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3. 

INLEIDING 

Dit informatiedossier bevat de gedetailleerde rapportering van een onderzoek naar 
technologie, organisatie en personeelsbeleid bij de vrije beroepen. De gegevens werden 
verzameld aan de hand van een schriftelijke enquête bij meer dan 1300 kantoren en 
praktijken.  Opmerkelijk is dat deze sector voor 90% bestaat uit hele kleine ondernemingen 
of bedrijven die minder dan 10 personen tewerkstellen.  Deze studie omvat representatieve 
gegevens over 15 verschillende vrije beroepen verdeeld over vier sectoren : 
 
Economische beroepen : 

- accountant/belastingconsulent 
- boekhouder/fiscalist 
- bedrijfsrevisor 

Juridische beroepen : 
- advocaat 
- gerechtsdeurwaarder 
- notaris 

Bouwkundige beroepen : 
- achitect 
- landmeter 
- tuin- en landschapsarchitect 
- interieurarchitect 

Medische beroepen : 
- apotheker 
- arts 
- tandarts 
- dierenarts 
- kinesitherapeut 

 
De onderzoeksresultaten zijn terug te vinden in elf hoofdstukken.  Na een eerste 
methodologisch hoofdstuk beschrijft de studie in hoofdstuk twee de algemene kenmerken 
van de kantoren en praktijken van vrije beroepen.  Het derde hoofdstuk gaat in op de 
interne organisatiestructuur van de kantoren, terwijl hoofdstuk vier de schaalvergroting bij 
vrije beroepen behandelt.  Hoofdstuk vijf licht toe hoe vrije beroepen omgaan met 
kwaliteitszorg, hoofdstuk zes bekijkt de netwerkvorming in deze sector en hoofdstuk zeven 
de mate van internationalisatie.  Hoofdstuk acht gaat over hoe vrije beroepen de nieuwe 
informatie- en communicatietechnologie inzetten.  In hoofdstuk negen kan men alles lezen 
over de permanente vorming bij de vrije beroepen.  Het personeelsbeleid van de vrije 
beroepen komt aan bod in het tiende hoofdstuk.  Het elfde hoofdstuk tenslotte, bespreekt 
de flexibiliteitsproblematiek.  Aan elk hoofdstuk is een beknopte samenvatting toegevoegd. 
 
Dit informatiedossier is vooral nuttig voor lezers die al de gegevens wensen te kennen voor 
de verschillende afzonderlijke beroepen of die cijfers zoeken voor hun eigen beroepsgroep.  
Van deze studie bestaat ook een samenvattende brochure ‘Personeelsbeleid en 
werkorganisatie in het vrije beroep’.  De brochure geeft de belangrijkste bevindingen van 
het onderzoek weer en trekt enkele besluiten.  Deze brochure kan men parallel met dit 
informatiedossier lezen. 
 

Paul De Hondt, 
Stafmedewerker STV-Innovatie &Arbeid. 
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HOOFDSTUK 1 METHODOLOGIE 

 

1. EEN TOA-ENQUÊTE BIJ VRIJE BEROEPEN 

1.1 Vrije en intellectuele beroepen in de lift 

Het merendeel van de vrije - en intellectuele beroepen behoren (met uitzondering van de 
medische sector) tot wat men is gaan noemen de ‘diensten aan bedrijven’ (business services).  
De interesse van beleidsmakers voor deze nieuwe sectoren en bedrijven ligt in het feit dat 
de Europese Commissie (European Commission, 1999) heeft vastgesteld dat: het gedijen 
van deze bedrijven belangrijk is voor de competitiviteit van de Europese industrie en de 
tewerkstelling en economische groei aldaar; deze bedrijven een zeer hoog potentieel 
hebben voor groei in toegevoegde waarde en tewerkstelling; competitieve diensten aan 
bedrijven kunnen KMO’s helpen om te innoveren en te groeien.   
 
Ook in Vlaanderen zijn de vrije en intellectuele beroepen een sociaal economische factor 
van belang.  In 2001 waren bij de RSVZ 85.212 vrije beroepen als zelfstandige 
ingeschreven.  Dit aantal kende de laatste 10 jaar een toename van 53 %.  De vrije 
beroepen maken bijna 20 % uit van alle zelfstandige ondernemers (Penne, 2002).  In 1993 
stelden de vrije beroepen en intellectuelen in Vlaanderen 64.568 mensen te werk.  In 2001 
was dit gestegen tot 99.641. 
 
In het algemeen is er een toename van de schaal waarop in Vlaanderen vrije en intellectuele 
dienstverlenende beroepen worden uitgeoefend. Het aantal beoefenaars van  een vrij 
beroep met personeel in dienst neemt toe.  Ook het aantal personeelsleden per kantoor of 
kabinet kent een stijging. Uit vroeger STV-onderzoek leren we dat het gemiddelde 
notariskantoor meer dan 6 medewerkers telt, bij advocaten is dit meer dan 8, bij 
accountants bijna 12 en bij bedrijfsrevisoren meer dan 22 (Hellings, 1999a). 
 

1.2 Een specifieke aanpak van organisatie en arbeid 

Deze sector kent ook een aantal inhoudelijke evoluties. Naast de eerder vermelde 
schaalvergroting evolueert de dienstenvraag naar een hogere kennisintensiviteit en 
complexiteit en is de internationalisering van de dienstverlening een feit (Hellings, 1999b).  
Dit stelt nieuwe uitdagingen om het werk te organiseren en het personeel te leiden en 
motiveren. 
 
Ook binnen de wereld van het vrije beroep zelf groeit het besef dat de kwaliteit van de 
dienstverlening in sterke mate bepaald wordt door de factoren organisatie en personeel 
(Peeters, 1998).  De beoefenaars van een vrij beroep hebben echter nog relatief weinig 
ervaring op dit domein. Verschillende auteurs reiken wel modellen aan om de voornaamste 
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knelpunten op het vlak van organisatie en personeel aan te pakken (Maister, 1999).  
Probleem is evenwel dat deze denkpistes vaak vertrekken vanuit de situatie van zeer grote 
kantoren.  Naar het gros van meer kleinschalige organisaties in het algemeen, en meer 
kleinschalige praktijken en kantoren van vrije beroepsbeoefenaars in het bijzonder, is een 
aangepaste benadering noodzakelijk.  Om dit te illustreren, gaan we summier in op een 
aantal specifieke kenmerken van de organisatie en de omgang met menselijke kapitaal bij 
vrije beroepen. 
 
• In de professionele dienstverlening verricht de ‘professional’ het merendeel van de 

dienstverlenende taken. Hij of zij beschikt hiertoe over bijzondere kwalificaties. 
Delegatie van taken en arbeidsdeling zijn hierdoor niet evident.  Meer zelfs, indien het 
delegeren van taken en opdrachten slecht wordt aanpakt, leidt dit tot een dualistisch 
personeelsbeleid met heel wat frustraties bij het ondersteunend personeel (Poutsma, 
1993).  

 
• Bij vrije beroepen is het de regel dat de zaakvoerder of de vennoten zelf blijven 

deelnemen aan het primaire proces van de dienstverlening.  Enkel in zeer grote 
organisaties kan een vennoot geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden voor 
managementtaken.  Dit betekent dat beoefenaars van een vrij beroep steeds in meerdere 
of mindere mate medewerker blijven en dat hun individuele prestaties aanleiding geven 
tot het resultaat van de beroepspraktijk.  Dit samengaan van uitvoeren, besturen en 
leiden wordt moeilijker naarmate er meer vennoten komen.  Wellicht ligt hier een 
belangrijke drempel waardoor associaties en echte groepspraktijken nog lang niet 
algemeen verspreid zijn. 

 
• De praktijken en kantoren van vrije beroepen zijn in een evolutie.  Er is sprake van 

groei, expansie, fusies, … .  De benadering van de factoren arbeid en organisatie zal dus 
steeds een dynamisch gegeven zijn waarbij men zich aanpast in functie van de 
uitdagingen die zich stellen afhankelijk van de omvang en de levensfase van het kantoor. 

 
• Vrije beroepsbeoefenaren zijn gebonden door een strenge beroepsethiek die wordt 

opgelegd en gecontroleerd door een beroepsinstantie (orde, instituut, kamer).  De 
garantie van de professionele deontologie komt op een dubbele wijze onder druk te 
staan.  In een grotere kantoor- of praktijkomgeving waar verschillende 
beroepsbeoefenaars samenwerken, neemt de loyaliteit tegenover de beroepsgroep af ten 
voordele van loyaliteit tegenover de organisatie, haar vennoten en de hier gerealiseerde 
omzet.  Kantoren en praktijken staan dan ook voor de uitdaging om een cultuur en 
organisatie uit te bouwen die beiden garanderen.  Ook het delegeren van taken aan 
ondersteunend personeel - zonder het statuut van professional - kan enkel indien er 
voldoende garanties in de organisatiestructuur en -cultuur worden ingebouwd die ervoor 
zorgen dat deze medewerkers eveneens handelen volgens de beroepsethiek.  Hiervoor 
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zullen de principes van de bedrijfsethiek moeten worden toegepast op de vrije 
beroepspraktijk.   

 
• Professionele medewerkers stromen vaak in via een verplichte stageperiode.  Rond de 

organisatie van de stage in de praktijk en de adequate scholing van medewerkers leven 
heel wat praktische vragen.   

 
• Ook de verdere ontwikkeling van de loopbaan van de professional verloopt bijzonder.  

