbeheer zijn vaker aanwezig in grotere dan in kleinere Vlaamse 
ondernemingen met een computer. 
Bij de Vlaamse ondernemingen met IT-toepassingen voor orderbeheer is er ook een significant 
verschil naar de bedrijfsgrootte voor de koppeling aan alle andere activiteiten. Hoe groter het 
bedrijf hoe meer kans op een koppeling aan de facturatie en het betalingssysteem; aan het 
beheren van de productie, dienstverlening of logistiek; aan het intern systeem voor herbestel-
ling van vervangingsvoorraden; aan het bedrijfssysteem van de leverancier (voor leveranciers 
buiten de ondernemingsgroep) en aan het bedrijfssysteem van klanten (voor klanten buiten de 
ondernemingsgroep). 
 
Samengevat kunnen we stellen dat kleine Vlaamse ondernemingen minder dan grote Vlaamse 
ondernemingen beschikken over IT-toepassingen voor orderbeheer. Bij kleine Vlaamse onder-
nemingen met IT-toepassingen voor orderbeheer komt het minder vaak dan in grote Vlaamse 
ondernemingen voor dat deze gekoppeld wordt aan andere bedrijfsprocessen of aan externen. 
 
Naarmate het orderbeheer aan meerdere andere bedrijfsactiviteiten gekoppeld is, spreekt men 
van een geïntegreerde informatisering van activiteiten. Bij een bedrijfsbrede informatisering 
spreekt men over ERP of Enterprise Resource Planning-systemen. ERP’s zijn computerpro-
gramma's waarmee de middelen - zoals geld, voorraden, mensen en machines - van een or-
ganisatie beheerd kunnen worden.  
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Het is de ‘backbone’ omdat het de ruggegraat van de bedrijfsactiviteiten vormt. Bij een koppe-
ling van het orderbeheer aan twee of drie andere activiteiten kunnen we spreken van een 
semi-ERP. 
 

Tabel 11  Aantal koppelingen tussen orderbeheer en andere activiteiten (ERP) in 
Vlaamse ondernemingen met computer(s) in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld ERP? 
Orderbeheer (n=1942) 32,1% 47,2% 73,1% 85,8% 42,9%  
Waarvan ook een koppeling met hoeveel bedrijfsprocessen? (n=1095)  
Geen  7,6% 6,1% 3,8% 2,1% 6,2% 
Met één ander proces 24,4% 26,0% 12,0% 8,9% 23,1% 

Geen 
29,3% 

       
Met twee andere processen 34,3% 29,1% 19,4% 15,1% 29,2% 
Met drie andere processen 20,9% 25,9% 42,8% 36,4% 26,7% 

Semi 
55,9% 

       
Met vier andere processen 6,5% 6,7% 16,7% 16,9% 8,3% 
Met vijf andere processen 6,3% 6,3% 5,3% 20,7% 6,6% 

ERP 
14,9% 

(p=0.000)       
Noot. Aantal bedrijfsprocessen: We gaan voor de Vlaamse ondernemingen met een IT-toepassingen 

voor orderbeheer na hoeveel bedrijfsprocessen aan het orderbeheer gekoppeld zijn. Wanneer 
men minstens op één van de vijf subitems geantwoord heeft, krijgt een subitem zonder ant-
woord de score ‘nee’. 

 
Gemiddeld genomen hebben 55,9% van de Vlaamse ondernemingen een semi-ERP informati-
sering. Bij 14,9% van de Vlaamse ondernemingen kunnen we spreken van een ERP of be-
drijfsbrede informatisering. Ook uit deze resultaten blijkt dat de kans op een bedrijfsbrede 
informatisering stijgt naarmate de onderneming meer werknemers heeft. 
 
 

2.  Elektronische communicat ie  

Een belangrijke toepassing van elektronische communicatie is de briefwisseling. In de enquête 
gaat men na in welke mate de onderneming de traditionele post, zoals het opsturen van factu-
ren en mailings, verwisselde voor elektronische communicatie (extranet, internet, e-mail) met 
de klanten en andere ondernemingen. De vraag gaat over de tijdspanne van de laatste 5 jaar. 
 
De categorieën zijn: 
• Geen vervanging 
• Lichte vervanging (de traditionele post blijft het belangrijkst qua volume) 
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• Belangrijke vervanging (elektronische communicatie is de belangrijkste vorm van com-
municatie geworden) 

• Volledige of zo goed als volledige vervanging (traditionele post werd vroeger als com-
municatiemiddel gebruikt, maar nu niet meer). 

 

Tabel 12  Vervanging post door elektronische communicatie in Vlaamse onderne-
mingen met computer(s) in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ Gem. 
Geen vervanging 33,3% 26,7% 14,1% 9,3% 28,4% 
Lichte vervanging 43,3% 47,7% 47,4% 44,5% 45,6% 
Belangrijke vervanging 22,0% 24,6% 36,4% 44,0% 24,6% 
Volledige of zo goed als volledige vervanging 1,4% 1,1% 2,0% 2,3% 1,3% 
n=1905; p=.000 
 
Terwijl de post bijna nooit volledig vervangen wordt door elektronische communicatie, is er 
toch in bijna de helft van onze Vlaamse ondernemingen minstens een belangrijke vervanging. 
Er is een significant verschil naar bedrijfsgrootte. Kleine Vlaamse ondernemingen zijn minder 
overgegaan tot vervanging van de traditionele post door digitale communicatie. 
 
Er is een significant verschil naar bedrijfsgrootte. Kleine Vlaamse ondernemingen zijn minder 
overgegaan tot vervanging van de traditionele post door digitale communicatie. 
 
 

3.  ICT en logist ieke act iv i te i ten 

Het gaat om activiteiten die de werkzaamheden in de onderneming kunnen ondersteunen.  
 
Er zijn gegevens verzameld over volgende activiteiten: 
• Onderzoek & Ontwikkeling, productontwikkeling, engineering 
• Klantenrelaties, (tele)verkoop, dienst na verkoop (verwerken van vragen en klach-

ten/verschaffen van informatie en advies) 
• Dataverwerking, tekstverwerking, registratie 
• Financiële administratie, boekhouding 
• HRM (werving en selectie, outplacement, beloning enz.) 
• Informatietechnologie, ontwikkeling en onderhoudsupport van systeem en software. 
Over het algemeen vertonen de antwoorden eenzelfde patroon. Grote Vlaamse ondernemin-
gen verrichten deze bedrijfsprocessen vaker zelf dan kleine, en tegelijkertijd besteden ze de 
meeste van deze processen ook vaker uit. Bij kleinere Vlaamse ondernemingen worden deze 
activiteiten vaker niet verricht. 
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Voor het thema ICT & Human Capital zijn volgende processen van belang: 
• Dataverwerking, tekstverwerking, registratie 
• Informatietechnologie, ontwikkeling en onderhoudsupport van systeem en software. 
Gezien er meerdere antwoorden mogelijk zijn mogen de percentages uit volgende tabellen niet 
opgeteld worden. Bedrijven kunnen én de activiteit zelf doen én (delen) uitbesteden. 
 

