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In le iding 

De Technologie, Organisatie & Arbeid (TOA)-enquête  

Dit dossier bevat een selectie van resultaten uit de Technologie, Organisatie & Arbeid (TOA)-

enquête. De TOA-enquête gaat over de mate waarin nieuwe technologische, managements- of 

organisatieconcepten worden toegepast in de Vlaamse economie. Het onderzoek is ontworpen om 

een zicht te krijgen op feitelijke ontwikkelingen in het bedrijfsleven over een langer tijdsperspectief. 

Hiertoe wordt een steekproef van ondernemingen en organisaties met minstens één werknemer uit 

alle sectoren, inbegrepen het onderwijs, de overheid en de social profit, bevraagd.  

 

Enquêtegegevens 

De gegevens van de TOA-enquête worden om de drie jaar verzameld. Dit gebeurt via een 

telefonisch interview met personeelsverantwoordelijken of zaakvoerders. De interviews gebeuren 

aan de hand van een volledig gesloten vragenlijst en duren gemiddeld 18 minuten. In 2001 waren 

er 1581 geldige antwoorden (netto respons van 55%), in 2004 1646 (netto respons van 59%) en in 

2007 2210 (netto respons van 68%). De steekproeven zijn gestratificeerd naar sector (industrie 

inclusief primaire sector, diensten, bouw en overheid, onderwijs en social profit (OOSP)) en 

grootte. De gegevens worden achteraf herwogen voor de totaalcijfers. Er wordt voor elke editie een 

nieuwe steekproef getrokken. 

 

Voor een uitgebreide methodologische verantwoording van het opzet van de TOA-enquêtes (voor 

alle edities) kan u terecht in het informatiedossier van 20011. In het informatiedossier van 20042 is 

er een aanvulling met onder meer de respons van die editie. Voor de editie van 2007 worden alle 

gegevens over methodologie en respons gebundeld in een apart dossier. De respons wordt in een 

aparte technische nota gerapporteerd.3 

 

                                                           
1  Delagrange, Hendrik, Bedrijfs- en arbeidsorganisatie in de Vlaamse ondernemingen en organisaties in 2001. 

Statistisch naslagwerk. SERV/STV Innovatie & Arbeid Informatiedossier. Brussel, 2003, 311p. 

2  Delagrange, Hendrik, TOA 3 Deelanalyses Volume 1: Competentiegerichte ondernemingen, Product- of 
dienstinnovatie en Motieven en hindernissen bij organisatieveranderingen. SERV/STV Innovatie & Arbeid 
Informatiedossier. Brussel, 2005, 149 p. 

3  Delagrange, Hendrik, TOA-enquêtes Methodologie. In voorbereiding. 
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Wat vindt u in dit dossier? 

Dit dossier rapporteert over de inspanningen van bedrijven en organisaties op het vlak van 

technologie. Het betreft automatisering en investeringen in informatica, de mate van ondersteuning 

door informaticatoepassingen op diverse bedrijfsdomeinen, beeldschermwerk, het gebruik van e-

mail en internet in het productieproces of de dienstverlening, uitbesteding van het beheer en 

onderhoud van informatica en tenslotte moeilijkheden met informatica en techniek bij 

veranderingsprocessen. 

 

Al sinds de eerste editie (1998) bevat de TOA-enquête een reeks vragen over technologie. Deze 

zijn in de editie van 2001 echter verfijnd, duidelijker geformuleerd en uitgebreid. In dit dossier 

vergelijken we dan ook de gegevens van de drie meest recente edities: TOA 2001, TOA 2004 en 

TOA 2007.  

 

De micro-organisaties, nl. de ondernemingen en organisaties met minder dan tien werknemers, 

kwamen in de eerste TOA-edities niet of minder uitgebreid aan bod.  

- In 2001 werden de micro-organisaties, nl. de bedrijven en organisaties met minder dan 

tien werknemers, niet bevraagd.  

- In 2004 werd een beperkt aantal vragen over technologie opgenomen in de op micro-

ondernemingen gerichte, afzonderlijke TOA-editie. Deze bevraging richtte zich enkel tot 

profitorganisaties.  

- Pas in de editie van 2007 werden micro- en grotere organisaties uit alle sectoren (dus 

profit en overheid/onderwijs/social profit) via één enquête – en dus éénzelfde 

vraagformulering - bevraagd.  

Deze situatie maakt vergelijkbaarheid erg moeilijk. Daarom opteren we ervoor om de resultaten 

van micro-organisaties per item apart te rapporteren. Waar mogelijk maken we voor de cijfers van 

2007 een onderscheid tussen de profitondernemingen en de OOSP-organisaties 

(overheid/onderwijs/social profit). 

 

Welke vragen i.v.m. technologie vindt u in dit dossier? 

In de enquête werd er via zestien vragen gepeild naar de stand van zaken op het vlak van 

technologie binnen bedrijven en organisaties. De vragen, zoals gesteld in de enquête, zijn 

opgenomen in bijlage. 
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1.  Automatiser ing 

Automat iser ing  in  V laanderen  

Aan de organisaties werd gevraagd of zij in de afgelopen drie jaar automatiseerden. Uit de 

resultaten blijkt dat in de periode 2001-2007 het percentage bedrijven en organisaties dat 

automatiseerde met 14 procentpunten toenam: in 2007 automatiseerden 66% van de organisaties 

en instellingen; in 2001 was dit 52%. 

TABEL 1: % ORGANISATIES DAT AUTOMATISEERDE IN DE AFGELOPEN DRIE JAAR, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie % organisaties met automatisatie Totaal (N) 

2001 +10 werknemers alle sectoren 52,2% 1581 

2004 +10 werknemers alle sectoren 55,5% 1646 

2007 +10 werknemers alle sectoren 66,1% 1551 

p=.000 
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Automat iser ing  naar  g root te  en  sec tor  

De automatisering neemt toe zowel bij de kleine (<50 werknemers), de (middel-)grote (50 tot 199 

werknemers) als de zeer grote ondernemingen en organisaties (>= 200 werknemers). Bij de kleine 

organisaties is er een stijging van 21 procentpunten. Bij de grote organisaties is er een stijging van 

14 procentpunten. Toch blijft het percentage organisaties dat automatiseerde het hoogst bij de 

grote organisaties: 87% grote en 64% kleine organisaties en ondernemingen automatiseerden 

gedurende de afgelopen drie jaar. 

TABEL 2: % ORGANISATIES DAT AUTOMATISEERDE IN DE AFGELOPEN DRIE JAAR NAAR 
ORGANISATIEOMVANG, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Organisatieomvang 
Vlaanderen 

10 tot 49 50 tot 199 200+ 

2001 +10 werknemers 

alle sectoren (p=.000) 
43,1% (N=965) 62,7% (N=397) 73,1% (N=219) 52,2% (N=1581) 

2004 +10 werknemers 

alle sectoren (p=.000) 
52,6% (N=1266) 60,3% (N=292) 81,6% (N=87) 55,5% (N=1645) 

2007 +10 werknemers 

alle sectoren (p=.000) 
63,9% (N=1207) 70,8% (N=274) 87,0% (N=69) 66,1% (N=1550) 

Leeswijzer: Hoe moet je deze tabel interpreteren? De tabel vermeldt enkel het percentage bedrijven en organisaties dat WEL 
automatiseerde in de afgelopen drie jaar. Bijvoorbeeld: Tijdens de bevraging in 2001 stelde 43,1% van de 965 kleine bedrijven en 
organisaties dat zij in de afgelopen drie jaar hebben geautomatiseerd. De laatste kolom verwijst naar alle Vlaamse bedrijven en 
organisaties. Bijvoorbeeld: Tijdens de bevraging in 2001 stelde 52,2% van de 1581 bevraagde Vlaamse bedrijven en organisaties dat zij 
in de afgelopen drie jaar hebben geautomatiseerd. Ook volgende tabel inzake analyses naar sector kan u op deze manier interpreteren. 

 

In 2007 stelden 71% van de OOSP-organisaties, 68% van de bedrijven uit de industrie/primaire 

sector, 64% van de dienstenbedrijven en 57% van de bouwfirma’s dat zij in de afgelopen drie jaar 

automatiseerden. 

In de periode 2001-2007 is het percentage bedrijven en organisaties dat automatiseerde 

toegenomen in een aantal sectoren, namelijk de diensten, de bouw en OOSP. Binnen OOSP nam 

het percentage organisaties dat automatiseerde toe met 27 procentpunten. Deze toename tekenen 

we niet op in de industrie/primaire sector. Maar deze sector scoorde al in 2001 hoger qua 

automatisering. 
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TABEL 3: % ORGANISATIES DAT AUTOMATISEERDE IN DE AFGELOPEN DRIE JAAR, NAAR SECTOR, PER 
TOA-EDITIE 

TOA-editie Sector 

Vlaanderen Industrie / 
Primaire 
sector 

Diensten Bouw OOSP 

2001 +10 werknemers 
(p=.005) 

68,1% (N=354) 50,2% (N=566) 49,5% (N=214) 43,4% (N=447) 52,2% 
(N=1581) 

2004 +10 werknemers 
NS 

58,9% (N=302) 56,2% (N=739) 47,0% (n=151) 55,1% (N=454) 
55,5% 

(N=1646) 

2007 +10 werknemers 
(p=.013) 68,3% (N=240) 63,9% (N=753) 56,9% (N=109) 70,8% (N=449) 

66,1% 
(N=1551) 

Automat iser ing  b i j  m icro -organ isa t ies  

In 2007 is het aantal micro-organisaties dat in de voorbije drie jaar heeft geautomatiseerd 50%. Het 

aantal micro-profitondernemingen dat in de voorbije drie jaar heeft geautomatiseerd is 49%. Er is 

op dit vlak dus geen verschil tussen de profitbedrijven en de OOSP-organisaties.  

Het percentage micro-profitondernemingen dat in de afgelopen drie jaar heeft geautomatiseerd, is 

gestegen met 13 procentpunten ten aanzien van 2004. 

In 2007 zijn er minder micro- dan grotere organisaties die in de voorbije drie jaar automatiseerden 

(cf. Tabel1). 

TABEL 4: % MICRO-ORGANISATIES DIE AUTOMATISEERDEN IN DE AFGELOPEN DRIE JAAR, TOA-
EDITIES 2004 & 2007 -10 

TOA-editie % micro-organisaties met automatisatie Totaal 

2004 -10 werknemers profit 36,9% 510 

2007 -10 werknemers profit 49,0% 578 

2007-10 werknemers OOSP 50,0% 68 

2007 -10 werknemers alle sectoren 49,1% 646 

(2004-2007 profit p=.00; 2007 profit & OOSP NS) 
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2.  Invester ingen in informat ica 

In format ica invester ingen  in  V laanderen  

Het aantal bedrijven en organisaties dat in de voorbije drie jaar belangrijke informaticainvesteringen 

heeft gedaan, is teruggelopen met 7 procentpunten. Deze daling is volledig op te tekenen in de 

periode 2001-2004. In 2007 vermeldt 73% van de bedrijven en organisaties belangrijke nieuwe 

informaticainvesteringen gedurende de afgelopen drie jaar.  

TABEL 5: % ORGANISATIES MET BELANGRIJKE NIEUWE INVESTERINGEN IN INFORMATICA IN DE 
VOORBIJE DRIE JAAR, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie % organisaties met belangrijke nieuwe 
informaticainvesteringen Totaal (N) 

2001 +10 werknemers alle 
sectoren 

79,4% 1581 

2004 +10 werknemers alle 
sectoren 

67,7% 1646 

2007 +10 werknemers alle 
sectoren 

72,8% 1557 

p=.000 
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In format ica invester ingen  naar  groot te  en  sec tor  

De investeringsterugloop in de periode 2001-2004 is zowel bij de kleine als de grote organisaties 

merkbaar. Het investeringsniveau van 2001 wordt in 2007 niet terug bereikt.  