Zo passen een aantal organisaties een of andere vorm van het ‘up or out’-principe toe.  
Verder verwacht het merendeel van de medewerkers vennoot te kunnen worden.  De 
ontwikkeling van vennoten moet begeleid worden.  Kantoren en praktijken vragen zich 
af of dit houdbaar is en zoeken andere systemen om medewerkers te ontwikkelen en te 
motiveren. 

 
 

2. AFBAKENING VAN DE ONDERZOEKSPOPULATIE 

2.1 Een definitie van het vrije en intellectuele beroep 

De sector van vrije en intellectuele beroepen wordt in literatuur niet eenduidig gedefinieerd.  
Volgens de FVIB beantwoordt een dienstverlenend intellectueel beroep aan volgende 
kwalitatieve kenmerken: 
• de dienstverlening bestaat hoofdzakelijk uit een intellectuele prestatie; 
• dit vergt een belangrijke voorafgaande opleiding en permanente vorming; 
• de beoefenaar draagt persoonlijk verantwoordelijkheid en  
• de dienstverlening gebeurt op een onafhankelijke wijze. 
• Voor een aantal beroepen geldt bovendien dat de beroepsuitoefening onderworpen is 

aan een deontologie, die in het beroepsstatuut is vastgelegd, hetzij bij wet, hetzij bij 
autonome beslissing van de betrokken beroepsorganisatie.  Dit beroepsstatuut beoogt 
het garanderen en bevorderen van de professionaliteit, de kwaliteit en de 
vertrouwensrelatie met de opdrachtgever, cliënt of patiënt. 

 

2.2 Concrete afbakening van de onderzoekspopulatie 

In dit project komen 15 beroepsgroepen1, verdeeld over vier sectoren aan bod: de 
juridische, de medische, de bouwkundige en de economische dienstverlening.  Deze 
sectoren tellen samen meer dan 56.000 werknemers, verdeeld over ongeveer 12.000 vrije 
beroepspraktijken of werkgevers.  

                                                 
1  Oorspronkelijk werden ook de technische studiën opgenomen maar deze beroepsgroep werd geschrapt 

(zie verder).  Tuin- en landschapsarchitecten hebben geen eigen Nace-code. 
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Tabel 1 Onderzoekspopulatie 

Nace Beroepsgroep Sector 

52310 Apothekers 
85120 Medische praktijken 
85130 Tandartsen 
85144 Kinesitherapeuten 
85200 Veterinaire praktijken 

Medische vrije beroepen 

74201 Architecten 
 Tuin- en landschapsarchitecten 

74844 Binnenhuisarchitecten 
74202 Landmeters 

Bouwkundige vrije beroepen 

74111 Advocaten 
74112 Notarissen 
74113 Gerechtsdeurwaarders 

Juridische vrije beroepen 

74121 Boekhouders-fiscalisten 
74122 en 

74124 
Accountants- 

belastingconsulenten 
74123 Bedrijfsrevisoren 

Economische vrije beroepen 

 
De onderzoekspopulatie werd ook afgebakend naar regio: enkel kantoren uit Vlaanderen 
en Brussel kwamen aan bod.  
 
Dit onderzoeksproject bij vrije en intellectuele beroepen richt zich enkel tot werkgevers 
(RSZ-bestand), maar er wordt geen minimumgrens (aantal werknemers) gehanteerd. 
Binnen elke beroepsgroep telt het merendeel van de kantoren immers minder dan 5 
werknemers (dimensieklasse 1 in het RSZ-bestand). 
 
 

3. ONDERZOEKSVRAAG 

Er wordt vooral gepeild naar feitenmateriaal.  De probleemstelling is immers vooral 
inventariserend.  Deze gegevens worden evenwel aangevuld met subjectieve gegevens 
inzake knelpunten en prioriteiten.  Concreet komen volgende onderwerpen in het 
onderzoek aan bod: 
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Tabel 2 Itemlijst 

Organisatie 
Interne organisatie - Personeelscategorieën 

- Organisatiestructuur: afdelingen - hiërarchie 
- Samenwerking / teamwerk / projectorganisatie… 
- Kwaliteitszorg 
- Schaalvergroting: associatie, kantooromvang, aantal vestigingen 

Externe organisatie - Professionele samenwerking / netwerkvorming  
- Multidisciplinaire samenwerking / netwerkvorming 
- Internationale samenwerking / netwerkvorming  
- Uitbesteding 

Profilering - Algemene of gespecialiseerde dienstverlening 
- Type cliënteel: particulier versus zakelijke cliënteel 
- Innovaties qua profilering 

Performantie-indicatoren - Evolutie omzet en personeel 
Personeelsbeleid 
Domeinen van 
personeelsbeleid 

- Statuten 
- Functionerings- en evaluatiegesprekken, overleg 
- Permanente vorming 
- Verloningssystemen 
- Interne doorstroming 
- Flexibiliteit (telewerk, flexibele uurroosters…) 

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
Inzet van ICT - Toepassingen voor algemeen beheer 

- Toepassingen die het dienstverleningsproces ondersteunen 
- Toepassingen die de kennisverwerving ondersteunen 

Attitude t.a.v. TOA-issues 
 
 

4. PROJECTMETHODOLOGIE 

4.1 Gegevensverzameling in grote lijnen 

Dit project bestaat uit volgende onderzoeksfases. 
1. De eerste onderzoeksfase bestaat uit gesprekken met bevoorrechte getuigen uit de 

sector.  Het doel is drieledig: (1) afbakening van het onderzoeksveld; (2) 
achtergrondinformatie verzamelen over de beroepsgroepen; (3) construeren van een 
vragenlijst. 

2. Vervolgens wordt een ruime groep van beroepsbeoefenaars bevraagd via een enquête.  
We opteerden voor een schriftelijke enquête.  

3. Peilen naar “het waarom” van bepaalde resultaten (diepte-info) kan evenwel niet in het 
kader van een enquête.  Dit wordt opgevangen via feedbacksessies in verschillende 
beroepsgroepen.  Bovendien was dit ook een eerste moment van terugkoppeling van 
informatie naar de sector. 

 



Personeelsbeleid en kantoororganisatie in het vrije beroep 
 

14. 

4.2 Steekproef 

We kozen voor een schriftelijke enquête. Oorspronkelijk beoogden we een populatie-
onderzoek. Om financiële en methodologische redenen lieten we dit idee varen.  Het leek 
ons zinvoller meer intensief toe te zien op de respons bij een beperkte groep – o.a. via een 
herinnerings-/bedankbrief -. 6442 organisaties kregen een vragenlijst in de bus.  Daar de 
beroepsgroep ‘technische studiën’ uiteindelijk weinig of geen beoefenaars van een vrij 
beroep bevatte, schrapten we deze beroepsgroep. 5842 van de verstuurde enquêtes konden 
dus effectief gebruikt worden. 
 
In de kleine beroepsgroepen, met name deze van minder dan 600 kantoren, werden alle 
kantoren aangeschreven.  Een steekproef trekken bij erg kleine beroepsgroepen, denken we 
b.v. aan de gerechtsdeurwaarders of de kinesitherapeuten, heeft geen zin.  Het risico is 
immers te groot dat we te weinig kantoren overhouden om te analyseren.  In een aantal 
beroepsgroepen werd er een steekproef van 600 organisaties getrokken.  Dit is een 
weloverwogen keuze. Heel wat vragen hebben drie antwoordcategorieën.  We beoogden 
vijftig kantoren en praktijken per antwoordmogelijkheid.  Gesteld dat de organisaties 
evenwichtig verdeeld zijn over de drie antwoordmogelijkheden en rekening houdend met 
een beoogde responsratio van 20% is een steekproef van 600 kantoren en praktijken 
gewenst.  Er zijn twee grotere beroepsgroepen, nl. de medische praktijken en apothekers.  
Om statistische redenen is het nodig om bij hen een iets grotere steekproef te trekken.  
Vandaar bij hen een steekproef van 800 kantoren. 

Tabel 3 Steekproefdesign
Nace Beroepsgroep Frequentie 
52310 Apothekers 800 
85120 Medische praktijken 800 
85130 Tandartsen 600 
85144 Kinesitherapeuten 94 
85200 Veterinaire praktijken 114 
74201 Architecten 499 
74844 Binnenhuisarchitecten 87 
74202 Landmeters 140 
74111 Advocaten 600 
74112 Notarissen 600 
74113 Gerechtsdeurwaarders 181 
74121 Boekhouders-fiscalisten 600 

74122 en 
74124 

Accountants- 
belastingconsulenten 

600 

74123 Bedrijfsrevisoren 127 

Totaal  5842
 
Net als in het onderzoek rond multidisciplinaire samenwerking (Hellings, 1999a) maakten 
we gebruik van het RSZ-bestand.  Dit betekent dat ook in dit project enkel werkgevers – 
met name kantoren en praktijken waar minstens een parttime kracht is tewerkgesteld – aan 
bod komen.  Een aantal kantoren en praktijken vallen in dit onderzoeksproject dus uit de 
boot – vooral in de medische sector gaat het om een niet onbelangrijke groep -.  Toch is dit 
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een wel overwogen keuze.  Op de eerste plaats zijn er weinig alternatieve databestanden 
voor handen.  Op de tweede plaats zijn heel wat vragen uit de vragenlijst absoluut 
irrelevant voor kantoren en praktijken zonder medewerkers en overige personeelsleden.  
Toegevingen op dit vlak – nl. een inhoudelijke aanpassing van de vragenlijst naar kantoren 
en praktijken zonder personeel – zijn moeilijk realiseerbaar.  Het is sowieso reeds een erg 
algemene bevraging – met een beperkt aantal vragen over erg uiteenlopende onderwerpen.  
Verdere veralgemeningen lijken ons dan ook uit den boze.  
 