Tabel 13  Dataverwerking; tekstverwerking, registratie in Vlaamse ondernemingen 
met computer(s) in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Niet verricht*** 22,6% 14,2% 6,6% 2,8% 17,3% 
Door bedrijf zelf verricht*** 66,9% 79,3% 86,5% 89,3% 74,4% 
Door een ander bedrijf van dezelfde 
groep in België*** 

4,4% 3,3% 4,9% 10,9% 4,0% 

Door een ander bedrijf van dezelfde 
groep in het buitenland*** 

1,4% 1,1% 5,5% 11,2% 1,7% 

Uitbesteding buiten ondernemersgroep 
in België*** 

1,6% 1,8% 5,4% 5,8% 2,0% 

Uitbesteding buiten ondernemersgroep 
in buitenland 

Te weinig waarnemingen 0,5% 

Uitbesteding aan zelfstandi-
gen/freelancers in België 

Niet significant 1,5% 

Uitbesteding aan zelfstandige/freelancer 
in buitenland 

Niet significant 0,1% 

n=1944; ***: p<0.001 
 
De dataverwerking gebeurt meestal binnen de eigen bedrijfsmuren. Grote Vlaamse onderne-
mingen doen de dataverwerking, tekstverwerking en registratie vaker zelf dan kleine Vlaamse 
ondernemingen. Grote Vlaamse ondernemingen besteden deze activiteit significant meer uit 
dan kleine. 
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Tabel 14 Informatietechnologie; ontwikkeling en onderhoud/support in Vlaamse on-
dernemingen met computer(s) in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Niet verricht*** 28% 17,3% 3,7% 1,0% 20,9% 
Door bedrijf zelf verricht*** 22,5% 29,9% 56,2% 79,2% 29,3% 
Door een ander bedrijf van dezelfde 
groep in België*** 

5,4% 8,6% 12,6% 14,0% 7,5% 

Door een ander bedrijf van dezelfde 
groep in het buitenland*** 

2,4% 2,6% 12,4% 21,8% 3,6% 

Uitbesteding buiten ondernemersgroep 
in België*** 

23,6% 34,3% 43,7% 41,3% 30,3% 

Uitbesteding buiten ondernemersgroep 
in buitenland*** 

0,7% 3,1% 7,7% 15,0% 2,5% 

Uitbesteding aan zelfstandi-
gen/freelancers in België* 

19,2% 15,5% 12,9% 12,2% 16,9% 

Uitbesteding aan zelfstandige/freelancer 
in buitenland*** 

0,9% 1,3% 1,8% 5,1% 1,2% 

n=1944; *: p<O,O5; ***: p<.001 
 
De ontwikkeling en het onderhoud van de informatietechnologie, alsook de support van het 
systeem en van de software is duidelijk meer aanwezig in grotere Vlaamse ondernemingen en 
wordt daar meestal ook door en in het bedrijf georganiseerd. Grote Vlaamse ondernemingen 
besteden deze activiteiten ook vaker (gedeeltelijk) uit aan andere ondernemingen en organisa-
ties. Zelfstandigen of freelancers in België staan anderzijds vaker in voor de informatietechno-
logie van kleinere Vlaamse ondernemingen.  
 
Tot slot is er in de enquête ook gevraagd naar de ‘handel’ in deze logistieke diensten. De 
vraag luidde ‘Verkocht uw organisatie ook bepaalde van deze diensten aan externe klanten, 
dus buiten de ondernemingsgroep?’ Er zijn meerdere antwoorden mogelijk per activiteit. Men 
kan met andere woorden deze activiteiten zowel in het binnenland als in het buitenland verko-
pen. 
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Tabel 15  Verkoop van dataverwerking in Vlaamse ondernemingen met computer(s) 
in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Ja, binnenland Niet significant 2,1% 
Ja, buitenland Niet significant 1,0% 
Neen Niet significant 93,7% 
Weet niet Niet significant 2,6% 
n=1944 
 
Er zijn geen significante verschillen naargelang de bedrijfsgrootte: 2% van onze Vlaamse on-
dernemingen verkoopt zijn diensten in verband met dataverwerking, tekstverwerking en regi-
stratie in het binnenland en 1% doet dat in het buitenland. 
 

Tabel 16  Verkoop van Informatietechnologie in Vlaamse ondernemingen met compu-
ter(s) in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Ja, binnenland* 4,5% 4,9% 8,3% 9,9% 5,0% 
Ja, buitenland*** 1,2% 2,0% 5,1% 6,8% 2,0% 
Neen Niet significant 90,8% 
Weet niet Niet significant 2,7% 
n=1944; *: p<0,05; ***: p<0.001 
 
Diensten van informatietechnologie, waaronder de ontwikkeling en het onderhoud of de sup-
port van het systeem en de software, worden respectievelijk door gemiddeld 5% en 2% van 
onze Vlaamse ondernemingen verkocht aan binnenlandse versus aan buitenlandse onderne-
mers. Kleine Vlaamse ondernemingen doen dit minder dan grote.  
 
 

4.  Internet  

De enquête peilt naar de aard van het gebruik van internet. Het internet wordt in volgorde van 
belang vooral gebruikt voor bankverrichtingen en financiële diensten, het opvolgen van de 
markt (prijzen ed.), het ontvangen van digitale producten, het ontvangen van naverkoop van 
diensten en voor het volgen van online opleiding en onderwijs. 
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Tabel 17 Internetactiviteiten in Vlaamse ondernemingen met een internetaansluiting 
in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Bankverrichtingen en financiële diensten Niet significant 89,5% 
Opvolgen van de markt (prijzen ed.)*** 57,3% 63,9% 79,3% 86,9% 62,6% 
Digitale producten ontvangen*** 37,6% 46,4% 63,5% 74,9% 44,3% 
Naverkoop diensten ontvangen*** 29,8% 31,6% 39,7% 56,6% 31,9% 
Opleiding en onderwijs*** 16,8% 19,4% 30,1% 45,3% 19,5% 
n=1897; 1833, 1862; 1845; 1827; ***=p<0,001 
 
Bankverrichtingen en financiële diensten via het internet zijn het sterkst ingeburgerd: negen 
Vlaamse ondernemingen op tien maakt er gebruik van en er is geen verschil in functie van de 
bedrijfsgrootte. Voor de overige internetactiviteiten zijn er wel verschillen tussen grote en klei-
ne Vlaamse ondernemingen. Hoe kleiner het bedrijf, hoe minder gebruik gemaakt wordt van 
het opvolgen van de markt (prijzen ed.), het ontvangen van digitale producten, het ontvangen 
van naverkoop van diensten en hoe minder online opleiding en onderwijs gevolgd wordt. 
 
 

5.  Website  

Bijna 70% van de Vlaamse ondernemingen heeft een website of een homepage. De kans dat 
een bedrijf een wesite of homepage heeft stijgt naarmate het bedrijf meer werknemers heeft.  
 