In 2007 stelt 86% van de grote, 77% van de middelgrote en 71% van de kleine organisaties in de 

afgelopen drie jaar belangrijke informaticainvesteringen te hebben uitgevoerd. Dit betekent dat hoe 

groter de organisatie, hoe groter de kans is dat er in informatica werd geïnvesteerd. 

TABEL 6: % ORGANISATIES MET BELANGRIJKE NIEUWE INVESTERINGEN IN INFORMATICA IN DE 
VOORBIJE DRIE JAAR VOLGENS ORGANISATIEOMVANG, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Organisatieomvang 
Vlaanderen 

10 tot 49 50 tot 199 200+ 

2001 +10 werknemers 

alle sectoren (p=.000) 
73,7% (N=965) 88,4% (N=397) 88,1% (N=219) 79,4% (N=1581) 

2004 +10 werknemers 

alle sectoren (p=.000) 
64,6% (N=1267) 75,7% (N=292) 85,1% (N=87) 67,7% (N=1646) 

2007 +10 werknemers 

alle sectoren (p=.008) 
71,1% (N=1213) 76,8% (N=272) 85,5% (N=69) 72,8% (N=1554) 
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Vooral binnen OOSP blijft het percentage organisaties dat investeerde in informatica erg hoog. In 

2007 vermelden 85% van de OOSP-organisaties, 70% van de dienstenbedrijven, 65% van de 

bouwfirma’s en 61% van de bedrijven uit de industrie/primaire sector belangrijke nieuwe 

investeringen in informatica in de afgelopen drie jaar. Dit neemt niet weg dat in elke sector het 

aantal bedrijven en organisaties met belangrijke informaticainvesteringen afneemt in de periode 

2001-2007. 

TABEL 7: % ORGANISATIES MET BELANGRIJKE NIEUWE INVESTERINGEN IN INFORMATICA IN DE 
AFGELOPEN DRIE JAAR, VOLGENS SECTOR, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Sector 

Vlaanderen Industrie / 
Primaire 
sector 

Diensten Bouw OOSP 

2001 +10 werknemers 
(p=.00) 

74,9% (N=354) 74,6% (N=566) 72,9% (N=214) 92,2% (N=447) 79,4% 
(N=1581) 

2004 +10 werknemers 
(p=.00) 

63,9% (N=302) 66,4% (N=739) 49,7% (N=151) 78,4% (N=454) 67,7% 
(N=1646) 

2007 +10 werknemers 
(p=.00) 

61,4% (N=241) 70,0% (N=751) 65,1% (N=109) 85,0% (N=453) 72,7% 
(N=1554) 

In format ica invester ingen  b i j  m icro -organ isa t ies  

Het aandeel micro-profitondernemingen dat tijdens de voorgaande drie jaar in belangrijke mate in 

informatica heeft geïnvesteerd, is teruggelopen. In 2007 bedraagt dit percentage 53% tegen 63% in 

2004. OOSP scoort wel hoger in 2007 (68%). 

TABEL 8: % MICRO-ORGANISATIES MET BELANGRIJKE NIEUWE INFORMATICAINVESTERINGEN IN DE 
VOORBIJE DRIE JAAR, TOA-EDITIES 2004 & 2007 -10 WERKNEMERS 

TOA-editie % micro-organisaties met belangrijke nieuwe 
informaticainvesteringen 

Totaal 

2004 -10 werknemers profit 62,4% 510 

2007 -10 werknemers profit 53,1% 574 

2007-10 werknemers OOSP 68,2% 66 

2007 -10 werknemers alle sectoren 54,8% 641 

(2004 & 2007 profit p=.000; 2007 profit & OOSP p=.020) 
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3.  Informat ica ondersteunt  bedr i j fsprocessen 

In format icaonders teun ing  in  V laanderen  

In de TOA-editie 2007 wordt gevraagd of en op welke wijze informatica een aantal 

bedrijfsprocessen ondersteunt. 72% van de ondernemingen en organisaties gebruikt informatica bij 

aankoop en logistiek. In 78% van de ondernemingen en organisaties wordt het personeelsbeheer 

door informatica ondersteund. In 71% van de ondernemingen en organisaties speelt informatica 

een rol bij de productie, de dienstverlening of één/meerdere van de kerntaken. Bij deze drie 

bedrijfsprocessen komen gekoppelde toepassingen vaker voor dan op zichzelf staande 

toepassingen (bv. stand alone pc’s). Dit is zeker zo bij de ondersteuning van aankoop en logistiek. 

Bij gekoppelde toepassingen kunnen gegevens worden uitgewisseld tussen onderling verbonden 

systemen (bv. informaticanetwerken tussen personeelsbeheer en boekhouding).  

TABEL 9: % ORGANISATIES WAAR INFORMATICATOEPASSINGEN AANKOOP & LOGISTIEK, 
PERSONEELSBEHEER EN PRODUCTIE/DIENSTVERLENING/KERNTAKEN ONDERSTEUNEN, 
TOA-EDITIE 2007 +10 WERKNEMERS ALLE SECTOREN 

Informaticatoepassingen 
ondersteunen bij …  

Type van informaticaondersteuning 

Totaal Totaal (N) 
Niet 

Een op 
zichzelf 
staande 

toepassing 

Een 
gekoppelde 
toepassing 

Aankoop & logistiek 28,2% 26,2% 45,6% 100% 1504 

Personeelbeheer 22,5% 35,0% 42,5% 100% 1544 

Productie, dienstverlening, 
kerntaken 

29,1% 29,7% 41,2% 100% 1528 

p=.00 

Het hoge percentage bedrijven en organisaties waarbij deze bedrijfsfuncties niet worden 

ondersteund door informatica roept vragen op. Het doel van de TOA-enquête is echter het 

realiseren van een helikopterbeeld van de wijzigingen op het vlak van technologie, organisatie en 

arbeid. In het kader van deze enquête is het niet mogelijk om te polsen naar het hoe en het 

waarom van bepaalde vaststellingen. We vermoeden dat in het merendeel van deze organisaties 

de gevraagde processen weliswaar via pc (dus geïnformatiseerd) gebeuren maar wellicht niet via 

gespecialiseerde software modules (bv. specifieke software voor personeelsadministratie) of 

software gekoppeld aan andere bedrijfsactiviteiten. 
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In 14% van de bedrijven en organisaties worden de drie bestudeerde bedrijfsprocessen door 

gekoppelde informaticatoepassingen ondersteund. In 29% van de bedrijven en organisaties zijn er 

gekoppelde systemen bij twee van de drie bedrijfsprocessen. Het gaat vooral om gekoppelde 

systemen bij aankoop en logistiek bij de productie, dienstverlening of kerntaken. In 29% van de 

bedrijven en organisaties ondersteunt een gekoppeld systemen net één van de deze 

bedrijfsprocessen. Vaak gaat het om het personeelsbeheer. Dit betekent dat in 72% van de 

bedrijven en organisaties minstens één van de drie bestudeerde bedrijfsprocessen door een 

gekoppelde informaticatoepassing wordt ondersteund.  

In 28% van de bedrijven en organisaties zijn er geen gekoppelde informaticasystemen bij aankoop, 

logistiek, personeelsbeheer, productie, dienstverlening of uitvoering van de kerntaken. In 7% van 

de bedrijven en organisaties zijn er uitsluitend op zichzelf staande toepassingen bij deze drie 

bedrijfsprocessen. In 5% van de bedrijven en organisaties is er geen informaticaondersteuning. 

TABEL 10: % ORGANISATIES WAAR GEKOPPELDE INFORMATICATOEPASSINGEN AANKOOP & 
LOGISTIEK, PERSONEELSBEHEER EN PRODUCTIE/DIENSTVERLENING/KERNTAKEN 
ONDERSTEUNEN, TOA-EDITIE 2007 +10 WERKNEMERS ALLE SECTOREN 

Gekoppelde systeem bij % organisaties 

Aankoop/logistiek, Personeelsbeheer, 
Productie/dienstverl./kerntaken 

14,0% 

Aankoop/logistiek, Personeelsbeheer 8,1% 

Aankoop/logistiek, Productie/dienstverl./kerntaken 15,3% 

Personeelsbeheer, Productie/dienstverl./kerntaken 5,5% 

Aankoop/logistiek 8,7% 

Personeelsbeheer 14,2% 

Productie/dienstverl./kerntaken 6,4% 

Geen gekoppelde systemen 27,8% 

Totaal 100,0% 

Totaal (N) 1475 
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Gekoppe lde  in format ica toepass ingen  naar  groot te  en  

sec tor  

Hoe groter de organisatie, hoe groter de kans dat één of meerdere van de drie geselecteerde 

bedrijfsprocessen – aankoop & logistiek, personeelsbeheer, productie & dienstverlening & 

kerntaken – via een gekoppeld informaticasysteem wordt ondersteund. Bij de ondersteuning van 

de productie, de dienstverlening of (één van) de kerntaken is het contrast tussen de kleine en grote 

organisaties het meest uitgesproken. In 67% grote en 38% kleine organisaties speelt een 

informaticanetwerk een rol bij dit bedrijfsproces.  

TABEL 11: % ORGANISATIES MET GEKOPPELDE INFORMATICATOEPASSINGEN BIJ AANKOOP & 
LOGISTIEK, PERSONEELSBEHEER EN PRODUCTIE/DIENSTVERLENING/KERNTAKEN NAAR 
ORGANISATIEOMVANG, TOA-EDITIE 2007 +10 WERKNEMERS ALLE SECTOREN 

Gekoppeld informaticasysteem bij  Organisatieomvang 
Vlaanderen Totaal (N) 

10 tot 49 50 tot 199 200+ 

Aankoop & logistiek (p=.002) 43,4% 51,5% 61,5% 45,6% 1504 

Personeelbeheer (p=.007) 40,3% 49,6% 50,7% 42,4% 1543 

Productie, dienstverlening, 
kerntaken (p=.000) 37,7% 50,0% 67,2% 41,1% 1529 
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Gekoppelde toepassingen voor aankoop & logistiek alsook voor 

productie/dienstverlening/kerntaken vinden we meer terug binnen de industrie en de primaire 

sector dan binnen de overige sectoren. In 55% van de bedrijven uit de industrie en primaire sector 

ondersteunt een gekoppelde informaticatoepassing de aankoop en logistiek en in 49% de 

productie. Gekoppelde toepassingen voor personeelsbeheer vinden we meer terug binnen OOSP 

dan binnen de overige sectoren (58%). Gekoppelde toepassingen komen, voor de bevraagde 

bedrijfsprocessen, het minst voor in de bouw. 

TABEL 12: % ORGANISATIES MET GEKOPPELDE INFORMATICATOEPASSINGEN BIJ AANKOOP & 
LOGISTIEK, PERSONEELSBEHEER EN PRODUCTIE/DIENSTVERLENING/KERNTAKEN NAAR 
SECTOR, TOA-EDITIE 2007 +10 WERKNEMERS ALLE SECTOREN 

Gekoppeld informaticasysteem bij  Sector 

Vlaanderen Industrie / 
Primaire 
sector 

Diensten Bouw OOSP 

Aankoop & logistiek (p=.000) 55,3% 
(N=237) 

48,6% 
(N=732) 

27,6% 
(N=105) 

39,6% 
(N=429) 

45,6% 
(N=1503) 

Personeelbeheer (p=.000) 34,6% 
(N=243) 

36,3% 
(N=749) 

37,0% 
(N=108) 

58,3% 
(N=446) 

42,4% 
(N=1546) 

Productie, dienstverlening, 
kerntaken (p=.008) 

49,4% 
(N=241) 

40,4% 
(N=747) 

31,1% 
(N=106) 

40,2% 
(N=433) 

41,1% 
(N=1527) 
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Gekoppe lde  in format ica toepass ingen  b i j  m icro -

organ isa t ies  

In iets minder dan één op twee micro-organisaties ondersteunt informatica de aankoop en logistiek 

(46%) of het personeelsbeheer (46%). Gekoppelde toepassingen worden iets vaker ingezet dan op 

zichzelf staande toepassingen. In 56% van de micro-organisaties speelt informatica een rol bij de 

productie, de dienstverlening of één van de kerntaken. Gekoppelde toepassingen scoren even 

hoog als op zichzelf staande toepassingen. 