4.3 Respons 

We behaalden een respons van 23%.  Dit voldoet aan de vooropgestelde verwachtingen en 
komt overeen met de ervaringen met schriftelijke enquêtes.  De respons schommelt tussen 
42% bij landmeters en 14% bij bedrijfsrevisoren. 
 

Tabel 4 Respons naar beroepsgroep 

Nace Beroepsgroep Populatie Steekproef Respons 
frequentie 

Respons 
% 

52310 Apothekers 1921 800 138 17.25% 
85120 Medische praktijken 2481 800 157 19.63% 
85130 Tandartsen 629 600 187 31.17% 
85144 Kinesitherapeuten 94 94 33 35.11% 
85200 Veterinaire praktijken 114 114 36 31.58% 
  5239 2408   
74201 Architecten 499 499 133 26.65% 
74844 Binnenhuisarchitecten 87 87 25 28.74% 
74202 Landmeters 140 140 59 42.14% 
  726 726   
74111 Advocaten 1230 600 127 21.17% 
74112 Notarissen 657 600 131 21.83% 
74113 Gerechtsdeurwaarders 181 181 38 20.99% 
  2068 1381   
74121 Boekhouders-fiscalisten 1146 600 93 15.5% 
74122 en 
74124 

Accountants-
belastingconsulenten 

9622 600 173 28.83% 

74123 Bedrijfsrevisoren 127 127 18 14.17% 
  2235 1327   
  10270 5842 1327  

 

                                                 
2 Accountants en belastingconsulenten werden samengevoegd. 814 + 148= 962 
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4.4 Analyses 

De analyses in dit onderzoek gebeuren op drie analyseniveaus: 
1. Resultaten voor “het vrije beroep”, m.a.w. voor alle ge-enquêteerden.  Dit zijn steeds 

gewogen resultaten3; 
2. Resultaten per sectorcluster; 
3. Resultaten per beroepsgroep. Enkel de beroepsgroepen waarvan minstens dertig 

kantoren en praktijken aan het onderzoek meewerkten, werden op dit niveau 
geanalyseerd.4 Twee beroepsgroepen, nl. de bedrijfsrevisoren en de 
binnenhuisarchitecten, zijn te klein voor analyse op beroepsgroepniveau. Dit betekent 
niet dat de ingevulde enquêtes uit deze beroepsgroepen in de prullenmand verdwenen. 
De antwoorden van beide beroepsgroepen werden immers wel opgenomen in de 
sectoranalyses, respectievelijk bij de economische en bouwkundige vrije beroepen, 
alsook op het niveau van ‘de’ vrije beroepsbeoefenaar. We behouden uiteindelijk 
dertien beroepsgroepen: voor de economische dienstverlening zijn dit de accountants-
belastingconsulenten en boekhouders-fiscalisten; voor de juridische dienstverlening  de 
advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders; voor de medische sector de 
apothekers, medische praktijken, tandartsen, kinesitherapeuten en veterinaire 
praktijken en voor de bouwkundige dienstverlening de landmeters en architecten. 

 

                                                 
3  Omdat bepaalde beroepsgroepen volledig werden bevraagd terwijl er in andere steekproeven van 

verschillende omvang werden getrokken, zijn bepaalde beroepsgroepen oververtegenwoordigd in de 
totale steekproef. Dit heeft tot gevolg dat de totale cijfers niet representatief zijn; hun scores wegen 
onevenredig door in het eindresultaat. Om het evenwicht te herstellen werd er een weging toegepast. 
Wanneer men uitspraken wil doen over de volledige populatie dan moet men de resultaten voor de 
grootste groepen van de populatie kunstmatig ‘vaker laten voorkomen’, zodat het eindresultaat geldig is 
voor de oorspronkelijke verhouding in de populatie. Dit doet men door te vermenigvuldigen met 
wegingsfactoren of –anders uitgedrukt – door te wegen. 

4  Dertig eenheden als minimale grens, betekent immers (theoretisch) tien eenheden per cel bij driewaarden 
variabelen – b.v. (1) ja, (2) neen maar lijkt me wel nuttig, (3) neen en lijkt me ook niet nuttig -. 
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HOOFDSTUK 2 KANTOREN EN 
PRAKTIJKEN ONDER DE LOEP 

 
In dit hoofdstuk schetsen we de populatie die in dit onderzoek aan bod komt.  We bekijken 
eerst de schaalomvang van de gemiddelde organisatie van beoefenaars van een vrij beroep 
en de verschillende personeelscategorieën die we in dit type van kantoren en praktijken 
terug vinden.  Ook gaan we na of er kantoren en praktijken met meerdere vestigingen zijn.  
Vervolgens bestuderen we het type cliënteel van vrije beroepsbeoefenaars.  Zowel zakelijke 
als particuliere cliënten komen aan bod.  Ook gaan we na hoe kantoren en praktijken zich 
profileren, nl. als generalist of als specialist.  Tot slot  nemen we een aantal elementen 
onder de loep die de (markt-)positie van een kantoor of praktijk mee kunnen bepalen. 
 
 

1. KANTOOR- OF PRAKTIJKGROOTTE 

Het merendeel van de kantoren en praktijken telt twee (19%) of drie (20%) personen5.  
16% van de organisaties is vier en 11% van de organisaties is vijf man sterk.  Slechts 10% 
van de kantoren en praktijken heeft een schaalomvang van meer dan 10 personen.  Echt 
grote organisaties zijn er bijna niet; 0,6% van de kantoren en praktijken telt meer dan vijftig 
en 0,2% meer dan honderd personen.  
 

Tabel 5 Schaalomvang (*) 

 % 
< 3 personen 20,9% 
3 – 5 personen 47,1% 
6 – 10 personen 22,4% 
> 10 personen 9,6% 
(*) Gewogen bestand n=1250 
 
Vooral in de medische dienstverlening zijn er tweepersoonspraktijken, veelal bestaande uit 
een zaakvoerder bijgestaan door één medewerker of overig personeelslid.  Ongeveer één op 
drie medische, tandartsen-, veterinaire en kinesitherapeutenpraktijken heeft deze 
schaalomvang.  De medische sector vormt dan ook een contrast met de juridische 
dienstverlening waar slechts 9% advocaten-, 2% notaris- en zelfs geen enkel 
gerechtsdeurwaarderskantoor minder dan drie personen telt.  De relatief grootste kantoren 
en praktijken vinden we vooral in de advocatuur en bij gerechtsdeurwaarders terug.  

                                                 
5  1,5% van de kantoren en praktijken telt één persoon, met name de zaakvoerder. Wellicht werden de 

personeelsgegevens van deze enquêtes onzorgvuldig ingevuld. Het RSZ-bestand dat werd gebruikt, bevat 
immers enkel kantoren en praktijken mét personeelsleden (minstens één deeltijdse kracht). 
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Ongeveer één op vier kantoren uit beide beroepsgroepen telt meer dan tien personen. 
Minder dan 4% apothekerofficina’s, tandartsenpraktijken, notaris- en boekhouders-
fiscalistenkantoren halen deze schaalomvang. 
 

Tabel 6 Schaalomvang naar beroepsgroep en sectorcluster 

 < 3 personen 3 – 5 personen 6 – 10 personen > 10 personen 
Apothekers 22,5% 63,8% 11,6% 2,2% 
Medische praktijken 33,3% 39,7% 17,9% 9,0% 
Tandartsen 35,7% 45,9% 15,1% 3,2% 
Veterinaire praktijken 30,6% 44,4% 11,1% 13,9% 
Kinesitherapeuten 33,3% 46,7% 13,3% 6,7% 
MEDISCHE DIENSTEN  30,3% 48,6% 15,2% 5,9%
Architecten 12,8% 48,1% 23,3% 15,8% 
Landmeters 20,3% 33,9% 32,2% 13,6% 
BOUWKUNDIGE 
DIENSTEN  

15,4% 45,5% 25,2% 13,8%

Advocaten 9,4% 41,7% 26,0% 22,8% 
Notarissen 1,5% 46,6% 48,1% 3,8% 
Gerechtsdeurwaarders 0,0% 34,2% 42,1% 23,7% 
JURIDISCHE DIENSTEN  6,0% 42,6% 34,7% 16,7%
Boekhouders-fiscalisten 21,1% 55,6% 20,0% 3,3% 
Accountants- 
belastingconsulenten 

12,4% 44,4% 30,8% 12,4% 

ECONOMISCHE 
DIENSTEN  

15,6% 48,5% 26,3% 9,5%

TOTAAL 20,9% 47,1% 22,4% 9,6%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 
Het gemiddelde kantoor telt ongeveer zes personen (de zaakvoerder of de associés 
inbegrepen).  De gemiddelde schaalomvang varieert echter van sector tot sector.  Zo telt de 
gemiddelde praktijk uit de medische dienstverlening ongeveer vier personen terwijl de 
gemiddelde juridische dienst 8 ½ personen omvat. 
 