Tabel 18  Aanbod van diensten op het internet in Vlaamse ondernemingen met een 
internetaansluiting in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Bezit website of homepage (n=1909)*** 63,4% 70,3% 86,3% 91,5% 68,8% 
Gebruik van website of homepage 
Marketing van eigen producten (n=1459) Niet significant 93,1% 
Toegang tot productcatalogi en prijslijs-
ten vergemakkelijken (n=1404)* 

31,5% 33,4% 35,9% 43,4% 33,1% 

Naverkoop diensten verschaffen (n=1398) Niet significant 21,0% 
*: p<0.05; **: p<0.01; ***: p<0.001 
Noot.  Gebruik van website of homepage: bedrijven met een homepage of website in januari 2006 
 
Aan deze Vlaamse ondernemingen met een website is gevraagd waarvoor deze vooral ge-
bruikt wordt.  
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Uit de antwoorden blijkt dat marketing van eigen producten veruit de belangrijkste doelstelling 
is: 93,1% gebruikt hiervoor website of homepage en er is geen verschil naar bedrijfsgrootte. 
Daarna volgt de toegang tot productcatalogi en prijslijsten: 33,1% van de ondernemingen ge-
bruikt zijn website hiervoor en dit gebruik komt vaker voor bij de grootste Vlaamse onderne-
mingen. Naverkoop van diensten via de eigen website is met 21% voor het minst aantal 
Vlaamse ondernemingen belangrijk en er is ook geen verschil in functie van de bedrijfsgrootte. 
 
 

6.  E-commerce 

De vragen over e-commerce gaan in 2 richtingen: zelf bestellingen plaatsen en bestellingen 
ontvangen. Het gaat om e-commerce via internet en via externe computernetwerken verschil-
lend van het internet. 
 
Bedrijven bestellen meer producten en diensten via internet dan dat zij bestellingen online 
ontvangen. 
 

Tabel 19 Bestellingen plaatsen en ontvangen via internet in 2005 in Vlaamse onder-
nemingen met een internetaansluiting 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Producten of diensten via internet besteld*** 35,3% 43,7% 55,3% 68,5% 41,2% 
Bestellingen ontvangen** 15,3% 14,3% 18,7% 24,7% 15,3% 
n=1911; *: p<0.05; **: p<0.01; ***: p<0.001;  
Noot.  Met de hand getypte e-mails tellen niet mee. 
 
Van de grotere Vlaamse ondernemingen heeft een groter aandeel een bestelling gedaan of 
ontvangen via internet. 
 
Ondernemingen kunnen ook producten/diensten via externe computernetwerken verschillend 
van internet bestellen of aanbieden. 
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Tabel 20  Bestellingen plaatsen en ontvangen via andere netwerken dan internet in 
2005 in Vlaamse ondernemingen met computer(s) in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ Gemiddeld 
producten/diensten bestellen (n=1944)*** 2,7% 3,9% 5,8% 14,4% 3,7% 
bestellingen ontvangen (n=1939)*** 1,2% 2,5% 6,6% 14% 2,4% 
***: p<0.001 
 
Een groter aandeel van de grote dan van de kleine Vlaamse ondernemingen gebruikt andere 
netwerken dan internet om bestellingen te plaatsen of te ontvangen. 
 
 

7.  E-governement  

Aan de Vlaamse ondernemingen met een internetaansluiting is gevraagd of het internet ge-
bruikt wordt voor interactie met de overheid. Ruim de helft van de Vlaamse ondernemingen 
antwoordde hierop positief. 
 

Tabel 21  Aandeel Vlaamse ondernemingen met een internetaansluiting in januari 
2006 en de aard van de e-governement activiteiten 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
E-government activiteiten (n=1908)*** 45,2% 58,6% 77,3% 78,9% 54,3% 
Aard van de activiteiten      
Om informatie te verkrijgen (n=1193)*** 85,1% 89,5% 94,3% 94,9% 88,5% 
Om formulieren te verkrijgen (bv. Belasting-
formulieren) (n=1183)*** 60,6% 70,5% 83,7% 81,4% 68,5% 
Om ingevulde formulieren terug te sturen 
(n=1178)***  50,7% 59,2% 71,4% 74,3% 57,8% 
Voor het indienen van een offerte in een 
elektronisch systeem voor openbare aanbe-
stedingen (e-procurement) (n=1159) 

Niet significant 9,9% 

***: p<0.001 
Noot. Aard van de activiteiten: aandeel van de Vlaamse ondernemingen die e-government ge-

bruikten. 
 
Er is een significant verschil naar bedrijfsgrootte: hoe groter het bedrijf hoe meer Vlaamse 
ondernemingen ook het internet gebruiken voor interactie met de overheid. Bij de kleinste 
Vlaamse ondernemingen is dat ruim 40%, bij de grootste bijna 80%. 
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Van de Vlaamse ondernemingen die hebben aangegeven dat ze het internet gebruiken voor 
interactie met de overheid is ook gekend voor welke activiteiten dit was. In volgorde van be-
lang gaat het om informatie verkrijgen, formulieren verkrijgen (bv. belastingformulieren), inge-
vulde formulieren terugsturen en het indienen van offertes in een elektronisch systeem voor 
openbare aanbestedingen (e-procurement). Een groter aandeel van de grote dan van de klei-
ne Vlaamse ondernemingen doet beroep op de eerste drie soorten van activiteten. 
 
 

8.  Vei l igheidsvoorzieningen 

Bij de veiligheidsvoorzieningen wordt gevrraagd naar de aard van veiligheidsvoorzieningen die 
in januari 2006 gebruikt werden door de onderneming: antivirus software, firewalls (software of 
hardware), secure servers (https, SSL), off-site data backup, de digitale elektronische handte-
kening (voor authentificatie van de klant), andere authentificatie zoals de pincode en de en-
cryptie (versleuteling). 
 

Tabel 22  Aard van veiligheidsvoorzieningen bij digitale communicatie in Vlaamse 
ondernemingen met een internetaansluiting in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Antivirus software n=1888*** 93,9% 95,9% 98,6% 99,2% 95,2% 
Firewalls (software of hardware) n=1854*** 72,8% 82,3% 96,5% 99,2% 79,5% 
Secure servers (https, SSL) n=1798*** 18,8% 26,8% 51,0% 81,1% 26,2% 
Off-site data backup n=1803*** 24,7% 33,0% 45,9% 66,8% 30,9% 
Digitale elektronische handtekening (voor 

authentificatie van de klant) n=1872*** 

14,6% 18,8% 21,1% 28,3% 17,2% 

Andere authentificatie (bv. PIN code…) 

n=1869*** 

15,7% 17,3% 24,0% 50,1% 17,6% 

Encryptie (versleuteling) n=1848*** 7,8% 12,3% 30,2% 53,6% 12,3% 
***: p<0,001 

 
De kans dat een bedrijf de vermelde veiligheidsvoorzieningen heeft is groter naarmate het 
bedrijf meer werknemers heeft. Kleinere Vlaamse ondernemingen beschermen zich meestal 
met antivirus software of firewalls, de andere vormen van beveiliging zijn bij hen weinig inge-
burgerd. 
 
De cijfers laten ook toe om na te gaan hoeveel soorten veiligheidsvoorzieningen Vlaamse 
ondernemingen hebben.  
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De samengestelde variabele telt de ‘ja’-antwoorden op (missing values worden als ‘neen’ be-
handeld wanneer ten minsten één subitem van de vraag beantwoord werd). 
 