Deze bedrijfsprocessen worden in micro-organisaties dus minder vaak door informatica 

ondersteund dan in de grotere bedrijven en organisaties (cfr. Tabel 9). 

TABEL 13: % MICRO-ORGANISATIES WAAR INFORMATICATOEPASSINGEN AANKOOP & LOGISTIEK, 
PERSONEELSBEHEER EN PRODUCTIE/DIENSTVERLENING/KERNTAKEN ONDERSTEUNEN, 
TOA-EDITIE 2007 -10 WERKNEMERSALLE SECTOREN 

Ondersteuning van 
informaticatoepassingen bij  

Type van informaticaondersteuning 

Totaal Totaal (N) 
Niet 

Een op 
zichzelf 
staande 

toepassing 

Een 
gekoppelde 
toepassing 

Aankoop & logistiek 54,5% 20,1% 25,4% 100% 618 

Personeelbeheer 54,1% 19,2% 26,7% 100% 636 

Productie, dienstverlening, 
kerntaken 44,3% 28,5% 27,1% 100% 634 

p=.00 
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In 6% van de micro-organisaties worden de drie bestudeerde bedrijfsprocessen door gekoppelde 

informaticatoepassingen ondersteund. In 16% van de micro-organisaties zijn er gekoppelde 

systemen bij twee van de drie bedrijfsprocessen. In 31% van de micro-organisaties ondersteunt 

een gekoppeld systemen net één van de deze bedrijfsprocessen. Dit betekent dat in 53% van de 

bedrijven en organisaties minstens één van de drie bestudeerde bedrijfsprocessen door een 

gekoppelde informaticatoepassing wordt ondersteund.  

In 47% van de bedrijven en organisaties zijn er geen gekoppelde informaticasystemen bij aankoop, 

logistiek, personeelsbeheer, productie, dienstverlening of uitvoering van de kerntaken. Hoe worden 

deze processen dan ondersteund? In 4% van de bedrijven en organisaties zijn er uitsluitend op 

zichzelf staande toepassingen bij deze drie bedrijfsprocessen. In 21% van de bedrijven en 

organisaties is er geen informaticaondersteuning. 

 

TABEL 14: % MICRO-ORGANISATIES WAAR GEKOPPELDE INFORMATICATOEPASSINGEN AANKOOP & 
LOGISTIEK, PERSONEELSBEHEER EN PRODUCTIE/DIENSTVERLENING/KERNTAKEN 
ONDERSTEUNEN, TOA-EDITIE 2007 +10 WERKNEMERS ALLE SECTOREN 

Gekoppelde systeem bij % Micro-organisaties 

Aankoop/logistiek, Personeelsbeheer, 

Productie/dienstverl./kerntaken 

5,9% 

Aankoop/logistiek, Personeelsbeheer 3,9% 

Aankoop/logistiek, Productie/dienstverl./kerntaken 6,6% 

Personeelsbeheer, Productie/dienstverl./kerntaken 5,4% 

Aankoop/logistiek 9,4% 

Personeelsbeheer 11,7% 

Productie/dienstverl./kerntaken 9,6% 

Geen gekoppelde systemen 47,4% 

Totaal 100,0% 

Totaal (N) 609 
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4.  Beeldschermwerk 

Bee ldschermwerk  in  V laanderen  

Ten aanzien van 2001 is het percentage bedrijven en organisaties met geen of weinig 

beeldschermwerkers gedaald. Deze daling vond volledig plaats in de periode 2001-2004. In 2007 is 

er bijna overal een medewerker die een computer of beeldscherm nodig heeft om zijn of haar werk 

te kunnen doen. In 38% van de bedrijven en organisaties zijn minstens drie op vier medewerkers 

beeldschermwerker (2007).  

TABEL 15: % ORGANISATIES NAAR % PERSONEEL DAT EEN COMPUTER OF BEELDSCHERM NODIG 
HEEFT OM HET WERK TE KUNNEN DOEN, PER TOA-EDITIE 

 % Beeldschermwerkers 
Totaal Totaal 

(N) 
TOA-editie 0% 0,1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2001 +10 werknemers alle 
sectoren 

5,5% 41,5% 20,9% 6,9% 25,2% 100% 1577 

2004 +10 werknemers alle 
sectoren 

2,1% 27,3% 20,8% 11,1% 38,6% 100% 1645 

2007 +10 werknemers alle 
sectoren 

3,4% 26,7% 20,4% 11,7% 37,8% 100% 1556 

p=.000 
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Bee ldschermwerk  naar  g root te  en  sec tor  

In 2007 hebben alle middelgrote en grote organisaties (>= 50 werknemers) wel minstens één 

werknemer die een beeldscherm of pc nodig heeft om zijn of haar werk te kunnen doen. Bij 4% van 

de kleinere organisaties is dit niet zo. In bijna één op twee organisaties is minstens 50% van het 

personeel beeldschermwerker, ongeacht de organisatieomvang (2007).  

In 2001 was er op dit vlak wel nog een verschil tussen de grootste (+200 werknemers) en de 

(middel-)grote organisaties. In vier op tien organisaties met minstens 200 werknemers en in drie op 

tien organisaties met 10 tot 199 werknemers was minstens de helft van het personeel 

beeldschermwerker. Bovendien waren er ook meer kleine organisaties (9%) waar niemand een pc 

of beeldscherm nodig had voor de functie-uitvoering. 
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TABEL 16: % ORGANISATIES NAAR % PERSONEEL DAT EEN COMPUTER OF BEELDSCHERM NODIG 
HEEFT OM HET WERK TE KUNNEN DOEN, NAAR ORGANISATIEOMVANG, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Omvang % beeldschermwerkers 
Totaal Totaal (N=) 

0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2001 +10 
werknemers 
alle sectoren 

(p=.000) 

10 tot 49 8,7% 42,1% 18,3% 6,6% 24,2% 100,0% 961 

50 tot 199 0,3% 47,6% 21,7% 5,5% 24,9% 100,0% 397 

200+ 0,5% 27,4% 31,1% 11,0% 30,1% 100,0% 219 

Vlaanderen 5,5% 41,5% 20,9% 6,9% 25,2% 100,0% 1577 

2004 +10 
werknemers 
alle sectoren 

(p=.000) 

10 tot 49 2,6% 27,2% 19,1% 11,4% 39,6% 100,0% 1267 

50 tot 199 0,3% 28,6% 25,2% 7,5% 38,4% 100,0% 294 

200+ 0,0% 24,4% 31,4% 19,8% 24,4% 100,0% 86 

Vlaanderen 2,1% 27,3% 20,8% 11,2% 38,6% 100,0% 1647 

2007 +10 
werknemers 
alle sectoren 

(p=.018) 

10 tot 49 4,2% 26,8% 19,3% 11,5% 38,2% 100,0% 1211 

50 tot 199 0,7% 27,9% 22,8% 10,9% 37,7% 100,0% 276 

200+ 0,0% 22,1% 29,4% 17,6% 30,9% 100,0% 68 

Vlaanderen 3,4% 26,8% 20,4% 11,6% 37,8% 100,0% 1555 
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In één op tien bouwfirma’s heeft niemand een beeldscherm of computer nodig om het werk te 

kunnen uitvoeren (2007). In de overige sectoren zijn er veel minder organisaties zonder 

beeldschermwerkers. Dit was ook zo in 2001 en 2004. 

In 64% OOSP-organisaties, 54% dienstenondernemingen, 29% bedrijven uit de industrie of 

primaire sector en 6% bouwfirma’s heeft minstens de helft van het personeel een beeldscherm of 

computer nodig om het werk te kunnen doen. In 52% van de OOSP-organisaties geldt dit zelfs voor 

minstens drie op vier personeelsleden. 
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TABEL 17: % ORGANISATIES NAAR % PERSONEEL DAT EEN COMPUTER OF BEELDSCHERM NODIG 
HEEFT OM HET WERK TE KUNNEN DOEN, NAAR SECTOR, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Sector % beeldschermwerkers 
Totaal Totaal (N=) 

0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2001 +10 
werknemers 
(p=.000) 

Industrie / 
primaire sector 

4,3% 43,8% 32,4% 8,0% 11,6% 100,0% 352 

Diensten 7,6% 32,9% 17,5% 7,6% 34,3% 100,0% 565 

Bouw 8,0% 66,2% 18,8% 1,9% 5,2% 100,0% 213 

OOSP 2,5% 38,7% 17,2% 7,6% 34,0% 100,0% 447 

Vlaanderen 5,5% 41,5% 20,9% 6,9% 25,2% 100,0% 1577 

2004 +10 
werknemers 
(p=.000) 

Industrie / 
primaire sector 1,3% 38,5% 33,9% 7,6% 18,6% 100,0% 301 

Diensten 1,5% 16,0% 18,0% 12,7% 51,8% 100,0% 739 

Bouw 6,0% 69,5% 18,5% 2,0% 4,0% 100,0% 151 

OOSP 2,4% 24,4% 17,4% 13,9% 41,9% 100,0% 454 

Vlaanderen 2,1% 27,4% 20,8% 11,1% 38,6% 100,0% 1645 

2007 +10 
werknemers 
(p=.000) 

Industrie / 
primaire sector 

2,5% 36,4% 32,2% 9,9% 19,0% 100,0% 242 

Diensten 3,7% 22,9% 19,6% 14,1% 39,7% 100,0% 751 

Bouw 10,1% 60,6% 23,9% 0,0% 5,5% 100,0% 109 

OOSP 1,8% 19,7% 14,8% 11,3% 52,4% 100,0% 452 

Vlaanderen 3,4% 26,7% 20,5% 11,6% 37,8% 100,0% 1554 
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Bee ldschermwerk  b i j  m icro -organ isa t ies  

In 42% van de micro-profitondernemingen en 69% van de micro-OOSP-organisaties is minstens 

drie vierde van het personeel beeldschermwerker.  

In 25% van de micro-organisaties (profit en OOSP samen) heeft niemand een beeldscherm nodig 

om het werk te kunnen doen. In 45% van de micro-organisaties (profit en OOSP samen) werkt 

bijna iedereen (namelijk minstens drie op vier personeelsleden) met een pc of beeldscherm. Als we 

beide groepen samennemen, betekent dit dat in zeven op tien micro-organisaties of niemand of 

bijna iedereen met een pc werkt. In de grotere organisaties (cfr. Tabel 15) is er een grotere 

spreiding over de verschillende antwoordcategorieën wat betreft het percentage 

beeldschermwerkers.  

TABEL 18: % MICRO-ORGANISATIES NAAR % PERSONEEL DAT EEN COMPUTER OF BEELDSCHERM 
NODIG HEEFT OM HET WERK TE KUNNEN DOEN, TOA-EDITIE 2007 -10 WERKNEMERS 

 % Beeldschermwerkers 
Totaal Totaal 

(N) 
TOA-editie 0% 0,1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2007 -10 werknemers profit 27,7% 9,6% 14,4% 5,9% 42,4% 100% 575 

2007 -10 werknemers OOSP4 30,9% 69,1% 100% 68 

2007 -10 werknemers alle sectoren 25,2% 9,3% 14,2% 6,1% 45,3% 100% 643 

                                                           
4  We vermelden hier slechts een tweedeling wegens te kleine aantallen. 
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5.  Werken met  internet  

Werken  met  in te rne t  in  V laanderen  

In bijna alle ondernemingen en organisaties vinden we één of meerdere personeelsleden terug die 

internet nodig hebben voor het uitvoeren van hun functie (94%). In 29% van de bedrijven en 

organisaties is internet noodzakelijk voor minstens drie op vier personeelsleden. 