Tabel 7 Gemiddelde schaalomvang naar sectorcluster 

 Gemiddeld aantal personen/organisatie 
Medische diensten 4,18 
Economische diensten  6,18 
Bouwkundige diensten  6,91 
Juridische diensten  8,466 
ALGEMEEN GEMIDDELDE  6,03
 

                                                 
6  De steekproef van advocatenkantoren omvat één heel groot kantoor. Zouden we bij de analyses geen 

rekening houden met deze ‘outliner’, dan zou het gemiddeld aantal personen per organisatie uit de 
juridische dienstverlening 6,95 en niet 8,46 zijn. De gemiddelde organisatie zou verder geen 6,03 maar 
5,73 personen tellen. Merken we alvast op dat dit geen verdere impact heeft op de analyses uit dit 
onderzoek aangezien de variabele schaalomvang werd gereduceerd tot vier categorieën. Dit kantoor 
behoort tot de categorie >10 personen, ongeacht de effectieve grootte. 
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We ordenen de beroepsgroepen naar gemiddelde schaalomvang: de grootste organisaties 
vinden we terug bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en architecten; de kleinste bij 
boekhouders-fiscalisten, apothekers, kinesitherapeuten en tandartsen.  Het gemiddelde 
advocatenkantoor telt bijna tien personen terwijl een doorsnee boekhouders-
fiscalistenkantoor, apothekersofficina, tandartsen- of kinesitherapeutenpraktijk minder dan 
vijf personen omvat.  
 

Tabel 8 Gemiddelde schaalomvang naar beroepsgroep 

Beroepsgroep Gemiddeld aantal personen/organisatie
Tandartsen 3,95 
Kinesitherapeuten 4,27 
Apothekers 4,28 
Boekhouders-fiscalisten 4,48 
Medische praktijken 5,43 
Notarissen 5,86 
Veterinaire praktijken 6,14 
Landmeters 6,58 
Accountants-belastingconsulenten 6,85 
Architecten 7,46 
Gerechtsdeurwaarders 7,82 
Advocaten 9,997 
ALGEMEEN GEMIDDELDE 6,03
 
 

2. DE PERSONEELSCATEGORIEEN 

Het gemiddelde kantoor telt zes personen, met name de zaakvoerder of meerdere associés, 
eventueel omringd door één of meerdere medewerkers, eventueel bijgestaan door één of 
meerdere overige personeelsleden en tenslotte één of meerdere stagiairs.  We herhalen 
nogmaals dat in dit onderzoek enkel de kantoren en praktijken mét personeel werden 
opgenomen.  Elk kantoor of elke praktijk heeft dus medewerkers en/of overige 
personeelsleden in dienst.  We bekijken de vier personeelscategorieën die in elke organisatie 
kunnen voorkomen afzonderlijk. 
 

2.1 Associés en zaakvoerders 

Bijna zeven op tien kantoren zijn éénmanszaken, met een zaakvoerder aan het hoofd. 
Associaties worden veelal door twee of drie associés gerund.  Minder dan één op tien 
kantoren en praktijken telt meer dan drie associés.  Bovendien telt de enquête slechts drie 
echte “uitschieters”, nl. met respectievelijk 21, 52 en 171 associés.  
 

                                                 
7  De steekproef van advocatenkantoren omvat één heel groot kantoor. Zouden we bij de analyses geen 

rekening houden met deze ‘outliner’, dan zou het gemiddelde advocatenkantoor 7,42 personen tellen. 
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Tabel 9 Aantal associés en zaakvoerders (*) 

 % 
1 Zaakvoerder 67,5% 
2 Associés 18,4% 
3 Associés 6,1% 
> 3 Associés  8,0% 
(*) Gewogen bestand n=1250 
 
98% van de notariskantoren en 88% van de apothekerofficina’s t.o.v. slechts 37% van de 
advocatenkantoren hebben een zaakvoerder.  Bovendien heeft geen enkel notariskantoor 
en bijna geen enkele officina meer dan twee associés.  Vooral onder de advocatenkantoren 
(21%), de medische en de veterinaire praktijken (14%), de kinesitherapeutenpraktijken en 
de architectenbureaus (10%) zijn er organisaties met meer dan drie associés.  
 

Tabel 10 Aantal associés en zaakvoerders naar beroepsgroep en sectorcluster 

 1 Zaakvoerder 2 associés 3 associés > 3 associés 
Apothekers 88,4% 10,1% 0,7% 0,7% 
Medische praktijken 61,5% 14,7% 9,6% 14,1% 
Tandartsen 74,1% 20,0% 4,3% 1,6% 
Veterinaire praktijken 52,8% 16,7% 16,7% 13,9% 
Kinesitherapeuten 66,7% 16,7% 6,7% 10,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  72,1% 14,4% 6,0% 7,5%
Architecten 64,7% 19,5% 6,0% 9,8% 
Landmeters 69,5% 22,0% 5,1% 3,4% 
BOUWKUNDIGE 
DIENSTEN  

66,1% 21,0% 5,6% 7,3%

Advocaten 37,0% 30,7% 11,8% 20,5% 
Notarissen 97,7% 2,3% 0,0% 0,0% 
Gerechtsdeurwaarders 71,1% 18,4% 2,6% 7,9% 
JURIDISCHE DIENSTEN  59,8% 20,3% 7,2% 12,7%
Boekhouders-fiscalisten 66,7% 27,8% 5,6% 0,0% 
Accountants- 
belastingconsulenten 

65,1% 23,1% 4,7% 7,1% 

ECONOMISCHE 
DIENSTEN  

65,5% 24,5% 5,0% 5,0%

TOTAAL 67,5% 18,4% 6,1% 8,0%
Beroepsgroep p<.01 
Sectorcluster p=.00 
 
Het gemiddelde kantoor (mét personeel!) telt ruim anderhalve associé (1,68).  Het 
gemiddeld aantal associés is het hoogst bij veterinaire praktijken (3,44) en 
advocatenkantoren (2,44) en het laagst bij notarissen (1,02) en apothekers (1,15).  Dit 
betekent dat het gemiddelde advocatenkantoor of de gemiddelde veterinaire praktijk een 
associatie is terwijl notariskantoren en officina’s veeleer solopraktijken of 
medewerkerorganisaties zijn, gerund door een zaakvoerder. 
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Tabel 11 Gemiddeld aantal associés per kantoor of praktijk naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Gemiddeld aantal associés / organisatie 
Apothekers 1,15 
Medische praktijken 1,97 
Tandartsen 1,35 
Veterinaire praktijken  3,44 
Kinesitherapeuten 1,87 
MEDISCHE DIENSTEN  1,65
Architecten 1,72 
Landmeters 1,44 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  1,61
Advocaten 2,448 
Notarissen 1,02 
Gerechtsdeurwaarders 1,47 
JURIDISCHE DIENSTEN  1,90
Boekhouders-fiscalisten 1,39 
Accountants-belastingconsulenten 1,57 
ECONOMISCHE DIENSTEN  1,57
ALGEMEEN GEMIDDELDE 1,68

 

2.2 Medewerkers 

Bijna één op twee kantoren en praktijken hebben geen medewerkers. In ruim één op vijf 
organisaties is er één medewerker en één op acht kantoren en praktijken stellen twee 
medewerkers tewerk. In één op tien organisaties zijn er meer dan drie medewerkers. 2% 
van de organisaties telt meer dan tien medewerkers. Merken we nogmaals op dat in deze 
enquête sowieso enkel kantoren en praktijken mét personeel werden opgenomen (cfr. RSZ-
bestand). 
 

Tabel 12 Aantal medewerkers (*) 

 % 
Geen medewerker 48,3% 
Eén medewerker 22,3% 
Twee medewerker 12,3% 
Drie medewerkers 7,0% 
Meer dan drie medewerkers 10,1% 
(*) Gewogen bestand n=1250 
 
Vooral in de medische dienstverlening zijn er organisaties zonder medewerkers, nl. acht op 
tien medische praktijken en zes op tien tandartsen- en veterinaire praktijken.  Echter ook 
vijf op tien landmeterbureaus en boekhouders-fiscalistenkantoren hebben geen 

                                                 
8  De steekproef van advocatenkantoren omvat één heel groot kantoor. Zouden we bij de analyses geen 

rekening houden met deze ‘outliner’, dan zou het gemiddelde advocatenkantoor 2,30 associés tellen. Het 
gemiddelde kantoor uit de juridische dienstverlening telt dan 1,81 associés. De gemiddelde organisatie 
omvat nu 1,66 associés. 
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medewerkers.  Dit komt dan weer minder voor bij advocatenkantoren (29%), apothekers 
en gerechtsdeurwaarderskantoren (26%).  Vooral architectenbureaus (16%), 
advocatenkantoren (16%) en accountants-belastingconsulentenkantoren (19%) hebben 
meer dan drie medewerkers.  Praktijken met meer dan drie medewerkers vinden we in de 
medische dienstverlening hoofdzakelijk bij kinesitherapeuten terug (13%).  Slechts weinig 
veterinaire praktijken (3%), medische praktijken (5%) en tandartsenpraktijken (5%) hebben 
zulk een omvangrijk team van medewerkers. 
 