Tabel 23  Aantal gebruikte veiligheidsvoorzieningen bij digitale communicatie in 
Vlaamse ondernemingen met een internetaansluiting in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Antivirus software, firewalls, secure servers, off-site data backup n=1906 p<0,001 
Geen veiligheidsvoorzieningen 2,8% 1,2% 0,4% 0,3% 1,8% 
Één veiligheidsvoorziening 29,2% 19,1% 3,3% 0,3% 22,1% 
Twee veiligheidsvoorzieningen 42,3% 42,5% 34,3% 10,6% 41,3% 
Drie veiligheidsvoorzieningen 16,0% 23,3% 32,8% 31,3% 20,8% 
Vier veiligheidsvoorzieningen 9,8% 13,9% 29,2% 57,5% 13,9% 
Digitale elektronische handtekening, andere authentificatie, encryptie n=1891 p<0,001 
Geen veiligheidsvoorzieningen 72,1% 68,5% 51,9% 34,0% 68,3% 
Één veiligheidsvoorziening 19,9% 18,0% 28,1% 16,4% 19,6% 
Twee veiligheidsvoorzieningen 6,6% 10,9% 13,9% 34,0% 9,5% 
Drie veiligheidsvoorzieningen 1,4% 2,6% 6,2% 15,6% 2,6% 
 
Er is een significant verband tussen bedrijfsgrootte en aantal veiligheidsvoorzieningen. Hoe 
groter het bedrijf, hoe meer veiligheidsvoorzieningen. 
 
 

9.  Bevei l ig ingsproblemen 

Aan de ondernemingen is gevraagd of ze beveiligingsproblemen tegengekomen zijn in 2005. 
Beveiligingsproblemen zijn onder andere de computer virus, worms of trojan en de ongeoor-
loofde toegang tot het computersysteem die zorgden voor verlies van informatie of werktijd. 
 
Beveiligingsproblemen met verlies aan informatie of werktijd komen even veel voor bij kleine 
dan bij grote ondernemingen. Gemiddeld is 26,3% van de ondernemingen met een interne-
taansluiting hiermee geconfronteerd geweest (n=1907). 
 
Het feit dat de beveiligingsproblemen niet verschillen naar bedrijfsgrootte betekent waarschijn-
lijk dat grote Vlaamse ondernemingen met hun relatief grotere omvang van ICT door hun gro-
tere investeringen in meerdere beveiligingssystemen de beveiligingsproblemen tot eenzelfde 
niveau kunnen beperken. 
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Hoofdstuk 3 
Menselijke inzet bij  ICT 

Over de inzet van de werknemers bij het beheren van de ICT-infrastructuur en het ICT-gebruik 
zijn maar een beperkt aantal vragen gesteld in deze enquête. De informatie kan worden inge-
deeld in volgende Human Capital aspecten: 
• Hoeveel werknemers werken met de computer en internet (vraag A2 en B2) 
• Toegang tot informaticasysteem voor extern werkende werknemers (vraag A3 & A4) 
• Recruteringsproblemen voor personeel met ICT-vaardigheden (vraag A5 & A6). 
 

1.  Hoeveel  werknemers werken met  de computer  
en internet  

Aan de ondernemingen met computers is gevraagd hoeveel personen minstens één keer per 
week een computer gebruiken en hoeveel minstens één keer per week een computer met 
internet. 
 

Tabel 24  Gemiddeld aandeel van de werknemers dat in januari 2006 minstens één 
keer per week de computer of het internet gebruikte  

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ Gemiddeld 
% computergebruikers (n=1944)** 60,2% 53,7% 59,3% 63,1% 57,2% 
% internetgebruikers (n=1911)*** 50,3% 41,9% 42,7% 38,8% 45,7% 
*: p<0.05; **: p<0.01; ***: p<0.001 
Noot.  Computergebruik: gemiddelde percentages voor de Vlaamse ondernemingen met een computer. 

Internetgebruik: gemiddelde percentages voor de Vlaamse ondernemingen met een interne-
taansluiting. 

 
De gemiddelde percentages geven aan dat er geen lineair verband is tussen de grootte van het 
bedrijf en het percentage van de werknemers dat minstens één keer per week met de computer 
werkt. De betekenisvolle F-waarde laat zien dat er verschillen zijn tussen de groepen: er is een 
significant contrast tussen de Vlaamse ondernemingen met 10 tot 49 werknemers en dezen 
met meer dan 250 werknemers. 
Het percentage van de werknemers dat minstens één keer per week met de computer verbon-
den met het internet werkt, verschilt significant in functie van het aantal werknemers in het 
bedrijf. Er is een significant contrast tussen de kleinste Vlaamse ondernemingen en de overige 
Vlaamse ondernemingen. In de kleinste Vlaamse ondernemingen met een internetaansluiting 
werkt het hoogste percentage werknemers met een computer met een internetaansluiting. 
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2.  Toegang tot  informat icasysteem voor extern 
werkende werknemers 

2 . 1 .  A f s t a n d s w e r k e n  

In een eerste vraag is nagegaan of de Vlaamse ondernemingen minstens een deel van de 
werknemers laten afstandswerken. Afstandswerken wordt gedefiniëerd als minstens een halve 
dag per week buiten het bedrijf werken. 
 

Tabel 25  Afstandswerkers in Vlaamse ondernemingen met computer(s) in januari 
2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Afstandswerk 37,9% 48,2% 70,9% 80,0% 45,7% 
n=1943; p<.001 
Noot. Telewerken wordt gedefiniëerd als minstens een halve dag per week buiten het bedrijf werken. 
 
De kans dat de onderneming personen tewerk stelt die in januari 2006 regelmatg buiten het 
bedrijf werkten, is groter naarmate het bedrijf groter is. Van de kleinste Vlaamse ondernemin-
gen met 5 tot 10 werknemers hebben bijna vier op de tien Vlaamse ondernemingen werkne-
mers tewerkgesteld buiten het bedrijf. Bij de grote Vlaamse ondernemingen van meer dan 250 
werknemers is dat acht op de tien Vlaamse ondernemingen. 
 
Vervolgens is de vraag gesteld aan de Vlaamse ondernemingen met afstandswerkers of min-
stens een deel van hen ook buiten het bedrijf toegang tot het informaticasysteem van de on-
derneming heeft. 
 
Als afstandswerkers ook toegang hebben tot het informaticasysteem van de onderneming, 
spreken we van telewerkers. 
 

Tabel 26  Telewerkers in Vlaamse ondernemingen met computer(s) in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Toegang tot informaticasysteem 39,3% 57,3% 82,6% 97,2% 54,6% 
n=1102; p<.001 
Noot.  Aandelen voor de Vlaamse ondernemingen waar wordt getelewerkt, telewerken wordt gedefini-

eerd als minstens een halve dag per week buiten het bedrijf werken. 
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Het gaat dus over het percentage van de Vlaamse ondernemingen met werknemers die re-
gelmatig buiten het bedrijf werken en die hierbij minstens een deel van de afstandswerkers 
ook toegang geven tot het IT-systeem van het bedrijf. Er is een significant verband tussen 
bedrijfsgrootte en het aantal Vlaamse ondernemingen dat minstens een deel van de ‘buiten-
werkers’ toegang op afstand geeft tot informatie van het bedrijf. Hoe kleiner het bedrijf hoe 
kleiner de kans om bij afstandswerk ook toegang tot het internet van het bedrijf te hebben. 
 