TABEL 19: % ORGANISATIES NAAR % PERSONEEL DAT INTERNET NODIG HEEFT OM HET WERK TE 
KUNNEN DOEN, TOA-EDITIE 2007 +10 WERKNEMERS 

% Internetgebruikers % organisaties 

0%  6,1% 

0,1‐25%  36,9% 

26‐50%  20,2% 

51‐75%  8,2% 

76‐100%  28,6% 

Totaal 100,0% 

Totaal (N) 1543 
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Werken  met  in te rne t  naar  groot te  en  sec tor  

In 2007 zijn er in alle organisaties met minstens 50 werknemers, werknemers die internet nodig 

hebben om hun werk te kunnen doen. In 29% van de organisaties met minder dan 200 

werknemers en 12% van de organisaties met 200 of meer werknemers is internet nodig voor 

minstens drie op vier personeelsleden.  

TABEL 20: % ORGANISATIES NAAR % PERSONEEL DAT INTERNET NODIG HEEFT OM HET WERK TE 
KUNNEN DOEN, NAAR ORGANISATIEOMVANG, TOA-EDITIE 2007 +10 WERKNEMERS 

TOA-editie Omvang % medewerkers die internet nodig hebben 
Totaal Totaal (N=) 

0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2007 +10 
werknemers 
alle sectoren 

(p=.000) 

10 tot 49 7,6% 35,2% 19,7% 8,1% 29,4% 100,0% 1203 

50 tot 199 0,7% 40,8% 21,3% 8,1% 29,0% 100,0% 272 

200+ 0,0% 53,7% 25,4% 9,0% 11,9% 100,0% 67 

Vlaanderen 6,0% 37,0% 20,2% 8,2% 28,6% 100,0% 1542 

 

Op het vlak van internetgebruik zijn er grote verschillen tussen de sectoren. 2% OOSP-

organisaties, 7% dienstenondernemingen, 8% bedrijven uit industrie/primaire sector en 15% 

bouwfirma’s zijn van mening dat niemand in hun bedrijf internet nodig heeft om het werk te kunnen 

doen. In 3% bouwfirma’s, 7% bedrijven uit industrie/primaire sector, 28% dienstenondernemingen 

en 48% OOSP-organisaties hebben minstens drie op vier personeelsleden internet nodig voor hun 

functie-uitvoering. 
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TABEL 21: % ORGANISATIES NAAR % PERSONEEL DAT INTERNET NODIG HEEFT OM HET WERK TE 
KUNNEN DOEN, NAAR SECTOR, TOA-EDITIE 2007 + 10 WERKNEMERS 

TOA-editie Sector % medewerkers die internet nodig hebben 
Totaal Totaal (N=) 

0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2007 +10 
werknemers 
(p=.000) 

Industrie / 
primaire sector 

8,3% 56,4% 22,8% 5,4% 7,1% 100,0% 
241 

Diensten 6,7% 35,2% 22,7% 7,6% 27,8% 100,0% 748 

Bouw 14,7% 64,2% 17,4% ,9% 2,8% 100,0% 109 

OOSP 2,0% 22,5% 15,3% 12,4% 47,9% 100,0% 445 

Vlaanderen 6,2% 36,9% 20,2% 8,2% 28,6% 100,0% 1543 

Werken  met  in te rne t  b i j  m icro -organ isa t ies  

In 34% van de micro-profitondernemingen en 57% van de micro-OOSP-organisaties hebben 

minstens drie op vier personeelsleden internet nodig om hun werk te kunnen doen. 

Indien we geen rekening houden met de sector, stellen we vast dat in 32% van de micro-

organisaties niemand en in 36% van de micro-organisaties minstens drie op vier personeelsleden 

internet nodig hebben voor de uitoefening van hun job. Dit betekent dat er veel meer micro- dan 

grote(re) organisaties zijn waar of niemand of (bijna) iedereen internet nodig heeft om het werk te 

kunnen doen (cf. Tabel 17). 

TABEL 22: % MICRO-ORGANISATIES NAAR % PERSONEEL DAT INTERNET NODIG HEEFT OM HUN WERK 
TE KUNNEN DOEN, TOA-EDITIE 2007 -10 WERKNEMERS 

 % medewerkers die internet nodig hebben 
voor de uitoefening van hun job 

Totaal Totaal 
(N) 

TOA-editie 0% 0,1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2007 -10 werknemers profit 35,5% 11,2% 14,3% 5,4% 33,6% 100% 572 

2007 -10 werknemers OOSP5 43,1% 56,9% 100% 65 

2007 -10 werknemers alle sectoren 32,2% 11,3% 14,9% 5,7% 35,9% 100% 637 

                                                           
5  We vermelden hier slechts een tweedeling wegens te kleine aantallen. 
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6.  Elektronisch bestel len 

E lek t ron isch  bes te l len  in  V laanderen  

Sinds 2001 heeft e-commerce continu aan belang gewonnen: meer organisaties plaatsen minstens 

een deel van hun bestellingen via internet, Electronic Data Interchange (EDI) of een andere 

elektronische weg. In 2007 gaat het om 84% van de organisaties. Dit is een stijging van 35 

procentpunten ten opzichte van 2001.  

TABEL 23: % ORGANISATIES DAT BESTELLINGEN PLAATST VIA INTERNET, EDI OF EEN ANDERE 
ELEKTRONISCHE WEG, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie % organisaties dat elektronisch bestelt Totaal (N) 

2001 +10 werknemers alle sectoren 49,6% 1581 

2004 +10 werknemers alle sectoren 73,3% 1647 

2007 +10 werknemers alle sectoren 84,4% 1447 

p=.000 

Ook het percentage bestellingen dat elektronisch wordt geplaatst, is toegenomen. In 2007 plaatst 

25% van de organisaties minstens drie vierde van hun bestellingen elektronisch. In 2001 was dit 

nog maar 7%. 

TABEL 24: % ORGANISATIES NAAR % ELEKTRONISCH GEPLAATSTE BESTELLINGEN, PER TOA-EDITIE 

 % elektronisch geplaatste bestellingen 
Totaal 

Totaal 
(N) 

TOA-editie 0% 0,1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2001 +10 werknemers alle sectoren 50,4% 33,1% 6,9% 2,5% 7,1% 100% 1581 

2004 +10 werknemers alle sectoren 26,7% 40,6% 13,9% 6,3% 12,5% 100% 1646 

2007 +10 werknemers alle sectoren 15,6% 31,6% 18,8% 9,4% 24,6% 100% 1446 

p=.000 
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Elek t ron isch  beste l len  naar  groot te  en  sec tor  

In 2001 plaatsen meer grote dan kleine bedrijven en organisaties minstens een deel van hun 

bestellingen elektronisch. In de daaropvolgende jaren neemt e-commerce toe. Sinds 2004 is er op 

dit vlak geen verschil meer tussen kleine, middelgrote en grote organisaties en ondernemingen, 

niet op het percentage organisaties dat elektronisch bestelt (cf. Tabel 25), noch op het aandeel 

elektronische bestellingen (cfr. Tabel 26). 

TABEL 25: % ORGANISATIES DAT ELEKTRONISCH BESTELLINGEN PLAATST NAAR 
ORGANISATIEOMVANG, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie  Organisatieomvang 
Vlaanderen 

10 tot 49 50 tot 199 200+ 

2001 +10 werknemers alle 
sectoren (p=.00) 45,6% (N=965) 53,7% (N=397) 59,8% (N=219) 

49,6% 
(N=1581) 

2004 +10 werknemers alle 
sectoren (NS) 73,1% (N=1266) 74,7% (N=293) 70,1% (N=87) 

73,3% 
(N=1646) 

2007 +10 werknemers alle 
sectoren (NS) 84,5% (N=1172) 83,5% (N=231) 86,4% (N=44) 

84,4% 
(N=1447) 
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TABEL 26: % ORGANISATIES NAAR % ELEKTRONISCH GEPLAATSTE BESTELLINGEN EN NAAR 
ORGANISATIEOMVANG, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Omvang % elektronisch geplaatste bestellingen 
Totaal Totaal (N=) 

0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2001 +10 
werknemers 
alle sectoren 

(p=.003) 

10 tot 49 54,4% 30,4% 6,1% 2,7% 6,4% 100,0% 965 

50 tot 199 46,3% 37,5% 7,3% 2,0% 6,8% 100,0% 397 

200+ 40,2% 37,0% 9,6% 2,3% 11,0% 100,0% 219 

Vlaanderen 50,4% 33,1% 6,9% 2,5% 7,1% 100,0% 1581 

2004 +10 
werknemers 
alle sectoren 

(NS) 

10 tot 49 26,9% 40,7% 13,6% 5,8% 13,1% 100,0% 1266 

50 tot 199 25,3% 42,7% 14,3% 7,5% 10,2% 100,0% 293 

200+ 29,9% 33,3% 16,1% 9,2% 11,5% 100,0% 87 

Vlaanderen 26,7% 40,6% 13,9% 6,3% 12,5% 100,0% 1646 

2007 +10 
werknemers 
alle sectoren 

(NS) 

10 tot 49 15,5% 30,8% 19,6% 8,9% 25,2% 100,0% 1171 

50 tot 199 16,4% 36,6% 15,5% 11,6% 19,8% 100,0% 232 

200+ 13,6% 25,0% 18,2% 11,4% 31,8% 100,0% 44 

Vlaanderen 15,6% 31,6% 18,9% 9,4% 24,5% 100,0% 1447 
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Het percentage organisaties dat elektronisch bestelt, verschilt niet significant van sector tot sector 

(cf. Tabel 27), maar de mate waarin er van internet of e-mail wordt gebruik gemaakt voor dit 

doeleinde verschilt wel (cf. Tabel 28). De bouwsector maakt het minst intensief gebruik van deze 

toepassing. 