Tabel 13 Aantal medewerkers per kantoor/praktijk naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Geen 
medewerker 

Eén 
medewerker 

Twee 
medewerkers 

Drie 
medewerkers 

Meer dan drie 
medewerkers

Apothekers 26,1% 41,3% 20,3% 5,1% 7,2% 
Medische praktijken 80,3% 6,4% 7,0% 1,3% 5,0% 
Tandartsen 59,4% 18,7% 9,6% 7,0% 5,3% 
Veterinaire praktijken 61,1% 16,7% 11,1% 8,3% 2,8% 
Kinesitherapeuten 41,9% 29,0% 9,7% 6,5% 12,9% 
MEDISCHE DIENSTEN 58,0% 20,3% 11,8% 3,9% 6,0%
Architecten 36,8% 22,6% 15,0% 9,8% 15,8% 
Landmeters 50,8% 20,3% 16,9% 5,1% 6,9% 
BOUWKUNDIGE 
DIENSTEN  

41,5% 21,1% 15,4% 8,9% 13,0%

Advocaten 29,1% 28,3% 13,4% 13,4% 15,8% 
Notarissen 38,2% 32,1% 9,9% 8,4% 11,4% 
Gerechtsdeurwaarders 26,3% 42,1% 21,1% 2,6% 7,9% 
JURIDISCHE 
DIENSTEN  

31,9% 30,7% 13,1% 10,8% 13,5%

Boekhouders-fiscalisten 52,2% 17,8% 11,1% 10,0% 8,9% 
Accountants- 
belastingconsulenten 

39,2% 21,1% 11,7% 9,4% 18,6% 

ECONOMISCHE 
DIENSTEN  

44,3% 19,3% 11,4% 9,8% 15,2%

TOTAAL 48,3% 22,3% 12,3% 7,0% 10,1%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 
Het gemiddelde kantoor of de gemiddelde praktijk (mét personeel!) telt anderhalve 
medewerker (1,56).  Het gemiddeld aantal medewerkers is het hoogst in accountants-
belastingconsulentenkantoren (2,91 personen/kantoor), in architectenbureaus (2,66 
personen/bureau) en in advocatenkantoren (2,37 personen/kantoor).  Het gemiddeld 
aantal medewerkers is het laagst in medische (0,63 personen/praktijk), veterinaire (0,81 
personen/praktijk) en tandartsenpraktijken (0,86 personen/praktijk).  Dit maakt dat het 
gemiddeld aantal medewerkers per organisatie het hoogst is in de economische en het 
laagst is in de medische dienstverlening. 
 



Kantoren en praktijken onder de loep 
 

23. 

Tabel 14 Gemiddeld aantal medewerkers per kantoor of praktijk naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Gemiddeld aantal medewerkers/organisatie 
Apothekers 1,45 
Medische praktijken 0,63 
Tandartsen 0,86 
Veterinaire praktijken  0,81 
Kinesitherapeuten 1,45 
MEDISCHE DIENSTEN  0,95
Architecten 2,66 
Landmeters 1,25 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  2,15
Advocaten 2,379 
Notarissen 1,43 
Gerechtsdeurwaarders 1,24 
JURIDISCHE DIENSTEN  1,96
Boekhouders-fiscalisten 1,30 
Accountants-belastingconsulenten 2,91 
ECONOMISCHE DIENSTEN  2,31
ALGEMEEN GEMIDDELDE 1,56

 

2.3 Overige personeelsleden 

In bijna één op vijf kantoren en praktijken is er geen overig personeel.  In ruim één op drie 
kantoren en praktijken vinden we één overig personeelslid terug.  Nog eens één op vijf 
organisaties stellen twee overige personeelsleden tewerk.  Drie tot zeven overige 
personeelsleden komt nog vrij frequent voor (23%) maar acht of meer overige 
personeelsleden is eerder uitzonderlijk (4%). 
 

Tabel 15 Aantal overige personeelsleden (*) 

 % 
Geen overig personeelslid 17,9% 
Eén overig personeelslid 36,7% 
Twee overige personeelsleden 18,2% 
Drie overige personeelsleden 9,1% 
Meer dan drie overige personeelsleden 18,1% 
(*) Gewogen bestand n=1250 
 
Heel wat kinesitherapeutenpraktijken (39%), accountants-belastingconsulentenkantoren 
(32%), boekhouders-fiscalistenkantoren (28%) en apothekers (27%) stellen geen overig 
personeel tewerk.  Bij gerechtsdeurwaarders (3%) en advocaten (4%) komt dit zelden voor.  
Vooral in de juridische en de bouwkundige dienstverlening vinden we kantoren terug met 

                                                 
9  De steekproef van advocatenkantoren omvat één heel groot kantoor. Zouden we bij de analyses geen 

rekening houden met deze ‘outliner’, dan zou het gemiddelde advocatenkantoor 1,90 medewerkers  
tellen. Het gemiddelde kantoor uit de juridische dienstverlening telt dan 1,69 medewerkers. De 
gemiddelde organisatie tenslotte omvat nu 1,50 medewerkers. 
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een ruim team van overige personeelsleden. 53% gerechtsdeurwaarders-, 46% notaris- en 
23% advocatenkantoren, alsook 37% landmeter- en 20% architectenbureaus hebben meer 
dan drie overige personeelsleden.  Geen enkele kinesitherapeutenpraktijk telt dit aantal 
overige personeelsleden. 
 

Tabel 16 Aantal overige personeelsleden per kantoor/praktijk naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Geen Eén Twee Drie Meer dan 
drie 

Apothekers 26,8% 42,8% 18,1% 5,8% 6,5% 
Medische praktijken 13,4% 43,9% 17,8% 9,6% 15,3% 
Tandartsen 9,6% 47,6% 24,1% 9,1% 9,6% 
Veterinaire praktijken 13,9% 52,8% 11,1% 11,1% 11,1% 
Kinesitherapeuten 38,7% 48,4% 9,7% 3,2% 0,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  17,5% 44,6% 18,7% 8,1% 11,0%
Architecten 16,5% 35,3% 19,5% 8,3% 20,3% 
Landmeters 11,9% 27,1% 15,3% 8,5% 37,3% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  17,6% 32,8% 17,6% 8,0% 24,0%
Advocaten 3,9% 39,4% 23,6% 10,2% 22,8% 
Notarissen 14,5% 6,9% 13,7% 19,1% 45,8% 
Gerechtsdeurwaarders 2,6% 7,9% 10,5% 26,3% 52,6% 
JURIDISCHE DIENSTEN  7,1% 26,2% 19,4% 14,3% 32,9%
Boekhouders-fiscalisten 27,8% 35,6% 16,7% 7,8% 12,2% 
Accountants- 
belastingconsulenten 

31,6% 25,7% 16,4% 5,8% 20,5% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  29,2% 29,5% 16,7% 6,8% 17,8%
TOTAAL 17,9% 36,7% 18,2% 9,1% 18,1%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 
Het gemiddelde kantoor of de gemiddelde praktijk (mét personeel!) telt iets meer dan twee 
overige personeelsleden (2,33 personen/organisatie). In de juridische dienstverlening heeft 
het gemiddelde kantoor echter drie voltijdse en één halftijds tewerkgesteld overig 
personeelslid.  Gerechtsdeurwaarders, notarissen, advocaten maar ook landmeters stellen 
heel wat overig personeel te werk (3 à 5 personen/kantoor).  Het gemiddeld aantal overige 
personeelsleden per organisatie is dan weer het laagst bij kinesitherapeuten (0,77 
personen/praktijk), boekhouders-fiscalisten (1,52 personen/kantoor) en apothekers (1,54 
personen/officina). 
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Tabel 17 Gemiddeld aantal overige personeelsleden per kantoor of praktijk naar 
beroepsgroep en sectorcluster 

 Gemiddeld aantal overige 
personeelsleden/organisatie 

Apothekers 1,54 
Medische praktijken 2,35 
Tandartsen 1,70 
Veterinaire praktijken  1,81 
Kinesitherapeuten 0,77 
MEDISCHE DIENSTEN  1,92
Architecten 2,48 
Landmeters 3,83 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  2,73
Advocaten 3,5110 
Notarissen 3,21 
Gerechtsdeurwaarders 4,84 
JURIDISCHE DIENSTEN  3,53
Boekhouders-fiscalisten 1,52 
Accountants-belastingconsulenten 2,08 
ECONOMISCHE DIENSTEN  1,96
TOTAAL 2,33

 

2.4 Stagiair(e)s 

In maar liefst acht op tien kantoren en praktijken zijn er geen stagiairs. In één op acht 
kantoren en praktijken vinden we één stagiair terug.  Meerdere stagiairs binnen één 
organisatie is eerder uitzonderlijk (7%). 
 

Tabel 18 Aantal stagiairs (*) 

 % 
Geen stagiair 80,4% 
Eén stagiair 12,9% 
Twee stagiairs 3,5% 
Meer dan twee stagiairs 3,2% 
(*) Gewogen bestand n=1250 
 
We stellen vast dat bij meer dan negen op tien apothekers, tandartsen, kinesitherapeuten, 
veterinaire praktijken en landmeters er momenteel geen stagiairs werken.  Uiteraard bestaat 
het systeem van stagiairs of beroepsbeoefenaar in praktijkopleiding (cfr. HIBO) niet in elke 
beroepsgroep.  In de advocatuur is het aantal kantoren zonder stagiair het laagst; maar het 
gaat nog steeds om ruim één op twee kantoren.  Eén op vijf advocatenkantoren heeft dan 
weer meerdere stagiairs in huis.  