Aan de Vlaamse ondernemingen die regelmatig personen buiten het bedrijf laten werken, 
wordt gevraagd van waaruit deze personen werkten in januari 2006. Hierbij konden meerdere 
plaatsen aangeduid worden: van thuis uit, in één of meerdere locaties van een andere organi-
satie (vb. bij een klant), vanuit verschillende locaties van de eigen onderneming of onderne-
mingsgroep, terwijl ze reizen (auto, trein, vliegtuig, luchthaven, hotel) of andere. 
 
We geven hierna voor de vier eerste locaties de verschillen naar bedrijfsgrootte. 
 

2 . 2 .  T e l e t h u i swe r k e n  

Telethuiswerken houdt in dat medewerkers thuis kunnen werken, al dan niet verbonden met 
het IT-systeem van het bedrijf. De situatie is duidelijk anders in kleine Vlaamse ondernemin-
gen in vergelijking met de grote. 
 

Tabel 27 Afstands- en telethuiswerken in Vlaamse ondernemingen met afstandswer-
kers in januari 2006 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Thuis met én zonder toegang 0,6% 1,1% 6,0% 7,9% 1,7% 
Thuis, enkel zonder toegang 22,5% 15,8% 9,4% 1,0% 17,2% 
Thuis, enkel met toegang 31,0% 43,2% 66,8% 83,8% 42,5% 
Geen thuiswerkers 45,9% 39,9% 17,7% 7,3% 38,6% 
n=1105; p<0,001 
Thuis, met toegang 58,4% 73,6% 88,5% 99,0% 71,9% 
n=823; p<.001 
Noot. Afstands- en telewerken wordt gedefiniëerd als minstens een halve dag per week buiten het 

bedrijf werken. 
 
Bedrijven die mensen extern laten werken, verschillen in functie van de bedrijfsgrootte signifi-
cant in het gebruik van thuiswerk. In grotere Vlaamse ondernemingen werkt vaker minstens 
een deel van de werknemers thuis en hebben de thuiswerkers vaker toegang tot het IT-
systeem.  
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Als we enkel de cijfers voor de Vlaamse ondernemingen met telewerkers bekijken, blijven de 
thuiswerkers in grotere Vlaamse ondernemingen vaker toegang hebben tot het IT-systeem dan 
thuiswerkers in kleinere Vlaamse ondernemingen. 
Bijna zes op de tien kleine Vlaamse ondernemingen (5-9 werknemers) met werknemers die 
thuis kunnen werken, geven de werknemers ook toegang tot het IT-net van het bedrijf. De 
grote Vlaamse ondernemingen met 250 of meer werknemers doen dat zo goed als allemaal. 
 

2 . 3 .  T e l e w e r k e n  v a n u i t  e e n  a n d e r e  o r g a n i s a t i e  

Hier werkt de werknemer extern, maar niet thuis. Hij werkt vanuit één of meerdere locaties van 
een andere organisatie, bijvoorbeeld bij klanten. 
 

Tabel 28  Afstands- en telewerken in Vlaamse ondernemingen met afstandswerkers 
in januari 2006 in één of meerdere locaties van een andere organisatie 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Met én zonder toegang 2,2% 0,6% 4,3% 5,7% 1,8% 
Enkel zonder toegang 36,0% 28,7% 27,7% 20,0% 31,1% 
Enkel met toegang 12,3% 16,8% 31,1% 44,4% 17,5% 
Geen afstandswerk in andere organisatie 49,4% 53,9% 36,9% 29,8% 49,5% 
n=1105; p<0,001 
Met toegang 28,8% 37,8% 56,0% 71,4% 38,3% 
n=637; p<0,001 
Noot. Telewerken wordt gedefiniëerd als minstens een halve dag per week buiten het bedrijf werken. 
 
Bij de kleinere Vlaamse ondernemingen tot 50 werknemers is de kans op medewerkers die in 
andere organisaties werken kleiner dan bij de grote Vlaamse ondernemingen. Wanneer kleine 
Vlaamse ondernemingen werknemers tewerkstellen in andere organisaties is dat meer dan bij 
grote Vlaamse ondernemingen zonder toegang tot het IT-systeem. Van de Vlaamse onderne-
mingen met 5-9 werknemers geeft 28,8% aan dat hun werknemers in andere organisaties ook 
toegang tot het IT-systeem hebben, van de grote Vlaamse ondernemingen is dat 71,4%. 
 

2 . 4 .  T e l e w e r k e n  i n  e x t e r n e  l o c a t i e s  v a n  d e  o n d e rn e -
m i n g ( s g ro e p )  

Het telewerken kan ook vanuit één of meerdere andere locaties van de eigen onderneming of 
van de ondernemingsgroep. 
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Tabel 29  Afstands- en telewerken in Vlaamse ondernemingen met afstandswerkers 
in januari 2006 vanuit externe locaties van de eigen onderneming of onder-
nemingsgroep 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Met én zonder toegang 0,6% 0,5% 2,8% 5,4% 0,9% 
Enkel zonder toegang 12,4% 9,6% 5,5% 2,5% 10,0% 
Enkel met toegang 20,0% 28,8% 57,5% 84,8% 30,4% 
Geen afstandswerk in andere organisatie 67,0% 61,1% 34,2% 7,3% 58,7% 
n=1105; p<0,001 
Met toegang 62,3% 75,4% 91,6% 97,3% 75,9% 
n=651; p<0,001 
Noot. Telewerken wordt gedefiniëerd als minstens een halve dag per week buiten het bedrijf werken. 
 
Er zijn relatief gezien minder kleine Vlaamse ondernemingen met werknemers die werken 
vanuit andere locaties van de eigen onderneming. 33% van de Vlaamse ondernemingen met 
5-9 werknemers hebben werknemers op die andere locaties tegenover 92,7% van de Vlaamse 
ondernemingen met 250 of meer werknemers. Bij 20,6% van de kleinste Vlaamse onderne-
mingen hebben die werknemers ook toegang tot het IT-bedrijfsnet, van de grootste Vlaamse 
ondernemingen is dat 90,2%. 
Als we enkel de cijfers voor de Vlaamse ondernemingen met afstandswerkers in andere loca-
ties bekijken, dan worden de verschillen kleiner, maar wel nog significant. Van de Vlaamse 
ondernemingen met 5-9 werknemers geeft 62,3% aan dat hun werknemers op andere bedrijfs-
locaties ook toegang tot het internet hebben, van de grote Vlaamse ondernemingen is dat 
97,3%. 
 

2 . 5 .  R e i z e n d  t e l e w e r k e n  

Reizend afstandswerken betekent dat de werknemers werken terwijl ze reizen met auto, trein, 
vliegtuig of zich bevinden op de luchthaven of in een hotel. Ook hier wordt nagegaan of men 
toegang heeft tot het IT-systeem van het bedrijf. 
 