TABEL 27: % ORGANISATIES DAT ELEKTRONISCH BESTELLINGEN PLAATST VIA INTERNET, EDI OF EEN 
ANDERE ELEKTRONISCHE WEG VOLGENS SECTOR, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Sector 

Vlaanderen Industrie / 
Primaire 
sector 

Diensten Bouw OOSP 

2001 +10 werknemers 
alle sectoren NS 

51,1% (N=354) 49,8% (N=566) 41,6% (N=214) 51,9% (N=447) 49,6% 
(N=1581) 

2004 +10 werknemers 
alle sectoren NS 

75,5% (N=302) 74,6% (N=739) 65,1% (N=152) 72,5% (N=454) 
73,3% 

(N=1647) 

2007 +10 werknemers 
alle sectoren NS 81,4% (N=221) 84,8% (N=702) 77,4% (N=106) 86,9% (N=420) 

84,3% 
(N=1449) 
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TABEL 28: % ORGANISATIES NAAR % ELEKTRONISCH GEPLAATSTE BESTELLINGEN EN NAAR SECTOR, 
PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Sector % elektronisch geplaatste bestellingen 
Totaal Totaal (N=) 

0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2001 +10 
werknemers 
(p=.016) 

Industrie / 
primaire sector 

48,9% 31,9% 8,8% 4,0% 6,5% 100,0% 354 

Diensten 50,2% 31,6% 6,7% 2,1% 9,4% 100,0% 566 

Bouw 58,4% 32,7% 2,3% 1,9% 4,7% 100,0% 214 

OOSP 48,1% 36,0% 7,8% 2,0% 6,0% 100,0% 447 

Vlaanderen 50,4% 33,1% 6,9% 2,5% 7,1% 100,0% 1581 

2004 +10 
werknemers 
(p=.000) 

Industrie / 
primaire sector 

24,5% 41,4% 16,9% 6,3% 10,9% 100,0% 302 

Diensten 25,4% 38,7% 12,6% 6,4% 16,9% 100,0% 739 

Bouw 35,1% 49,0% 8,6% 2,6% 4,6% 100,0% 151 

OOSP 27,6% 40,6% 15,7% 7,3% 8,8% 100,0% 453 

Vlaanderen 26,7% 40,7% 13,9% 6,3% 12,5% 100,0% 1645 

2007 +10 
werknemers 
(p=.020) 

Industrie / 
primaire sector 

18,6% 34,4% 17,6% 9,0% 20,4% 100,0% 221 

Diensten 15,2% 32,2% 17,0% 8,7% 26,9% 100,0% 702 

Bouw 22,4% 35,5% 20,6% 7,5% 14,0% 100,0% 107 

OOSP 13,1% 27,9% 22,1% 11,4% 25,5% 100,0% 420 

Vlaanderen 15,7% 31,5% 18,8% 9,4% 24,6% 100,0% 1450 
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Elek t ron isch  beste l len  in  micro -organ isa t ies  

Sinds 2004 heeft e-commerce ook bij de micro-profitondernemingen continu aan belang 

gewonnen: meer bedrijven plaatsen minstens een deel van hun bestellingen via internet, EDI of 

een andere elektronische weg. In 2007 gaat het om 65% van de micro-profitondernemingen. Dit is 

een stijging van 18 procentpunten.  

In 2007 bestellen 86% van de micro-OOSP-organisaties een deel van hun bestellingen 

elektronisch.  

TABEL 29: % MICRO-ORGANISATIES DIE BESTELLINGEN PLAATSEN VIA INTERNET, EDI OF EEN ANDERE 
ELEKTRONISCHE WEG, TOA-EDITIES 2004 & 2007 -10 WERKNEMERS 

TOA-editie % micro-organisaties die elektronisch 
bestellingen plaatsen 

Totaal 

2004 -10 werknemers profit 47,5% 509 

2007 -10 werknemers profit 65,3% 571 

2007 -10 werknemers OOSP 86,2% 65 

2007 -10 werknemers alle sectoren 67,5% 636 

(2004-2007 profit p=.000; 2007 profit & OOSP p=001) 
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Ook het percentage elektronische bestellingen is toegenomen. In 2004 bestelde 15% van de micro-

ondernemingen meer dan de helft van hun bestellingen elektronisch. In 2007 is dit 27% van de 

micro-ondernemingen. 21% van de micro-ondernemingen plaatst zelfs minstens drie vierde van de 

bestellingen elektronisch.  

Ondanks het feit dat ook bij de micro-organisaties de e-commerce op drie jaar tijd aan belang is 

toegenomen, is er nog steeds een duidelijk verschil met de grote(re) organisaties, zowel voor het 

percentage organisaties dat elektronisch bestellingen plaatst (cf. Tabel 23) als voor het aandeel 

van de elektronische bestellingen (cf. Tabel 24).  

TABEL 30: % MICRO-ORGANISATIES NAAR % ELEKTRONISCH GEPLAATSTE BESTELLINGEN, TOA-
EDITIES 2004 EN 2007 -10 WERKNEMERS6 

 % Micro-organisaties naar % elektronisch 
geplaatste bestellingen 

Totaal Totaal (N) 

TOA-editie 0% 0,1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2004 – 10 werknemers profit 52,7% 23,6% 9,2% 3,1% 11,4% 100,0% 509 

2007 -10 werknemers profit 34,7% 24,3% 13,7% 6,0% 21,4% 100,0% 571 

2007 -10 werknemers alle sectoren 32,6% 24,6% 15,0% 6,6% 21,3% 100,0% 635 

p=.00 

                                                           
6  We vermelden voor TOA 2007 geen afzonderlijke cijfers voor OOSP wegens te kleine aantallen. 
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7.  Elektronisch bestel l ingen ontvangen 

E lek t ron isch  bes te l l ingen  ontvangen  in  V laanderen  

Steeds meer ondernemingen ontvangen minstens een deel van hun bestellingen elektronisch. In 

2007 gaat het om 75% van de bedrijven. In 2001 was dit 46%. 

TABEL 31: % ONDERNEMINGEN DAT BESTELLINGEN ONTVANGT VIA INTERNET, EDI OF EEN ANDERE 
ELEKTRONISCHE WEG, PER TOA-EDITIE, ENKEL PROFIT (=PRIMAIRE SECTOR/INDUSTRIE, 
BOUW, DIENSTEN) 

TOA-editie % ondernemingen dat elektronisch 
bestellingen ontvangt Totaal (N) 

2001 +10 werknemers profit 46,1% 1089 

2004 +10 werknemers profit 67,7% 1168 

2007 +10 werknemers profit 75,4% 1011 

p=.000 

 

Ook het percentage bestellingen dat elektronisch wordt ontvangen, neemt toe. In 2007 kan men bij 

één op vier ondernemingen niet elektronisch bestellen. In 2001 was dit nog ruim de helft van de 

ondernemingen. Nu ontvangt 12% van de ondernemingen minstens drie vierde van de bestellingen 

elektronisch. In 2001 was dit nog maar 5%. 

TABEL 32: % ONDERNEMINGEN NAAR % BESTELLINGEN DAT ELEKTRONISCH WERD ONTVANGEN, PER 
TOA-EDITIE, ENKEL PROFIT (=PRIMAIRE SECTOR/INDUSTRIE, BOUW, DIENSTEN) 

 % elektronisch ontvangen bestellingen 
Totaal Totaal (N) 

TOA-editie 0% 0,1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2001 +10 werknemers profit 53,9% 33,0% 6,1% 1,9% 5,1% 100% 1089 

2004 +10 werknemers profit 32,2% 45,0% 11,8% 4,3% 6,7% 100% 1169 

2007 +10 werknemers profit 24,6% 38,5% 15,2% 9,4% 12,3% 100% 1011 

p=.000 
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Elek t ron isch  bes te l l ingen  ontvangen  naar  groot te  en  

sec tor  

In 2001 ontvangen vier op tien kleine ondernemingen een deel van hun bestellingen via internet of 

e-mail. In hetzelfde jaar ontvangen vijf op tien middelgrote en grote ondernemingen (>=50 

werknemers) een deel van hun bestellingen elektronisch. In de daaropvolgende jaren kent e-

commerce een enorme groei en is niet meer weg te denken uit de profitsector. In 2007 ontvangen 

75% kleine, 78% middelgrote en 86% grote ondernemingen een deel van hun bestellingen 

elektronisch. 

TABEL 33: % ONDERNEMINGEN DAT BESTELLINGEN ONTVANGT VIA INTERNET, EDI OF EEN ANDERE 
ELEKTRONISCHE WEG NAAR ORGANISATIEOMVANG, PER TOA-EDITIE, ENKEL PROFIT 
(=PRIMAIRE SECTOR/INDUSTRIE, BOUW, DIENSTEN) 

TOA-editie  Organisatieomvang 
Vlaanderen 

10 tot 49 50 tot 199 200+ 

2001 +10 werknemers profit 
(p=.001) 41,9% (N=681) 53,1% (N=241) 53,3% (N=167) 46,1% (N=1089) 

2004 +10 werknemers profit (NS) 68,6% (N=956) 62,6% (N=171) 68,3% (N=41) 67,7% (N=1168) 

2007 +10 werknemers profit (NS) 74,8% (n=860) 78,1% (N=128) 86,4% (N=22) 75,4% (N=1010) 
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Initieel waren er niet alleen meer grote organisaties die internet of e-mail voor deze toepassing 

gebruikten, ze ontvingen ook een groter deel van hun bestellingen elektronisch. Maar ook dit 

verschil ebt weg. 

TABEL 34: % ONDERNEMINGEN NAAR % BESTELLINGEN DAT ELEKTRONISCH WERD ONTVANGEN, NAAR 
OMVANG, PER TOA-EDITIE, ENKEL PROFIT 

TOA-editie Omvang % elektronisch ontvangen bestellingen 
Totaal Totaal (N=) 

0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2001 +10 
werknemers 
profit 

(p=.000) 

10 tot 49 58,1% 30,1% 6,6% 1,9% 3,2% 100,0% 681 

50 tot 199 46,9% 40,7% 4,6% 2,5% 5,4% 100,0% 241 

200+ 46,7% 33,5% 6,0% 1,2% 12,6% 100,0% 167 

Vlaanderen 53,9% 33,0% 6,1% 1,9% 5,1% 100,0% 1089 

2004 +10 
werknemers 
profit 

(p=.026) 

10 tot 49 31,4% 47,1% 11,5% 4,3% 5,8% 100,0% 956 

50 tot 199 37,2% 37,2% 13,4% 2,9% 9,3% 100,0% 172 

200+ 31,7% 31,7% 12,2% 9,8% 14,6% 100,0% 41 

Vlaanderen 32,2% 45,1% 11,8% 4,3% 6,6% 100,0% 1169 

2007 +10 
werknemers 
profit 

(NS) 

10 tot 49 25,2% 38,8% 15,1% 9,4% 11,4% 100,0% 860 

50 tot 199 21,9% 37,5% 15,6% 9,4% 15,6% 100,0% 128 

200+ 13,6% 27,3% 18,2% 9,1% 31,8% 100,0% 22 

Vlaanderen 24,6% 38,4% 15,2% 9,4% 12,4% 100,0% 1010 

 

  



 TOA 2007: ICT 

38 

Zowel in 2001, 2004 als 2007 stelden we vast dat meer dienstenbedrijven en bedrijven uit de 

industrie/primaire sector dan bouwfirma’s elektronisch bestellingen ontvangen. In 2007 gaat het om 

82% ondernemingen uit de industrie/primaire sector, 75% dienstenbedrijven en 63% bouwfirma’s. 

(Tabel 35) Bovendien ontvangen bouwfirma’s ook een kleiner deel van hun bestellingen 

elektronisch (Tabel 36). 