                                                 
10  De steekproef van advocatenkantoren omvat één heel groot kantoor. Zouden we bij de analyses geen 

rekening houden met deze ‘outliner’, dan zou het gemiddelde advocatenkantoor 2,34 overige 
personeelsleden tellen. Het gemiddelde kantoor uit de juridische dienstverlening telt dan 2,84 overige 
personeelsleden. De gemiddelde organisatie tenslotte omvat nu 2,19 overige personeelsleden. 
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Dit geldt ook voor 15% architectenbureaus maar voor geen enkele tandartsenpraktijk. 
Stagiairs vinden we dus vooral terug in advocatenkantoren (45%), architectenbureaus 
(32%), medische praktijken (26%) en gerechtsdeurwaarderskantoren (24%). 
 

Tabel 19 Aantal stagiairs per kantoor of praktijk naar beroepsgroep & sectorcluster 

 Geen stagiair Eén stagiair Meerdere stagiairs 
Apothekers 90,6% 8,0% 1,4% 
Medische praktijken 74,5% 17,8% 7,7% 
Tandartsen 98,4% 1,6% 0,0% 
Kinesitherapeuten 93,5% 3,2% 3,2% 
Veterinaire praktijken 94,4% 2,8% 2,8% 
MEDISCHE DIENSTEN  85,0% 10,9% 4,1%
Architecten 68,4% 16,5% 15,2% 
Landmeters 96,6% 1,7% 1,7% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  76,6% 12,9% 10,5%
Advocaten 55,1% 23,6% 21,3% 
Notarissen 86,3% 10,7% 3,0% 
Gerechtsdeurwaarders 76,3% 21,1% 2,6% 
JURIDISCHE DIENSTEN  66,9% 19,1% 13,9%
Boekhouders-fiscalisten 85,6% 8,9% 5,5% 
Accountants- 
belastingconsulenten 

84,8% 12,3% 3,0% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  84,1% 11,4% 4,5%
TOTAAL 80,4% 12,9% 6,7%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 
Per twee kantoren (mét personeel!) vinden we één stagiair terug (0,45 per kantoor).  In 
advocatenkantoren is het gemiddeld aantal stagiairs het hoogst: elk kantoor heeft ongeveer 
anderhalve stagiair in huis.  De gemiddelde medische praktijk of het gemiddelde 
architectenbureau neemt een halftijdse stagiair onder haar hoede.  Vijf notariskantoren en 
vier gerechtsdeurwaarders-, accountants-belastingconsulenten- of boekhouders-
fiscalistenkantoren zijn samen goed voor één stagiair. 
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Tabel 20 Gemiddeld aantal stagiairs per kantoor of praktijk naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Gemiddeld aantal stagiairs/organisatie 
Apothekers 0,15 
Medische praktijken 0,45 
Tandartsen 0,02 
Veterinaire praktijken  0,08 
Kinesitherapeuten 0,10 
MEDISCHE DIENSTEN  0,26
Architecten 0,59 
Landmeters 0,05 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  0,42
Advocaten 1,6811 
Notarissen 0,20 
Gerechtsdeurwaarders 0,26 
JURIDISCHE DIENSTEN  1,07
Boekhouders-fiscalisten 0,27 
Accountants-belastingconsulenten 0,23 
ECONOMISCHE DIENSTEN  0,32
TOTAAL 0,45

 

2.5 Vrouwelijke associés 

66% van de kantoren en praktijken wordt uitsluitend door mannen gerund – hetzij door 
een mannelijke zaakvoerder, hetzij door een team van mannelijke associés.  In 34% van de 
organisaties is er minstens één vrouwelijke associé.  In 18% van de kantoren en praktijken 
zijn alle associés vrouwen of is de zaakvoerder een vrouw.  In 9% van de kantoren en 
praktijken is één op twee associés een vrouw maar in de gemiddelde organisatie gaat het 
(slechts?) om één op vier associés.  
 
Merken we verder op dat in 30% van de organisaties er één vrouwelijke associé is, hetzij als 
zaakvoerder van de organisatie, hetzij als één van de associés.  In 3% van de organisaties 
zijn er twee vrouwelijke associés.  Slechts 1% van de organisaties heeft meer dan twee 
vrouwelijke associés.  
 

                                                 
11 De steekproef van advocatenkantoren omvat één groot internationaal kantoor. Zouden we bij de 

analyses geen rekening houden met deze ‘outliner’, dan zou het gemiddelde advocatenkantoor 0,89 
stagiairs tellen. Het gemiddelde kantoor uit de juridische dienstverlening telt dan 0,61stagiairs. De 
gemiddelde organisatie tenslotte omvat nu 0,36 stagiairs. 
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Tabel 21 Vrouwelijke associés 

 % vrouwelijke associés per organisatie 
0% 65,7% 
1% – 50% 15,4% 
51% tot 99% 1,1% 
100% 17,9% 
GEMIDDELDE 25,0%

 
Vooral in de medische dienstverlening zijn er heel wat “vrouwelijke organisaties” – 
praktijken met een vrouwelijke zaakvoerder of met een team dat enkel uit vrouwelijke 
associés bestaat - 41% apothekersofficina’s, 26% veterinaire praktijken en 19% 
kinesitherapeutenpraktijken worden uitsluitend door vrouwen gerund.  In de bouwkundige 
dienstverlening en bij gerechtsdeurwaarders komt dit veel minder vaak voor (7% 
landmeterbureaus, 8% architectenbureaus en gerechtsdeurwaarderskantoren).  In de 
bouwkundige en de juridische dienstverlening zijn er dan ook heel wat kantoren met 
uitsluitend mannelijke associés of een mannelijke zaakvoerder, nl. 90% notaris- en 87% 
gerechtsdeurwaarderskantoren, 86% landmeter- en 80% architectenbureaus.  Bij 
apothekers, tandartsen, veterinaire praktijken en kinesitherapeuten gaat het daarentegen om 
minder dan zes op tien organisaties. 
 

Tabel 22 Aanwezigheid van vrouwelijke associés naar beroepsgroep en sectorcluster 

 0% 1% tem 99% 100% 
Apothekers 50,7% 8,7% 40,6% 
Medische praktijken 61,8% 22,3% 15,9% 
Tandartsen 54,5% 19,3% 26,2% 
Veterinaire praktijken  58,3% 30,6% 11,1% 
Kinesitherapeuten 51,6% 29,0% 19,4% 
MEDISCHE DIENSTEN  56,7% 18,0% 25,3%
Architecten 79,7% 12,0% 8,3% 
Landmeters 86,4% 6,8% 6,8% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  78,2% 11,3% 10,5%
Advocaten 60,6% 27,6% 11,8% 
Notarissen 90,1% 0,0% 9,9% 
Gerechtsdeurwaarders 86,8% 5,3% 7,9% 
JURIDISCHE DIENSTEN  72,5% 16,7% 10,8%
Boekhouders-fiscalisten 70,0% 17,8% 12,2% 
 Accountants-belastingconsulenten 78,1% 11,8% 10,1% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  74,0% 15,3% 10,7%
TOTAAL 65,7% 16,5% 17,9%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 
Drie op vier van de kantoren en praktijken van minder dan drie personen hebben geen 
enkele vrouwelijke associé.  Ruim één op vijf van deze organisaties heeft enkel vrouwelijke 
associés of – meer voor de hand liggend – een vrouwelijke zaakvoerder.  Naarmate de 
schaalomvang van de kantoren en praktijken toeneemt, krijgen we een meer ‘gemengde’ 
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structuur; het percentage kantoren zonder, maar ook het percentage kantoren met 
uitsluitend vrouwelijke associés daalt.  Het team van associés bestaat nu veeleer uit mannen 
en vrouwen.  Dit maakt dat slechts 8% van de relatief grootste kantoren en praktijken 
uitsluitend door vrouwelijke associés wordt geleid. 60% van de organisaties van deze 
omvang heeft geen enkele vrouwelijke associé. 
 

Tabel 23 Aanwezigheid van vrouwelijke associés naar schaalomvang 

 0% 1% tem 99% 100% 
< 3 personen 74,7% 3,1% 22,2% 
3 – 5 personen 63,2% 15,4% 21,4% 
6 – 10 personen 65,0% 24,6% 10,4% 
> 10 personen 59,2% 32,5% 8,3% 
TOTAAL 65,7% 16,5% 17,9%
p=.00 
 
Vooral medewerkerorganisaties, kantoren en praktijken die zich als specialist profileren en 
organisaties met vooral particuliere cliënten hebben een vrouwelijke zaakvoerder of enkel 
vrouwelijke associés. Solopraktijken, generalisten en zakenkantoren worden veeleer door 
mannen gerund. 
 

Tabel 24 Aanwezigheid van vrouwelijke associés naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Type cliënteel 
Geen vrouwelijke associés 78% solopraktijken t.o.v. 

45% associaties 
p=.00 

69% generalisten t.o.v. 
63% generalisten met 

specifieke dnstn.  
p<.01 

74% zakelijk t.o.v. 61% 
particulier cliënteel  

p=.00 

Allemaal vrouwelijke 
associés 

26% medewerkers-
organisaties t.o.v. 22% 
solopraktijken en 5% 

associaties  
p=.00 

20% specialisten t.o.v. 
16% generalisten met 

specifieke dnstn.  
p<.01 

23% particulier t.o.v. 9% 
zakelijk cliënteel 

p=.00 

 

2.6 Samenvatting 

Het gemiddelde kantoor telt zes personen.  Het omvat drie voltijdse beoefenaars van een 
vrij beroep, met name één voltijdse en één halftijdse zaakvoerder/associés aangevuld met 
eveneens één voltijdse en één halftijdse medewerker.  Daarnaast twee voltijds en één 
halftijds tewerkgesteld overig personeelslid en tenslotte een halftijdse stagiair.  
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3. HET ORGANISATIETYPE 

3.1 Associaties 

Eén op drie kantoren en praktijken is een associatie (32%).  In het merendeel van deze 
organisaties delen de associés kosten én baten. 63,7% van de associaties of 21% van alle 
kantoren en praktijken zijn dan ook echte kosten- en batenassociaties.  Bij de overige 
associaties gaat het louter om kostendelingen, b.v. om twee beoefenaars van een vrij beroep 
die samen een gebouw huren, het loon van de receptioniste delen maar elk een volledig 
afzonderlijke praktijk hebben met eigen dossiers en een eigen cliënteel. 
 