Informatiedossier ICT in ondernemingen 
 

32 

Tabel 30  Reizend afstands- en telewerken in Vlaamse ondernemingen met afstands-
werkers in januari 2006 vanuit externe locaties van de eigen onderneming 
of ondernemingsgroep 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Met én zonder toegang 0,6% 1,8% 2,8% 6,3% 1,6% 
Enkel zonder toegang 19,6% 20,4% 16,7% 19,7% 19,6% 
Enkel met toegang 12,6% 17,8% 40,5% 54,6% 19,6% 
Geen werk terwijl men reist 67,2% 60,0% 40,0% 19,4% 59,3% 
n=1105; p<0,001 
Met toegang 40,3% 49,1% 72,2% 75,6% 51,9% 
n=602; p<0,001 
 
Noot.  Telewerken wordt gedefiniëerd als minstens een halve dag per week buiten het bedrijf werken. 
 
Het aandeel van de Vlaamse ondernemingen met werknemers die werken terwijl ze op reis 
zijn, stijgt naarmate de onderneming groter is. Er is een significant verschil tussen grote en 
kleine Vlaamse ondernemingen. Bij 13,12% van de kleine Vlaamse ondernemingen gebeurt 
het dat werknemers tijdens reizen werken en daarbij toegang hebben tot het IT-netwerk van 
het bedrijf. Bij de grootste Vlaamse ondernemingen gebeurt dat bij 60,9%. In de Vlaamse 
ondernemingen met werknemers die op reis werken, blijft het aandeel van de Vlaamse onder-
nemingen met toegang tot het IT-systeem vanuit deze externe locatie groter bij de grotere 
Vlaamse ondernemingen. Van de Vlaamse ondernemingen met 5-9 werknemers geeft 40,3% 
aan dat hun werknemers tijdens het reizen toegang tot het IT-systeem heeft, van de grote 
Vlaamse ondernemingen is dat 75,6%. 
 
 

3.  Recruter ingsproblemen voor personeel  met  
ICT-vaardigheden 

Aan de Vlaamse ondernemingen met computers zijn 2 vragen gesteld over recrutering van 
werknemers in functie van de ICT in het bedrijf. De eerste vraag is algemeen: ‘Had uw onder-
neming problemen om personeel met ICT-vaardigheden aan te werven in 2005 (van basis-
vaardigheden tot professionals)?’. De tweede vraag gaat na welke de problemen zijn. 
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3 . 1 .  B e d r i j v e n  m e t  a a n w e r v i n g s p r o b l e m e n  b i j  I C T  

Het percentage Vlaamse ondernemingen met problemen wordt eerst vergeleken met het totaal 
aantal Vlaamse ondernemingen en vervolgens met alleen de Vlaamse ondernemingen die ook 
zulke aanwervingen deden. 
 

Tabel 31  Recruteringsproblemen van ICT basisvaardigheden tot professionals in 
Vlaamse ondernemingen met computer(s) in 2005 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
In Vlaamse ondernemingen met computers 
Ja, recruteringsproblemen 2,7% 3,7% 7,8% 22,1% 3,8% 
Neen, geen recruteringsproblemen 41,7% 45,8% 48,7% 45,4% 44,1% 
Geen werving nodig 55,5% 50,6% 43,4% 32,5% 52,0% 
n=1942; p<0,001 
In Vlaamse ondernemingen met computers en aanwervingen 
Ja, recruteringsproblemen 6,2% 7,4% 13,9% 32,7% 8,0% 
n=1033; p<0,001 
Noot. Aandelen van Vlaamse ondernemingen 
 
Meer dan de helft van de kleinste Vlaamse ondernemingen had geen aanwervingen nodig. Bij 
de grootste Vlaamse ondernemingen is dat éénderde. 
Om de problemen te vergelijken naar bedrijfsgrootte, nemen we de Vlaamse ondernemingen 
met aanwervingen apart. Hoe groter de Vlaamse ondernemingen, hoe groter het aandeel van 
de Vlaamse ondernemingen met problemen bij het aanwerven van personeel met ICT-
vaardigheden. 
 

3 . 2 .  S o o r t en  a a n w e r v i n g sp r o b le m e n  b i j  I C T  

In de vragenlijst zijn drie potentiële knelpunten opgenomen: 
• Personeel met de vereiste vaardigheden voor het gebruik van ICT-toepassingen is niet 

beschikbaar of niet volledig geschikt 
• ICT-specialisten met de vereiste vaardigheden zijn niet beschikbaar of niet volledig 

geschikt 
• De hoge loonkost van ICT specialisten. 
De vraag is enkel gesteld aan Vlaamse ondernemingen die in vorige vraag hadden vermeld 
dat er recruteringsproblemen waren geweest. 
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Tabel 32 Aard van de aanwervingsproblemen bij ICT in Vlaamse ondernemingen met 
computer(s) en aanwervingen in 2005 

Bedrijfsgrootte 5-9 10-49 50-249 250+ gemiddeld 
Vaardigheden voor ICT-toepassingen* 92,2% 61,3% 63,4% 51,5% 71,4% 
ICT-specialisten Te weinig waarnemingen 90,7% 
Hoge loonkost van ICT specialisten Niet significant 65,9% 
n=125; *: p<0,05 

 
Het meest vermelde probleem is het vinden van ICT-specialisten met de vereiste vaardigheden: 
90,7% van de Vlaamse ondernemingen vermeldt dit euvel. Hierop volgt het vinden van perso-
neel met de vereiste vaardigheden voor het gebruik van ICT-toepassingen (71,4%) en de hoge 
loonkost van ICT-specialisten (65,9%). De meeste van deze problemen komen in dezelfde 
mate voor bij alle Vlaamse ondernemingen. Alleen het vinden van personeel met de vereiste 
vaardigheden voor het gebruik van ICT-toepassingen blijkt afhankelijk van de grootte van het 
bedrijf: kleinere Vlaamse ondernemingen hebben er vaker problemen mee. 
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Hoofdstuk 4 
Belangrijkste bevindingen 

Meten is weten 
Cijfers en kengetallen zijn altijd een belangrijke basis om een stand van zaken en potentiële 
ontwikkelingen in kaart te brengen. Meten is weten. 
De enquête ICT in ondernemingen laat toe om zowel de ICT-infrastructuur (faciliteiten) als het 
gebruik ervan in kaart te brengen. Alleen als de infrastructuur zich verder ontwikkelt en inno-
veert kan ook het gebruik ervan tegemoet komen aan de snel toenemende behoefte aan in-
formatievoorzieningen en informatiebeheer. 
Maar technische ontwikkelingen in ICT zijn maar één kant van de medaille van technologische 
innovaties. De arbeidsorganisatie en de inzet van menselijke competenties zijn complementair 
in evolutie en vragen evenzeer aandacht. 
 
De enquête ICT in ondernemingen laat toe om bepaalde aspecten van technologische innova-
ties op gebied van ICT, zowel de technische als de arbeidsorganisatorische, in kaart te bren-
gen. 
 
Aandacht voor KMO’s. De cijfers en kengetallen worden in dit informatiedossier ook opge-
splitst naar bedrijfsgrootte. De situatie is duidelijk anders in kleine ondernemingen. 
 
De gegevens over de ICT-infrastructuur en het gebruik betreffen de maand januari 2006, 
met uitzondering van deze over e-commerce en e-governement. Voor e-commerce en e-
governement is gevraagd naar het gebruik in 2005. 
 