TABEL 35: % ONDERNEMINGEN DAT BESTELLINGEN ONTVANGT VIA INTERNET, EDI OF EEN ANDERE 
ELEKTRONISCHE WEG NAAR SECTOR, PER TOA-EDITIE, ENKEL PROFIT (=PRIMAIRE 
SECTOR/INDUSTRIE, BOUW, DIENSTEN) 

TOA-editie Sector 

Vlaanderen 
Industrie / 

Primaire sector 
Diensten Bouw 

2001 +10 werknemers 
profit (p=.000) 

53,1% (N=354) 46,4% (N=521) 33,6% (N=214) 46,1% (N=1089) 

2004 +10 werknemers 
profit (p=.000) 73,5% (N=302) 68,0% (N=715) 55,0% (N=151) 67,7% (N=1168) 

2007 +10 werknemers 
profit (p=.002) 81,5% (N=216) 75,3% (N=693) 63,4% (N=101) 75,4% (N=1010) 
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TABEL 36: % ONDERNEMINGEN NAAR % BESTELLINGEN DAT ELEKTRONISCH WERD ONTVANGEN, NAAR 
PROFITSECTOR, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Sector % elektronisch ontvangen bestellingen 
Totaal Totaal (N=) 

0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2001 +10 
werknemers 
(p=.000) 

Industrie / 
primaire sector 

46,9% 37,6% 7,1% 3,1% 5,4% 100,0% 354 

Diensten 53,6% 32,1% 6,3% 1,5% 6,5% 100,0% 521 

Bouw 66,4% 27,6% 3,7% ,9% 1,4% 100,0% 214 

Vlaanderen 53,9% 33,0% 6,1% 1,9% 5,1% 100,0% 1089 

2004 +10 
werknemers 
(p=.000) 

Industrie / 
primaire sector 26,5% 46,7% 14,6% 6,3% 6,0% 100,0% 302 

Diensten 32,0% 43,8% 12,0% 3,9% 8,3% 100,0% 715 

Bouw 44,7% 47,4% 5,3% 2,0% 0,7% 100,0% 152 

Vlaanderen 32,2% 45,0% 11,8% 4,3% 6,7% 100,0% 1169 

2007 +10 
werknemers 
(p=.004) 

Industrie / 
primaire sector 

18,5% 40,3% 18,5% 6,9% 15,7% 100,0% 216 

Diensten 24,6% 37,6% 14,8% 11,0% 12,0% 100,0% 694 

Bouw 36,6% 40,6% 10,9% 4,0% 7,9% 100,0% 101 

Vlaanderen 24,5% 38,5% 15,2% 9,4% 12,4% 100,0% 1011 
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Elek t ron isch  beste l l ingen  ontvangen  in  micro -

ondernemingen  

Steeds meer micro-ondernemingen ontvangen minstens een deel van hun bestellingen 

elektronisch. In 2007 gaat het om 57% van de micro-ondernemingen. In 2004 was dit 43%. Er zijn 

meer grote dan kleine ondernemingen die elektronisch bestellingen ontvangen (cf. Tabel 31). 

 

TABEL 37: % MICRO-ONDERNEMINGEN DAT BESTELLINGEN ONTVANGT VIA INTERNET, EDI OF EEN 
ANDERE ELEKTRONISCHE WEG, TOA-EDITIES 2004 & 2007 -10, ENKEL PROFIT (=PRIMAIRE 
SECTOR/INDUSTRIE, BOUW, DIENSTEN) 

TOA-editie % micro-ondernemingen dat elektronisch 
bestellingen ontvangt Totaal 

2004 -10 werknemers profit 43,3% 510 

2007 -10 werknemers profit 56,9% 568 

p=.000 

 

Ook het percentage elektronisch ontvangen bestellingen is toegenomen. In 2004 ontving 4% van 

de micro-ondernemingen meer dan de helft van de bestellingen elektronisch. In 2007 is dit 18% 

van de micro-ondernemingen. 12% van de micro-ondernemingen ontvangt zelfs minstens drie 

vierde van de bestellingen elektronisch. Ook bij de grote(re) ondernemingen is dit 12% (cfr. Tabel 

32). Op dit vlak is er dus weinig verschil tussen micro- en grote(re) ondernemingen. 

TABEL 38: % MICRO-ONDERNEMINGEN NAAR % BESTELLINGEN DIE ELEKTRONISCH WERDEN 
ONTVANGEN, TOA-EDITIES 2004 EN 2007 -10, ENKEL PROFIT 

 % Micro-ondernemingen naar % bestellingen 
die elektronisch werden ontvangen 

Totaal Totaal (N) 

TOA-editie 0% 0,1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2004 -10 werknemers profit 56,7% 32,4% 7,3% 2,0% 1,8% 100,0% 510 

2007 -10 werknemers profit 43,1% 25,0% 13,7% 6,0% 12,1% 100,0% 568 

p=.00 
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8.  E-commerce in  speci f ieke sectoren 

8 .1  De d ienstensecto r  

E -commerce  in  de  d ienstensector  in  V laanderen  

Aan dienstenondernemingen werd gevraagd hoeveel procent van hun diensten of producten in 

elektronische vorm bestaan. In 2007 biedt 46% van de bedrijven uit de dienstensector minstens 

een deel van de producten of diensten elektronisch aan. In 2001 was dit 35%. In 2007 biedt 19% 

van de dienstenondernemingen minstens drie vierde van het producten- of dienstengamma op 

deze wijze aan. In 2001 was dit 9%. 

TABEL 39: % ONDERNEMINGEN NAAR % ELEKTRONISCHE PRODUCTEN EN DIENSTEN, PER TOA-EDITIE, 
ENKEL DIENSTEN 

TOA-editie % elektronische producten en diensten 
Totaal Totaal 

(N) 
0% 0,1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2001 +10 werknemers diensten 64,8% 16,6% 6,7% 2,7% 9,2% 100% 477 

2004 +10 werknemers diensten 58,2% 17,8% 8,4% 2,4% 13,3% 100% 716 

2007 +10 werknemers diensten 53,7% 14,7% 9,4% 3,3% 18,9% 100% 702 

p=.000 
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E-commerce  in  de  d ienstensector  naar  groot te  

Kleine en grote dienstenondernemingen bieden ongeveer eenzelfde percentage van hun diensten 

of producten elektronisch aan. 

TABEL 40: % ONDERNEMINGEN NAAR % ELEKTRONISCHE PRODUCTEN EN DIENSTEN, NAAR OMVANG, 
PER TOA-EDITIE, ENKEL DIENSTEN 

TOA-editie Omvang % elektronische producten en diensten 
Totaal Totaal (N=) 

0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2001 +10 
werknemers 
diensten 

(NS) 

10 tot 49 67,3% 16,5% 7,0% 3,1% 6,1% 100,0% 327 

50 tot 199 61,4% 15,9% 4,5% 1,1% 17,0% 100,0% 88 

200+ 56,5% 17,7% 8,1% 3,2% 14,5% 100,0% 62 

Vlaanderen 64,8% 16,6% 6,7% 2,7% 9,2% 100,0% 477 

2004 +10 
werknemers 
diensten 

(NS) 

10 tot 49 57,5% 18,8% 8,4% 2,0% 13,3% 100,0% 607 

50 tot 199 63,7% 12,1% 7,7% 4,4% 12,1% 100,0% 91 

200+ 52,9% 11,8% 11,8% 5,9% 17,6% 100,0% 17 

Vlaanderen 58,2% 17,8% 8,4% 2,4% 13,3% 100,0% 715 

2007 +10 
werknemers 
diensten 

(NS) 

10 tot 49 54,0% 14,7% 10,0% 3,0% 18,3% 100,0% 591 

50 tot 199 51,6% 14,0% 5,4% 4,3% 24,7% 100,0% 93 

200+ 55,6% 16,7% 11,1% 5,6% 11,1% 100,0% 18 

Vlaanderen 53,7% 14,7% 9,4% 3,3% 18,9% 100,0% 702 
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E-commerce  in  de  micro -d ienstenondernemingen  

Zes op tien micro-dienstenondernemingen hebben geen elektronische producten of diensten. 17% 

van de micro-dienstenondernemingen biedt meer dan de helft van het producten- of 

dienstengamma elektronisch aan. 

TABEL 41: % MICRO-ONDERNEMINGEN NAAR % ELEKTRONISCHE PRODUCTEN EN DIENSTEN, TOA-
EDITIE 2007 -10, ENKEL DIENSTEN  

 % elektronische producten en diensten 
Totaal Totaal (N) 

TOA-editie 0% 0,1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2001 -10 werknemers diensten 59,3% 15,2% 8,3% 4,6% 12,6% 100,0% 435 
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8 .2  Het  onderwi js 7 

Om te peilen naar het gebruik van internet in het onderwijs werd er in de verschillende TOA-edities 

een verschillende vraagformulering gehanteerd. Vandaar zijn de resultaten van 2001 en 2004 niet 

te vergelijken met deze van 2007. Voor meer informatie zie Bijlage. 

In de TOA-enquêtes van 2001 en 2004 wordt aan de respondenten uit de onderwijssector 

gevraagd of een gedeelte van de onderwijsopdracht via internet verloopt. In ruim vier op tien 

onderwijsinstellingen blijkt dit zo te zijn. In 2007 wordt aan de respondenten gevraagd of er in de 

instelling gebruik wordt gemaakt van een toepassing waarbij minstens een gedeelte van de 

lesinhoud via internet wordt aangebracht. Dit is zo in ruim zeven op tien onderwijsinstellingen. 

TABEL 42: % ORGANISATIES WAAR EEN GEDEELTE VAN DE LESINHOUD/ONDERWIJSOPDRACHT VIA 
INTERNET WORDT AANGEBRACHT, PER TOA-EDITIE, ENKEL ONDERWIJS  

TOA-editie % onderwijsinstellingen Totaal (N) 

2001 +10 werknemers onderwijs 44,7% 320 

2004 +10 werknemers onderwijs 47,4% 268 

TOA-editie % onderwijsinstellingen Totaal (N) 

2007 +10 werknemers onderwijs 71,2% 274 

 

  

                                                           
7  Wegens te beperkte aantallen in de subcategorieën zijn bijkomende analyses naar organisatieomvang niet mogelijk 

in het onderwijs. De TOA-enquête van 2007 telt slechts 7 micro-onderwijsinstellingen. Ook dit is een te klein aantal 
voor bijkomende analyses. 
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In 2007 wordt gevraagd hoeveel leerlingen of studenten gebruik maken van deze elektronische 

toepassing. In drie op tien onderwijsinstellingen maakt niemand hier van gebruik. In 36% van de 

onderwijsinstellingen maakt minstens de helft van de leerlingen of studenten hier van gebruik en in 

22% van de onderwijsinstellingen zelfs minstens drie op vier leerlingen of studenten. 

TABEL 43: % ONDERWIJSINSTELLINGEN NAAR % LEERLINGEN OF STUDENTEN DIE HIER MEE WERKEN, 
TOA-EDITIE 2007, ONDERWIJS 

TOA-editie % leerlingen of studenten die hier mee werken 
Totaal 

Totaal 
(N) 

0% 0,1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

2007 +10 werknemers onderwijs 29,4% 18,2% 16,4% 14,1% 21,9% 100% 191 

 

8.3  De social  prof i t 8 

Iets meer dan acht op tien socialprofitorganisaties zijn van mening dat hun doelpubliek hen via 

internet kan bereiken. Op dit vlak is er weinig evolutie (daling van 3 procentpunten) tussen 2004 en 

2007. 

TABEL 44: % ORGANISATIES DAT STELT DAT ZIJ HUN DOELPUBLIEK VIA INTERNET BEREIKEN, TOA-
EDITIES 2004 & 2007 , SOCIAL PROFIT 

TOA-editie % socialprofitorganisaties Totaal (N) 

2004 +10 werknemers social profit 85,6% 97 

2007 +10 werknemers social profit 82,5% 80 

  

                                                           
8  Wegens te beperkte aantallen in de subcategorieën zijn bijkomende analyses naar organisatieomvang niet mogelijk 

binnen de social profit. De TOA-enquête van 2007 telt slechts 21 micro-socialprofitinstellingen. 90,5% van deze 
instellingen stelt hun doelpubliek via internet te bereiken. 
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8.4  De overheid9 

Aan de overheidsinstellingen werd gevraagd welk percentage van de formaliteiten of 

informatieaanvragen via e-mail of internet verlopen. In 2007 handelen bijna alle (93%) 

overheidsorganisaties minstens een deel van hun formaliteiten en informatieaanvragen 

elektronisch af. Op dit vlak is er een evolutie merkbaar in de periode 2001 – 2007. In 2001 was het 

gebruik van e-mail of internet voor deze toepassing in zeven op tien overheidsorganisaties nog 

onbestaand (15%) of beperkt (55%). Slechts in 13% van de overheidsorganisaties gebeurde de 

verwerking van minstens de helft van de informatieaanvragen elektronisch. In 2007 gebeurt dit in 

29% van de overheidsorganisaties. 