Tabel 25 Associaties 

 % 
Kosten- en batenassociatie 20,7% 
Kostenassociatie 11,8% 
Geen associatie 67,6% 

 

3.2 Medewerker-organisaties en solopraktijken 

Bijna zeven op tien kantoren en praktijken zijn geen associatie.  Deze groep willen we 
verder verfijnen.  We maken een onderscheid tussen niet-associaties waar er meerdere 
professionals werken (dus een zaakvoerder/kantoorhouder met minstens één medewerker) 
en niet-associaties waar de zaakvoerder of kantoorhouder de enige professional binnen het 
kantoor of de praktijk is.  Hij of zij heeft geen medewerkers maar wordt in de uitoefening 
van zijn of haar job wel bijgestaan door overige personeelsleden: bijvoorbeeld een 
medische praktijk met één huisarts en een medisch secretaresse; een architectenbureau 
bestaande uit één architect, twee technisch tekenaars en een halftijds tewerkgestelde 
telefoniste; een notariskantoor met één notaris, een notarisklerk en een secretaresse-
receptioniste.  Zo krijgen we drie organisatietypes die elk ongeveer in dezelfde mate 
vertegenwoordigd zijn: de associatie (32%), de medewerker-organisatie (35%) en de 
solopraktijk (33%). 
 

Tabel 26 Organisatietypes (*) 

 %  
Associatie 32,4% 
Medewerker-organisatie 34,7% 
Solopraktijk 32,9% 
(*) Gewogen bestand n=1248 
 
Zes op tien advocatenkantoren en bijna vijf op tien veterinaire praktijken zijn een 
associatie.  Notarissen (2%) en apothekers (12%) vormen het minst vaak een associatie. 
Bijna zeven op tien apothekers zijn wel een medewerker-organisatie.  Ook zes op tien 
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notaris- en bijna één op twee gerechtsdeurwaarderskantoren hebben dit organisatietype. Bij 
medische praktijken komt dit duidelijk veel minder voor.  Hier vinden we – net als bij 
tandartsen - veeleer solopraktijken. Advocaten kiezen het minst voor dit organisatietype. 
 

Tabel 27 Organisatietype naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Associatie  Medewerker-
organisatie 

Solopraktijk 

Apothekers 11,6% 68,1% 20,3% 
Medische praktijken 38,5% 10,9% 50,6% 
Tandartsen 25,9% 29,2% 44,9% 
Veterinaire praktijken  47,2% 22,2% 30,6% 
Kinesitherapeuten 33,3% 43,3% 23,3% 
MEDISCHE DIENSTEN  28,1% 33,2% 38,7%
Architecten 35,3% 36,1% 28,6% 
Landmeters 30,5% 33,9% 35,6% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  33,9% 35,5% 30,6%
Advocaten 63,0% 21,3% 15,7% 
Notarissen 2,3% 59,5% 38,2% 
Gerechtsdeurwaarders 28,9% 47,4% 23,7% 
JURIDISCHE DIENSTEN  40,5% 35,7% 23,8%
Boekhouders-fiscalisten 33,3% 33,3% 33,3% 
Accountants-belastingconsulenten 34,1% 40,1% 25,7% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  34,2% 36,5% 29,2%
TOTAAL 32,4% 34,7% 32,9%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.31 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V<.1 
 
Er is een duidelijke samenhang tussen de schaal en het organisatietype.  Drie op vier 
kantoren en praktijken van meer dan tien personen zijn een associatie. 80% van de 
organisaties van minder dan drie personen zijn een solopraktijk.  Het gaat m.a.w. om een 
zaakvoerder en een overig personeelslid. 
 

Tabel 28 Organisatietype naar schaalomvang 

 Associatie Medewerker-
organisatie 

Solopraktijk 

< 3 personen 3,7% 16,7% 79,6% 
3 – 5 personen 27,2% 44,2% 28,6% 
6 – 10 personen 42,4% 42,4% 15,1% 
> 10 personen 75,5% 20,4% 4,1% 
p=.00 
 
 

4. AANTAL VESTIGINGEN 

Het merendeel van de kantoren en praktijken (92%) heeft maar één vestiging. 6% van de 
organisaties bestaan uit twee vestigingen. Meer dan twee vestigingen is zeldzaam (2%).  
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Tabel 29 Aantal vestigingen (*) 

 %  
1  92,2% 
2 5,6% 
> 2 2,2% 
(*) Gewogen bestand n=1255 
 
Slechts 8% van de kantoren en praktijken heeft meerdere vestigingen.  Een aantal  
tandartspraktijken (17%), advocaten- en accountants-belastingsconsulentenkantoren (11%) 
hebben meer dan één vestiging. Uiteraard bestaat geen enkel notariskantoor uit meerdere 
vestigingen.  Maar ook bij veterinaire praktijken en landmeters komt dit nauwelijks voor 
(3%).  Het gemiddeld aantal vestigingen per beroepsgroep varieert tussen 1 – nl. bij 
notarissen - en 1,25 – nl. bij tandartsen, hetgeen betekent dat per vier tandartsen er één 
tandarts is die zijn of haar praktijk uitoefent op twee adressen. 
 

Tabel 30 Kantoren en praktijken met meerdere vestigingen naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 % 
Apothekers 5,8% 
Medische praktijken 5,7% 
Tandartsen 17,1% 
Veterinaire praktijken 2,8% 
Kinesitherapeuten 9,7% 
MEDISCHE DIENSTEN 7,8%
Architecten 6,0% 
Landmeters 3,4% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 4,9%
Advocaten 11,0% 
Notarissen 0,0% 
Gerechtsdeurwaarders 7,9% 
JURIDISCHE DIENSTEN 7,2%
Boekhouders-fiscalisten 6,7% 
Accountants-belastingconsulenten 10,5% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 9,5%
TOTAAL 7,8%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster NS 
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5. HET CLIËNTEEL 

5.1 De belangrijkste cliëntengroep 

Voor iets meer dan zes op tien kantoren en praktijken zijn voornamelijk particulieren en 
voor bijna drie op tien kantoren en praktijken zijn voornamelijk zelfstandigen en KMO’s 
de belangrijkste cliënten. Voor de resterende 9% organisaties zijn grote ondernemingen, 
overheid en non-profit of landbouwers de belangrijkste bron van inkomsten. 
 

Tabel 31 Belangrijkste type van cliënteel (*) 

 % 
Particulieren  62,6% 
Zelfstandigen en KMO’s 28,9% 
Grote ondernemingen 4,9% 
Overheid en non-profit 2,9 
Landbouwers 0,8% 
(*) Gewogen bestand n=1174 
 
Voor alle apothekers en bijna alle medische, tandartsen-, kinesitherapeutenpraktijken en 
notariskantoren zijn particulieren de belangrijkste cliëntengroep.  Voor bijna alle 
accountants-belastingconsulenten- en boekhouders-fiscalistenkantoren zijn zelfstandigen 
en KMO’s de voornaamste cliënten.  
 
Een aantal beroepsgroepen hebben ‘een gemengd cliënteel’ dat zowel uit particulieren als 
niet-particulieren bestaat.  Zo richten zes op tien veterinaire praktijken zich vooral tot 
particulieren terwijl voor bijna alle overige veterinaire praktijken vooral landbouwers 
belangrijk zijn.  Bijna zes op tien gerechtsdeurwaarderskantoren werken vooral voor de 
overheid en de non-profitsector.  Bijna één op drie kantoren genereert haar inkomsten 
vooral uit zelfstandigen en KMO’s terwijl voor ruim één op acht kantoren particulieren erg 
belangrijk zijn.  Advocaten richten zich vooral tot particulieren, tot zelfstandigen en 
KMO’s of tot grote ondernemingen.  Eén op drie architectenbureaus richt zich vooral tot 
particulieren en bijna één op twee landmeters vooral tot grote ondernemingen.  Voor beide 
bouwkundige beroepen zijn echter ook de overige cliëntengroepen (behoudens 
landbouwers) erg belangrijk. 
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Tabel 32 Belangrijkste type van cliënteel naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Particulieren Land-
bouwers 

Zelf-
standigen 
en KMO’s 

Grote 
onder-

nemingen 

Overheid 
en Non-

profit 
Apothekers 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Medische praktijken 96,7% 0,0% 0,7% 1,3% 1,3% 
Tandartsen 98,3% 0,0% 1,1% 0,6% 0,0% 
Veterinaire praktijken  61,8% 35,3% 2,9% 0,0% 0,0% 
Kinesitherapeuten 96,7% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 
MEDISCHE DIENSTEN  96,8% 1,2% 0,7% 0,7% 0,7%
Architecten 37,5% 0,0% 26,9% 15,4% 20,2% 
Landmeters 23,5% 0,0% 19,6% 45,1% 11,8% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  34,0% 0,0% 25,0% 23,0% 18,0%
Advocaten 36,0% 0,0% 43,9% 19,3% 0,9% 
Notarissen 93,5% 0,0% 4,9% 0,8% 0,8% 
Gerechtsdeurwaarders 13,3% 0,0% 30,0% 0,0% 56,7% 
JURIDISCHE DIENSTEN  54,0% 0,0% 29,6% 11,5% 4,9%
Boekhouders-fiscalisten 0,0% 1,2% 98,8% 0,0% 0,0% 
Accountants-belastingconsulenten 1,2% 0,6% 96,4% 1,8% 0,0% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  0,8% 0,8% 97,2% 1,2% 
TOTAAL 62,6% 0,8% 28,9% 4,9% 2,9%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.61 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.55 
 
Merken we op dat kantoren en praktijken die grote ondernemingen als voornaamste 
cliëntengroep aanduiden, zelf opmerkelijk groter zijn.  In deze organisaties werken 
gemiddeld 16 personen.  De organisaties met particulieren als belangrijkste cliëntengroep 
zijn het kleinst.  Zij zijn gemiddeld 4 ½ personen sterk. 
 