ICT –toegang (januari 2006) 
Van de kleinste ondernemingen (5-9 werknemers) maken negen op tien gebruik van compu-
ters, bij de grootste ondernemingen zijn overal computers in gebruik. Bijna alle Vlaamse on-
dernemingen die computers hebben, hebben ook internet. Bij de kleine ondernemingen is dat 
97,2%, bij de grote 98,2%. Het verschil is significant en dat geldt ook voor de meeste aan het 
internet gerelateerde items. In de Vlaamse ondernemingen met internet zijn alle soorten ex-
terne verbindingen significant meer aanwezig in grote ondernemingen. Grote ondernemingen 
hebben meer(dere) soorten externe verbindingen en bijna allemaal breedband, in tegenstelling 
tot de kleinste ondernemingen waar 83% breedband heeft. De downloadsnelheid ligt gevoelig 
hoger in grote ondernemingen. De interne communicatietechnologie die het meest aanwezig 
is, is het bedraad LAN lokaal netwerk, gemiddeld in ruim zeven op de tien Vlaamse onderne-
mingen. Draadloos LAN is aanwezig in bijna drie op de tien Vlaamse ondernemingen. Intranet 
en extranet worden respectievelijk in ruim één op drie en één op vijf van de Vlaamse onder-



Informatiedossier ICT in ondernemingen 
 

36 

nemingen gebruikt. Voor alle communicatietechnologie geldt dat ze meer aanwezig is in grote 
dan in kleine ondernemingen. Grote ondernemingen hebben meer dan de kleine een eigen 
website en zijn ook beter uitgerust op vlak van beveiliging van het netwerk. Bijna alle Vlaamse 
ondernemingen hebben een beveiliging en meestal meer dan één, vooral grote. Antivirus soft-
ware en firewalls zijn meest gebruikelijk. De helft of meer van de Vlaamse ondernemingen 
heeft minstens 2 soorten beveiliging. 
 
ICT-gebruik in Vlaamse ondernemingen met computers (januari 2006) 
Bij de toepassingen is informatisering van het orderbeheer (42,9% van de Vlaamse onderne-
mingen met computers) veelal een voortrekker die gelijdelijk aan andere systemen gekoppeld 
wordt. Naarmate meer IT-toepassingen gekoppeld worden aan orderbeheer spreekt men gra-
dueel van automatisering, semi-ERP en tenslotte ERP bij bedrijfsbrede informatisering. Er is 
een significant verschil voor alle activiteiten met IT-toepassing naar bedrijfsgrootte. 
Gemiddeld genomen hebben 55,9% van de Vlaamse ondernemingen een semi-ERP informati-
sering. Bij 14,9% van de Vlaamse ondernemingen kunnen we spreken van een ERP of be-
drijfsbrede informatisering. Voor beide geldt dat dit minder voorkomt in kleine ondernemingen. 
 
In de voorbije 5 jaar hebben een kwart van de Vlaamse ondernemingen met computers hun 
klassieke post in belangrijke mate of volledig vervangen door elektronische communicatie. Er 
is een significant verschil: meer grote dan kleine ondernemingen schakelden over. 
 
Er zijn significante verschillen tussen Vlaamse ondernemingen met computers wat betreft de 
activiteiten dataverwerking, (tekstverwerking, registratie, …), en informatietechnologie (ont-
wikkeling en onderhoudsupport van systeem en software). Kleine ondernemingen hebben 
deze activiteiten minder en besteden die ook minder uit. Dataverwerking wordt door 66,9% 
van de kleinste ondernemingen zelf verricht tegenover 89,3% van de grootste. Informatietech-
nologie is niet aanwezig bij 28% van de kleinste ondernemingen tegenover 1% bij de grootste. 
Bij de kleinste ondernemingen heeft 22,5% de informatietechnologie intern en 23,6% besteedt 
dit uit. Tegenover de grote ondernemingen waar 79,2% deze activiteit intern en 41,3% deze 
extern hebben buiten de ondernemersgroep, maar in België. 
 
ICT-gebruik in Vlaamse ondernemingen met internet (januari 2006) 
Negen op de tien Vlaamse ondernemingen met internet gebruiken internet voor bankverrich-
tingen en financiële diensten, ongeacht de bedrijfsgrootte. Bij andere diensten is er wel een 
verschil. Telkens zijn de grote ondernemingen significant meer actief op internet. 
 
Gemiddeld hebben 68,8% van de Vlaamse ondernemingen met een internetaansluiting een 
website, grote ondernemingen significant meer dan kleine. Voor bijna alle Vlaamse onderne-
mingen gaat het om marketing van de eigen producten. Één op drie doet het ook voor een 
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betere toegang tot productcatalogi en prijslijsten. Minder, maar niet onbelangrijk, voor naver-
koop van diensten en opleiding. 
 
E-commerce en e-governement in Vlaamse ondernemingen met internet (in 2005) 
In 2005 waren grote ondernemingen met internet actiever dan kleine in e-commerce via het 
internet. Ruim een derde van de kleine ondernemingen met internet bestelde producten of 
diensten en bijna één op zes heeft op deze wijze bestellingen ontvangen. Bij de grote onder-
nemingen is dat respectievelijk ruim twee op drie en bijna één op vier. E-commerce via exter-
ne computernetwerken (verschillend van internet) is nog zeer beperkt in ondernemingen met 
minder dan 50 werknemers, minder dan 5% bestelt of krijgt bestellingen via dit soort netwer-
ken. In ondernemingen met meer dan 250 werknemers worden in bijna één op de zeven ervan 
bestellingen geplaatst en ontvangen via deze netwerken. 
 
Het internet gewijs contact met de overheid lag in 2005 op bijna alle aspecten hoger in de 
grote ondernemingen met internet: meer en op meerdere tereinen. 
Bijna één op twee van de kleinste ondernemingen realiseerde in 2005 e-governement activitei-
ten, in grote bedrijven is dat bijna acht op de tien. 
Informatie en formulieren opvragen zijn de belangrijkste diensten voor de e-governement rela-
tie van de Vlaamse ondernemingen. 85,1% van de gebruikers van e-governement bij de klein-
ste ondernemingen deed dit om informatie op te vragen, 60,6% om formulieren te verkrijgen. 
Van de e-governement gebruikers bij de grote ondernemingen met meer dan 250 werknemers 
is dat respectievelijk 94,9% en 81,4%. Van de kleine ondernemingen met e-
governementactiviteiten stuurde 50,7% elektronisch ingevulde formulieren terug, bij de grote 
was dit 74,3%. Voor het indienen van elektronische offertes voor openbare aanbestedingen 
zijn er geen significante verschillen tussen grote en kleine ondernemingen. Iets minder dan 
één op de tien van de ondernemingen met e-governement activiteiten maakt gebruik van e-
procurement. 
 