TABEL 45: % ORGANISATIES NAAR % FORMALITEITEN OF INFORMATIEAANVRAGEN DAT VIA E-MAIL OF 
INTERNET VERLOOPT, PER TOA-EDITIE, ENKEL OVERHEID 

TOA-editie % formaliteiten of informatieaanvragen dat via 
e-mail of internet verloopt 

Totaal Totaal (N) 

0% 0,1-25% 26-50% 51-75% 

2001 +10 werknemers overheid 14,5% 72,5% 13% 100% 69 

2004 +10 werknemers overheid 8,9% 50,0% 30,4% 10,7% 100% 112 

2007 +10 werknemers overheid 7,0% 31,0% 33,5% 28,5% 100% 158 

p=.000 

 

In alle (61) micro-overheidsorganisaties wordt minstens een deel van de formaliteiten of informatie-

aanvragen elektronisch verwerkt. In 43% van de kleine overheidsorganisaties gaat het om het 

merendeel van de aanvragen. 

TABEL 46: % MICRO-ORGANISATIES NAAR % FORMALITEITEN OF INFORMATIEAANVRAGEN DAT VIA E-
MAIL OF INTERNET VERLOOPT, PER TOA-EDITIE, ENKEL OVERHEID 

TOA-editie % formaliteiten of informatieaanvragen dat via 
e-mail of internet verloopt 

Totaal Totaal (N) 

0% 0,1-50% 51-100% 

2001 -10 werknemers overheid 0% 57,3% 42,7% 100% 61 

                                                           
9  Wegens te beperkte aantallen in de subcategorieën zijn bijkomende analyses naar organisatieomvang niet mogelijk 

binnen de overheid. 
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9.  Uitbesteding van informat ica 

U i tbes ted ing  van  in format ica  in  V laanderen  

In 2007 besteedt 38% van de bedrijven en organisaties het beheer en onderhoud van informatica 

gedeeltelijk uit. Nog eens 27% besteedt deze opdracht volledig uit. In de periode 2001-2007 is het 

aantal bedrijven en organisaties dat deze opdracht gedeeltelijk uitbesteedt afgenomen met 7 

procentpunten. 

TABEL 47: % ORGANISATIES NAAR UITBESTEDING VAN BEHEER EN ONDERHOUD VAN INFORMATICA 
PER TOA-EDITIE 

TOA-editie % organisaties naar uitbesteding van beheer en 
onderhoud van informatica 

Totaal Totaal (N) 

Geheel Gedeeltelijk Niet Niet meer 

2001 +10 werknemers 
alle sectoren 

25,8% 44,8% 29,0% 0,3% 100% 1581 

2004 +10 werknemers 
alle sectoren 26,6% 36,4% 34,6% 2,4% 100% 1645 

2007 +10 werknemers 
alle sectoren 27,3% 37,8% 32,2% 2,7% 100% 1555 

p=.000 
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Ui tbested ing  van  in format ica  naar  groot te  en  sec tor  

Kleine bedrijven en organisaties (10 tot 49 werknemers) besteden het beheer en onderhoud van 

informatica even vaak uit als middelgrote (50 tot 199 werknemers) of grote (minstens 200 

werknemers). In 2007 besteden 66% kleine, 62% middelgrote en 59% grote ondernemingen het 

beheer en onderhoud van informatica geheel of gedeeltelijk uit. Uitbesteding van deze 

informaticataken neemt af in de periode 2001-2007 bij zowel kleine, middelgrote als grote 

organisaties.  

TABEL 48: % ORGANISATIES DIE BEHEER EN ONDERHOUD VAN INFORMATICA UITBESTEDEN NAAR 
ORGANISATIEOMVANG, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie  Organisatieomvang 
Vlaanderen 

10 tot 49 50 tot 199 200+ 

2001 +10 werknemers alle 
sectoren (NS) 

70,4% (N=965) 73,6% (N=397) 66,7% (N=219) 70,7% (N=1581) 

2004 +10 werknemers alle 
sectoren (NS) 

63,6% (N=1266) 61,4% (N=293) 59,8% (N=87) 63,0% (N=1646) 

2007 +10 werknemers alle 
sectoren (NS) 

66,1% (N=1211) 61,6% (N=276) 59,4% (N=69) 65,0% (N=1556) 

 

Uit het vorige blijkt dat ongeveer evenveel grote als kleine organisaties hun informatica 

uitbesteden. De grootte speelt hier dus geen rol. Dit is wel zo voor de omvang van de uitbesteding. 

Bijna geen enkele grote organisatie of onderneming (7%) besteedt het beheer en onderhoud van 

de informatica volledig uit terwijl drie op tien kleine organisaties dit wel doen (2007). Dit verschil 

werd ook in 2001 en 2004 vastgesteld. 
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TABEL 49: % ORGANISATIES DIE BEHEER EN ONDERHOUD VAN INFORMATICA VOLLEDIG UITBESTEDEN 
NAAR ORGANISATIEOMVANG, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie  Organisatieomvang 
Vlaanderen 

10 tot 49 50 tot 199 200+ 

2001 +10 werknemers alle 
sectoren (p=.00) 31,0% (N=965) 21,9% (N=397) 10% (N=219) 25,8% (N=1581) 

2004 +10 werknemers alle 
sectoren (p=.00) 

29,1% (N=1266) 21,5% (N=293) 6,9% (N=87) 26,5% (N=1646) 

2007 +10 werknemers alle 
sectoren (p=.00) 

29,8% (N=1211) 21,0% (N=276) 7,2% (N=69) 27,2% (N=1556) 

 

In 2001 besteedde ongeveer zeven op tien ondernemingen en diensten het beheer en onderhoud 

van informatica uit (geheel of gedeeltelijk). Er was op dit vlak geen significant verschil tussen de 

vier sectoren. Dit is wel zo in 2007. In de periode 2001-2007 blijft het percentage ondernemingen 

dat deze taak uitbesteedt min of meer stabiel in de industrie/primaire sector en dienstensector, 

neemt toe in de bouwsector en neemt af binnen OOSP.  

TABEL 50: % ORGANISATIES DIE BEHEER EN ONDERHOUD VAN INFORMATICA UITBESTEDEN VOLGENS 
SECTOR, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Sector 

Vlaanderen Industrie / 
Primaire 
sector 

Diensten Bouw OOSP 

2001 +10 werknemers 
NS 70,1% (N=354) 68,7% (N=566) 71,0% (N=214) 73,4% (N=447) 70,7% (N=1581) 

2004 +10 werknemers 
(p=.002) 70,1% (N=301) 63,6% (N=739) 65,6% (N=151) 56,6% (N=454) 63,0% (N=1645) 

2007 +10 werknemers 
(p=.000) 

73,3% (N=243) 67,9% (N=750) 75,5% (N=110) 53,5% (N=454) 65,1% (N=1557) 
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In 2007 besteden drie op tien ondernemingen uit de primaire sector/industrie of dienstensector en 

bijna vier op tien bouwfirma’s het beheer en onderhoud van informatica volledig uit. Hiermee is het 

percentage bedrijven en organisaties dat deze taak volledig uitbesteedt toegenomen in de bouw en 

in de industrie maar stabiel gebleven in de dienstensector. Binnen OOSP daalt het percentage 

organisaties dat deze taak volledig uitbesteedt in dezelfde tijdspanne (2001-2007) met 5 

procentpunten. In 2007 besteedt 16% van de OOSP-organisaties beheer en onderhoud van 

informatica volledig uit. 

TABEL 51: % ORGANISATIES DIE BEHEER EN ONDERHOUD VAN INFORMATICA VOLLEDIG UITBESTEDEN 
VOLGENS SECTOR, PER TOA-EDITIE 

TOA-editie Sector 

Vlaanderen Industrie / 
Primaire 
sector 

Diensten Bouw OOSP 

2001 +10 werknemers 
NS 

24,0% (N=354) 29,2% (N=566) 28,5%(N=214) 21,7%(N=447) 25,8% (N=1581) 

2004 +10 werknemers 
(p=.000) 

32,1% (N=302) 28,6% (N=739) 38,4%(N=151) 15,6%(N=454) 26,5% (N=1646) 

2007 +10 werknemers 
(p=.000) 30,6% (N=242) 31,2%(N=750) 38,2%(N=110) 16,3%(N=454) 27,2% (N=1556) 
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Ui tbested ing  van  in format ica  in  m icro -organ isa t ies  

In 2007 besteden ruim zes op tien micro-profitondernemingen het beheer en onderhoud van 

informatica gedeeltelijk of volledig uit. Wat betreft het volledig uitbesteden van deze activiteit is er 

een terugloop merkbaar in de profitsector. In 2007 kiezen iets meer micro-profitondernemingen er 

voor om deze informaticataak gedeeltelijk of niet uit te besteden. 

Volledige uitbesteding van het beheer en onderhoud van informatica stelden we vaker vast binnen 

OOSP. Ruim één op twee micro-organisaties uit deze sector besteedt deze taak volledig uit. Nog 

eens één op vier micro-OOSP-organisaties besteedt deze opdracht gedeeltelijk uit. 

Meer grote organisaties kiezen voor gedeeltelijke uitbesteding. Meer micro-organisaties kiezen 

voor volledige uitbesteding (cf. Tabel 47). 

TABEL 52: % MICRO-ORGANISATIES NAAR UITBESTEDING VAN BEHEER EN ONDERHOUD VAN 
INFORMATICA, TOA-EDITIES 2004 & 2007 -10 WERKNEMERS 

TOA-editie % organisaties naar uitbesteding van beheer en 
onderhoud van informatica 

Totaal Totaal 

Geheel Gedeeltelijk Niet Niet meer 

2004 -10 werknemers 
profit 43,6% 25,9% 30,0% 0,4% 100% 486 

2007 -10 werknemers 
profit 

32,0% 29,4% 33,7% 4,8% 100,0% 578 

2007 -10 werknemers 
OOSP 

53,7% 23,9% 22,4%10 100,0% 67 

2007 -10 werknemers 
alle sectoren 

34,2% 28,8% 32,2% 4,8% 100% 646 

2004 & 2007 profit p=.000; 2007 profit & OOSP p=.004 

                                                           
10  Wegens te kleine aantallen voegen we de antwoordcategorieën ‘niet’ en ‘niet meer’ samen. 
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10.  Informat ica en techniek a ls  hindernis  bi j  
verander ing 

In format ica  en  techn iek  a ls  h indern is  b i j  verander ing  in  

V laanderen  

Het is haast onvermijdelijk dat bedrijven en organisaties bij het doorvoeren van veranderingen op 

hindernissen stuiten. Sommige bedrijven worden geconfronteerd met wettelijke beperkingen of 

budgettaire problemen. Andere vermelden weerstand van het leidinggevend en/of het uitvoerend 

personeel. 41% van de organisaties en bedrijven stippen moeilijkheden met informatica en 

techniek aan als belangrijke hinderpaal. In 2001 was dit 46%. 

TABEL 53: % ORGANISATIES DAT MOEILIJKHEDEN MET INFORMATICA EN TECHNIEK AANDUIDT ALS EEN 
HINDERNIS VOOR VERANDERING, TOA-EDITIES 2004, 2007 

TOA-editie % organisaties Totaal (N) 

2004 +10 werknemers alle sectoren 45,9% 1646 

2007 +10 werknemers alle sectoren 40,6% 1483 

p=.000 
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In format ica  en  techn iek  a ls  h indern is  b i j  verander ing  

naar  g root te  en  sec tor  

Iets meer grote dan kleine organisaties en ondernemingen duiden informatica en techniek aan als 

een hindernis voor verandering. In 2004 was het verschil tussen grote en kleine organisaties wel 

meer uitgesproken. 

TABEL 54: % ORGANISATIES DAT MOEILIJKHEDEN MET INFORMATICA EN TECHNIEK AANDUIDT ALS EEN 
HINDERNIS VOOR VERANDERING NAAR ORGANISATIEOMVANG, TOA-EDITIES 2004, 2007 

TOA-editie  Organisatieomvang 
Vlaanderen 

10 tot 49 50 tot 199 200+ 

2004 +10 werknemers alle 
sectoren (p=.000) 

43,3% (N=1267) 51,7% (N=292) 64,4% (N=87) 45,9% (N=1646) 

2007 +10 werknemers alle 
sectoren (p=.035) 

38,9% (N=1148) 46,4% (N=267) 47,8% (N=69) 40,6% (N=1484) 

 

In 2007 vermelden ruim vier op tien dienstenondernemingen en OOSP-organisaties en ruim drie op 

tien bouwfirma’s en bedrijven uit industrie/primaire sector moeilijkheden met informatica en 

techniek. In drie sectoren (industrie/primaire sector, bouw en OOSP) werd informatica en techniek 

in 2004 vaker als hindernis voor verandering aangestipt. 

TABEL 55: % ORGANISATIES DAT MOEILIJKHEDEN MET INFORMATICA EN TECHNIEK AANDUIDT ALS EEN 
HINDERNIS VOOR VERANDERING VOLGENS SECTOR, TOA-EDITIES 2004, 2007 

TOA-editie Sector 

Vlaanderen Industrie / 
Primaire 
sector 

Diensten Bouw OOSP 

2004 +10 werknemers 
(p=.000) 

42,4% (N=302) 39,5% (N=740) 42,4% (N=151) 59,9% (N=454) 45,9% (N=1647) 

2007 +10 werknemers 
(p=.032) 35,6% (N=222) 41,2% (N=713) 31,1% (N=103) 44,3% (N=445) 40,6% (N=1483) 

  



 TOA 2007: ICT 

54 

In format ica  en  techn iek  a ls  h indern is  b i j  verander ing  in  

micro -organ isa t ies  

In 2007 ervaren 26% van de micro-profitondernemingen en 42% van de micro-OOSP-organisaties 

hinder in hun veranderingsproces door moeilijkheden met informatica en techniek. 

Voor micro-organisaties is informatica en techniek minder vaak een hindernis bij het doorvoeren 

van een verandering dan bij grotere organisaties (cf. Tabel 53). 

TABEL 56: % MICRO-ORGANISATIES DIE MOEILIJKHEDEN MET INFORMATICA EN TECHNIEK AANDUIDEN 
ALS EEN HINDERNIS VOOR VERANDERING, TOA-EDITIE 2007 -10 

TOA-editie % micro-organisaties Totaal (N) 

2007 -10 werknemers profit 26,3% 491 

2007 -10 werknemers OOSP 41,5% 65 

2007 -10 werknemers alle sectoren 28,1% 556 

p=.010 
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Bij lage 

Welke vragen i.v.m. technologie vindt u in dit dossier? 

In de enquête werd er via zestien vragen gepeild naar de stand van zaken op het vlak van 

technologie binnen bedrijven en organisaties. Bepaalde vragen zijn van toepassing op een 

specifieke doelgroep (bv. enkel de industrie). Dit staat steeds bij de vraag vermeld. Andere vragen 

werden later toegevoegd (bv. in de meest recente TOA-editie 2007). Ook dit staat steeds vermeld.  

1. Heeft u in de voorbije drie jaar geautomatiseerd? (2001, 2004, 2004 -10, 2007) 

a. Ja 

b. Neen 

2. Heeft u in de voorbije drie jaar belangrijke nieuwe investeringen in informatica gedaan? (2001, 2004, 2004 -

10, 2007) 

a. Ja 

b. Neen 

3. In welke mate wordt aankoop en logistiek door informaticatoepassingen ondersteund? (2007) 

a. Niet 

b. Een op zichzelf staande toepassing 

c. Een gekoppelde toepassing 

4. In welke mate wordt personeelsbeheer door informaticatoepassingen ondersteund? (2007) 

a. Niet 

b. Een op zichzelf staande toepassing 

c. Een gekoppelde toepassing 

5. In welke mate wordt de productie, dienstverlening of kerntaken door informaticatoepassingen ondersteund? 

(2007) 

a. Niet 

b. Een op zichzelf staande toepassing 

c. Een gekoppelde toepassing 

6. Hoeveel procent van uw personeel heeft een computer of beeldscherm nodig om zijn of haar werk te kunnen 

doen? (2001, 2004, 2007)) 
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…. Percentage personeel met computer of beeldscherm 

7. Hoeveel procent van uw personeel heeft internet nodig om zijn of haar werk te kunnen doen? (2007) 

…. Percentage personeel met internet 

8. Hoeveel procent van de bestellingen krijgt uw onderneming via internet, EDI of een andere elektronische 

weg? (primaire sector/industrie, diensten, bouw) (2001, 2004, 2004 -10, 2007) 

…. Percentage bestellingen elektronisch 

9. Loopt een gedeelte van uw onderwijsopdracht via internet? (Onderwijs) (2001, 2004) 

a. Ja 

b. Neen 

Wordt er in uw instelling gebruik gemaakt van een toepassing waarbij minstens een gedeelte van de lesinhoud 

via internet wordt aangebracht ? (Onderwijs) (2007) 

a. Ja 

b. Neen 

10. Om welk percentage gaat het dan? (Onderwijs) (2001, 2004) – indien “ja” op vorige vraag - 

…. Percentage onderwijsopdracht via internet 

Hoeveel procent van uw leerlingen of studenten werkt hiermee ? (Onderwijs) (2007) – indien “ja” op vorige 
vraag -  

….  

11. Kan uw doelpubliek u via internet bereiken? (Social Profit) (2004, 2007) 

a. Ja 

b. Neen 

12. Welk percentage van de formaliteiten of informatieaanvragen verlopen via e-mail of internet? (Overheid) 

(2001, 2004, 2007) 

…. Percentage formaliteiten of informatieaanvragen via internet 

13. Hoeveel procent van de bestellingen plaatst uw (naam) zelf via internet, EDI of een andere elektronische 

weg? (2001, 2004, 2004 -10, 2007) 

…. Percentage bestellingen elektronisch geplaatst 

14. Hoeveel procent van uw diensten of producten bestaan in elektronische vorm? (Diensten) (2001, 2004, 2007)  

…. Percentage producten elektronisch 
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15. Bij het doorvoeren van veranderingen in de organisatie kan men op een aantal hindernissen stuiten. We zullen 

er een aantal opsommen. Kan u zeggen of die voor uw onderneming van toepassing waren of zijn? U kan 

antwoorden met ja of neen.  

a. Moeilijkheden met informatica of techniek (2004, 2007) 

i. Ja 

ii. Neen 

16. We zullen u een lijstje met 11 activiteiten voorlezen. We vragen ons af of u die uitbesteedt. Kan u telkens 

zeggen of u die activiteit geheel, gedeeltelijk, niet of niet meer uitbesteedt?  

a. Beheer en onderhoud van informatica (2001, 2004, 2004 -10, 2007) 

i. Geheel 

ii. Gedeeltelijk 

iii. Niet 

iv. Niet meer 
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Conclusion of  TOA 11 ICT survey 

ICT 2007 

66% of businesses and organisations are computerised and 73% report major investment in IT. In 

72% of businesses and organisations, linked applications support at least one and in 14% all 

business processes covered by the survey (purchasing and logistics, HR management, 

production/services/core tasks). 

In 38% of businesses and organisations, at least three out of four employees use a computer 

screen: they need a screen or computer to carry out their work. In 29% of businesses and 

organisations, three out of four employees need the internet to carry out their job.  

84% of businesses and organisations place orders electronically and 75% of businesses receive at 

least some of their orders electronically. 46% of service businesses offer at least part of their range 

of products or services in electronic form. In 71% of educational establishments, some of the 

teaching content is provided online. 83% of social profit organisations believe that their target 

audience can reach them via the internet. 93% of government bodies process routine tasks or 

requests for information online or by e-mail. 

65% of businesses and organisations totally outsource IT management and support. 

41% of businesses and organisations engaged in the change process encounter IT problems or 

technical difficulties during this period. 

 

The sector makes the difference 

Slightly more government, education and social profit organisations are computerising, making 

major investments in IT or using linked applications to support their HR management. Linked 

applications for purchasing and logistics or for production/service provision/core tasks are mainly 

found in industry and the primary sector. 

Display screen workers and internet users are least prevalent in construction and most prevalent in 

government, education and social profit. 

The percentage of organisations and businesses ordering electronically does not vary from sector 

to sector but the percentage of businesses receiving orders electronically does: fewer construction 

companies receive orders electronically. Construction companies also place and receive fewer of 

their orders electronically. 

                                                           
11  Technologie, Organisatie en Arbeid (Technology, Organisation and Labour) 
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Fewer government, education and social profit organisations outsource IT management and 

support. 

Slightly more service businesses and government, education and social profit organisations report 

difficulties with IT and technology. 

 

ICT for large, medium-sized and small businesses and organisations 

The larger the organisation or business, the higher the probability that processes will be 

computerised, that they will invest in IT or that one or more business processes will be supported 

by a linked IT system. 

In all medium-sized and large businesses and organisations there are display screen workers and 

staff who need the internet to carry out their work. In 8% of small organisations no one needs the 

internet. On the other hand, there are more small organisations with many internet users. 

About the same number of large, medium-sized and small organisations and businesses place or 

receive at least some of their orders electronically. There is also hardly any difference in the 

proportion of orders placed or received electronically.  

About the same number of large and small businesses and organisations outsource IT 

management and support but small organisations are more likely to opt for total outsourcing.  

Slightly more large than small businesses and organisations mention IT and technology as an 

obstacle to change. 

 

ICT in 2007 for micro-organisations 

49% of micro-organisations are computerised and 55% make major investments in IT. Business 

processes are less likely to be supported by IT than in larger businesses and organisations. Linked 

applications definitely score lower.  

On the one hand, many more micro-organisations do not have display screen workers (25%) or 

internet users (32%). On the other hand there are also many more micro-organisations where at 

least three out of four employees need a screen (45%) or the internet (36%) to carry out their work.  

68% of micro-organisations place orders electronically and 57% of micro-businesses receive at 

least some of their orders electronically. There is also a marked increase in e-commerce among 

micro-organisations but there is still a clear difference compared to larger organisations. 

63% of micro-organisations outsource IT management and support partially or totally. Micro-

organisations are more likely to outsource these tasks completely. This may explain why they are 

less likely to cite IT and technology as obstacles during the change process. 
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Trends in businesses and organisations with +10 staff - period 2001-2007 

Computerisation is on the increase. Small businesses and organisations and organisations in the 

government, education and social profit sector are catching up.  

Investments in IT are declining in all sectors in small, medium-sized and large organisations.  

More and more staff rely on a display screen for their work.  

E-commerce is on the increase, irrespective of the sector or size of the organisation. Orders are 

increasingly being made electronically. More organisations and businesses are ordering 

electronically. More businesses receive some of their orders electronically. More products and 

services are offered online. The government is processing more information requests by e-mail or 

online. More educational establishments provide some of their teaching over the internet.  

The number of businesses and organisations outsourcing IT management and support has fallen, 

particularly with regard to partial outsourcing of these tasks. Further analysis reveals that total 

outsourcing is increasing in the services, construction and industrial/primary sector, while both total 

and partial outsourcing are declining in the government, education and social profit sector.  

IT and technology are slightly less likely to be mentioned as obstacles to change. 

  

Trends in businesses with -10 staff - period 2004-2007? 

Despite increased computerisation, the number of businesses investing in IT is falling. 

E-commerce is becoming much more important for micro-businesses. 

Fewer and fewer micro-businesses are outsourcing IT management and support completely: they 

outsource this task partially or not at all. 

 

 