Veiligheidsvoorzieningen en beveiligingsproblemen in Vlaamse ondernemingen met 
internet (in 2005) 
De Vlaamse ondernemingen met internet hebben bijna allemaal (93,9% van de kleinste en 
99,2% van de grootste) antivirus software en firewalls (respectievelijk 72,8% en 99,2%). 
Voor alle andere veiligheidsvoorzieningen geldt ‘hoe groter de ondernemingen hoe meer soor-
ten voorzieningen gebruikt worden’. De Vlaamse ondernemingen hebben ook meestal meerde-
re beveiligingsvoorzieningen. Van de kleine ondernemingen met internet hebben meer dan de 
helft twee of meer beveiligingsvoorzieningen, bij de grote ondernemingen is dat bijna ieder-
een. 
De digitale elektronische handtekening of een gelijkaardige authentificatie is in twee op de drie 
van de grote bedrijven met internet aanwezig, in kleine bedrijven is dat ruim één op de vier. 
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Een kwart van de Vlaamse ondernemingen met internet heeft in 2005 beveiligheidsproblemen 
gehad en dit ongeacht de bedrijfsgrootte en ongeacht het aantal beveiligingen. 
 
Beeldschermwerkers in Vlaamse ondernemingen met computers (januari 2006) 
Het gemiddeld aandeel van werknemers dat in Vlaamse ondernemingen met computers ten 
minste één keer per week met deze computers werkt is bijna zes op tien. Bij de Vlaamse on-
dernemingen met internet werkt gemiddeld bijna de helft minstens één keer per week met het 
internet. Het aantal computergebruikers is het grootst in de grootste ondernemingen; voor het 
internet is het gebruik het grootst in de kleinste ondernemingen. Voor geen van beide is er een 
lineair verband. 
 
Afstands- en telewerken in Vlaamse ondernemingen met internet (januari 2006) 
Bijna vier op de tien van de kleine ondernemingen met computers hebben afstandwerkers en 
bijna vier op de tien daarvan geven van op afstand oegang tot bedrijfsinformatie. Acht op tien 
van de grote ondernemingen hebben afstandswerkers en in dat geval geven zowat alle 
Vlaamse ondernemingen ook van op afstand toegang. Of men toegang geeft hangt samen met 
de plaats van werken van de afstandwerkers. De telewerkers (met toegang tot het informatica-
systeem) zijn het talrijkst bij de thuiswerkers en bij de werknemers die in een andere afdeling 
op een andere locatie werken. 
 
Recrutering en aanwervingsproblemen bij personeel met ICT-vaardigheden in Vlaamse 
ondernemingen met computers (in 2005) 
Ongeveer de helft van de kleine en twee derden van de grote Vlaamse ondernemingen heb-
ben werknemers aangeworven met ICT-vaardigheden. Kleine ondernemingen hadden hierbij 
minder problemen (6,2%) dan grote ondernemingen (32,7%). Ongeacht de bedrijfsgrootte 
hebben, bij de Vlaamse ondernemingen met aanwervingen van personeel voor ICT-taken, 
negen op de tien een probleem met ‘tekort aan ICT-specialisten’ en voor twee op de drie 
Vlaamse ondernemingen is ‘de hoge loonkost’ een probleem. Kleine ondernemingen met aan-
wervingsproblemen voor ICT-taken, hebben bijna allemaal problemen om mensen met de 
vereiste kennis van ICT-toepassingen te vinden, bij grote ondernemingen is dat de helft. 
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Bijlage 1 Enquête en methodologie 

1. Steekproef 
De Enquête ‘gebruik van ICT bij ondernemingen’ van de FOD Economie8 bevat vier modules 
met vragen over ICT-gebruik. De vragen worden gesteld aan een representatieve groep van 
ondernemingen uit verschillende grootte en omzet klassen en sectoren9. De enquête werd 
ingevuld door 2018 ondernemingen uit het Vlaams Gewest. Dit onderzoek maakt gebruik van 
de bevraging van ICT bij ondernemingen in 2006. 
 
1.1 Naar tewerkstelling: 
• Van 5 tot 9 werknemers: 539 
• Van 10 tot 49 werknemers: 638 
• Van 50 tot 249 werknemers: 541 
• 250 of meer werknemers: 300 
 
1.2 Naar omzet: 
• Tot € 1.000.000: 329 
• 1.000.001 – 2.000.000: 297 
• 2.000.001 – 4.000.000: 256 
• 4.000.001 – 8.000.000: 232 
• 8.000.001 – 16.000.000: 239 
• 16.000.001 – 32.000.000: 195 
• 32.000.001plus: 470 
 
1.3 Naar sector10 
• D Industrie: 

- D15-22: 239 
- D23-25: 106 
- D26-28: 127 
- D29-37: 155 

• F Bouwnijverheid: 229 
• G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's, motorrijwielen en consumentenartikelen:  

- G50: 81 
- G51: 288 
- G52: 152 

                                                           
8  Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI). Digitale bibliotheek van de FOD economie 

en KMO, ICT-enquêtes, http://statbel.fgov.be/ict  
9  Conform VERORDENING (EG) VAN DE COMMISSIE ter uitvoering van Verordening (EG) van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij. 
10  Link naar Nace codes FOD economie: http://statbel.fgov.be/pub/d0/p021y2003a_nl.pdf  
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• K Onroerende goederen, verhuur en diensten aan ondernemingen 
- K 72: 51 
- K 70_71_73_74: 213 

• I Vervoer, opslag en communicatie: 203 
• O Overige gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten: 94 
• H Hotels en restaurants: 80 
 
2. ICT-thema’s 
Er zijn vier Modules in de vragenlijst die peilen naar de aanwezigheid/beschikbaarheid, de 
motieven voor het gebruik van ICT en de aanwezigheid/beschikbaarheid van vereiste vaardig-
heden voor de werknemers. De modules zijn: 

• Module A:  algemene informatie over ICT-systemen,  
• Module B: gebruik van internet,  
• Module C: e-commerce via internet 
• Module D: e-commerce via externe computernetwerken verschillend van internet. 

Voor de presentatie van de resultaten gebruiken we een andere opdeling. We zijn geïnteres-
seerd in de ICT-infrastructuur en internet, het ICT-gebruik en de menselijke inzet. 
 
3. Methodologie 
Om voldoende waarnemingen per bedrijfsgrootte te hebben zijn de grote ondernemingen rela-
tief oververtegenwoordigd in de steekproef. Door de weging wordt dit terug gecorrigeerd. Bij 
de vergelijking wordt op de ruwe data met een chi2toets nagegaan of er significante verbanden 
zijn (p < .05). De percentages in de frequentie- en kruistabellen zijn deze van de gewogen 
steekproef. De weging gebeurde conform de ‘extrapolation procedure’ van Eurostat. 
 
Module A en D zijn enkel ingevuld door ondernemingen met computers (n=1994), module B en 
C enkel door ondernemingen met internet (n=1911). De resultaten betreffen in functie van de 
module enkel ondernemingen met computers en/of internet. Over de andere ondernemingen 
hebben we geen informatie, wat niet gelijk staat aan geen gebruik. Zo kan een onderneming 
zijn producten of diensten laten verhandelen via e-commerce, zonder zelf over de infrastruc-
tuur te beschikken. 
 
De missing values worden buiten de analyse gehouden, de n kan daardoor verschillend zijn 
voor de vragen. n=alle ondernemingen min de missing values. 
 
Nieuwe variabelen, samengesteld uit verschillende subvragen, zijn gebaseerd op het aantal 
‘ja-antwoorden’. Een missend gegeven wordt gelijkgesteld met een nee-antwoord, tenzij geen 
enkel subitem werd beantwoord. 
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Bijlage 2 Vragenlijst ICT in ondernemingen 
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