Tabel 33 Belangrijkste type van cliënteel naar gemiddelde schaalomvang 

 Gemiddelde grootte kantoor/praktijk 
Particulieren 4,67 
Zelfstandigen en KMO’s 6,69 
Landbouwers 8,26 
Overheid en non-profit 9,39 
Grote ondernemingen 15,8 

 

5.2 Zakelijk versus particulier cliënteel 

In de verdere analyses onderscheiden we de kantoren en praktijken waarvoor vooral 
particulieren en deze waarvoor vooral zakelijke cliënten de belangrijkste cliëntengroep 
vormen. 
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Tabel 34 Belangrijkste type van cliënteel (*) 

 %  
Particulieren  62,6% 
Zakelijk cliënteel 37,4% 
(*) Gewogen bestand n=1174 
 
Bij deze tweedeling zien we nog duidelijker de clusters waarin we de beroepen en sectoren 
kunnen indelen.  Aan de ene kant zijn er de beroepsgroepen uit de medische sector – 
behoudens de veterinaire praktijken - waarvoor het cliënteel bijna volledig uit particulieren 
(patiënten) bestaat.  Aan de andere kant zijn er de economische beroepen die (bijna) 
uitsluitend een zakelijk cliënteel hebben.  Ook de bouwkundige diensten hebben vooral 
zakelijke cliënten, maar minder uitgesproken dan de economische dienstverlening.  De 
veterinaire praktijken hebben vooral particuliere cliënten maar minder uitgesproken dan de 
overige medische diensten.  Bij de juridische dienstverlening is er een duidelijk verschil 
tussen de notarissen enerzijds met (bijna) uitsluitend kantoren waarvoor particuliere 
cliënten het belangrijkste zijn en de advocaten en gerechtsdeurwaarders anderzijds waar het 
zakelijk cliënteel domineert. 
 

Tabel 35 Belangrijkste type van cliënteel naar beroepsgroep 

Belangrijkste cliëntengroep Beroepsgroep % kantoren met 
hoofdzakelijk zakelijk 

cliënteel 
Apothekers 0,0% 
Tandartsen 1,7% 
Medische praktijken 3,3% 
Kinesitherapeuten 3,3% 

Uitsluitend particuliere cliënten 

Notarissen 6,5% 
Vooral particuliere cliënten Veterinaire praktijken 38,2% 

Architecten 62,5% 
Advocaten 64,0% 
Landmeters 76,5% 

Vooral zakelijke cliënten  

Gerechtsdeurwaarders 86,7% 
Accountants-belastingconsulenten 98,8% Uitsluitend zakelijke cliënten 
Boekhouders-fiscalisten 100,0% 

 
Het type cliënteel verschilt naargelang de schaalomvang van het kantoor of de praktijk. 
69% van de relatief grootste kantoren en praktijken t.o.v. 26% van de kleinste organisaties 
hebben vooral zakelijke cliënten.  Kantoren en praktijken die voornamelijk zakelijke 
cliënten hebben zijn dus gemiddeld groter.  Zakenkantoren tellen gemiddeld 11,29 
personen terwijl kantoren en praktijken met vooral particuliere cliënten gemiddeld uit 4,43 
personen bestaan.  
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Tabel 36 Belangrijkste type van cliënteel naar schaalomvang 

 Zakelijk cliënteel 
< 3 personen 26,0% 
3 – 5 personen 40,6% 
6 – 10 personen 52,6% 
> 10 personen 69,2% 
p=.00 
 
 

6. DE PROFILERING 

Iets meer dan één op vier organisaties profileert zich als een gespecialiseerd kantoor of een 
gespecialiseerde praktijk.  Deze kantoren en praktijken zijn gericht op een aantal bijzondere 
of specifieke diensten.  Ruim één op drie kantoren en praktijken profileren zich als 
generalist.  Zij zijn gericht op een breed dienstenpakket.  Dit betekent dat een belangrijke 
‘restgroep’ (38%) een soort van ‘tussencategorie’ vormt.  Deze kantoren en praktijken 
profileren zich als generalist, maar bieden daarnaast een aantal specifieke diensten aan of 
hebben aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen (b.v. een apotheker die naast 
medicijnen uit de klassieke geneeskunde ook een ruim assortiment homeopatische 
middelen aanbiedt). 
 

Tabel 37 Wijze van profilering (*) 

 % 
Generalist 35,6% 
Generalist met specifieke diensten 38,1% 
Specialist 26,2% 
(*) Gewogen bestand n=1229 
 
50% medische praktijken, 45% landmeterbureaus en 26% kinesitherapeuten profileren zich 
als specialist. Specialistenkantoren en –praktijken zijn er het minst in de juridische 
dienstverlening, nl. bij notarissen (4%), gerechtsdeurwaarders (11%) en advocaten (17%). 
62% notariskantoren, 58% apothekers, 50% gerechtsdeurwaarderskantoren en 42% 
tandartsenpraktijken profileren zich als generalist. 69% advocatenkantoren, 66% veterinaire 
en 61% kinesitherapeutenpraktijken profileren zich als generalist, maar bieden daarnaast 
een aantal specifieke diensten aan. 
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Tabel 38 Wijze van profilering naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Generalist Generalist met 
specifieke diensten

Specialist 

Apothekers 57,7% 24,6% 17,7% 
Medische praktijken 31,4% 18,6% 50,0% 
Tandartsen 41,8% 35,3% 22,8% 
Veterinaire praktijken  11,4% 65,7% 22,9% 
Kinesitherapeuten 12,9% 61,3% 25,8% 
MEDISCHE DIENSTEN  39,9% 26,3% 33,8%
Architecten 29,0% 48,9% 22,1% 
Landmeters 10,3% 44,8% 44,8% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  22,3% 45,5% 32,2%
Advocaten 13,7% 69,4% 16,9% 
Notarissen 62,3% 33,8% 3,8% 
Gerechtsdeurwaarders 50,0% 39,5% 10,5% 
JURIDISCHE DIENSTEN  32,8% 55,1% 12,1%
Boekhouders-fiscalisten 34,1% 44,3% 21,6% 
Accountants-belastingconsulenten 36,1% 45,6% 18,3% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  34,6% 46,2% 19,2%
TOTAAL 35,6% 38,1% 26,2%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 
We kunnen eigenlijk concluderen dat de meeste apothekers en notarissen zich als generalist 
profileren.  Het merendeel van de veterinaire praktijken, kinesitherapeuten, 
architectenbureaus en advocaten profileren zich als generalist maar bieden daarnaast een 
aantal specifieke diensten aan. Medische praktijken profileren zich als specialist of als 
generalist.  Ook bij tandartsen, gerechtsdeurwaarders-, boekhouders-fiscalisten- en 
accountants-belastingconsulentenkantoren domineren twee types van profilering, nl. 
generalist en generalist met een aantal bijkomende, specifieke diensten.  Landmeters 
tenslotte profileren zich als specialist of als generalist die bijkomend een aantal specifieke 
diensten kan aanbieden. 
 

Tabel 39 Meest frequente profilering(en) naar beroepsgroep 

Meest frequente profilering(en) Beroepsgroep 
Generalist Apothekers (58%) 

Notarissen (62%) 
Generalisten met bijkomend een aantal specifieke 
diensten 

Veterinaire praktijken (66%) 
Kinesitherapeuten (61%) 

Architecten (49%) 
Advocaten (69%) 

Specialisten en generalisten Artsenpraktijken (50% & 31%) 
Generalisten en generalisten met bijkomend een 
aantal specifieke diensten 

Tandartsen (42% en 35%) 
Gerechtsdeurwaarders (50% en 40% 

Boekhouders-fiscalisten (34% en 44%) 
Accountants-belastingconsulenten (36% en 46%) 

Generalisten met bijkomend een aantal specifieke 
diensten en specialisten 

Landmeters (45% en 45%) 
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De wijze waarop een kantoor of praktijk zich profileert hangt samen met de schaalomvang 
van dit kantoor of deze praktijk.  We stellen vast dat naarmate de schaalomvang toeneemt, 
het percentage kantoren en praktijken die zich als generalist profileren daalt.  Vooral 
kantoren en praktijken van meer dan tien personen profileren zich als specialist of als 
generalist die naast een algemene nog een specifieke dienstverlening aanbiedt. 
 

Tabel 40 Wijze van profilering naar schaalomvang 

 Generalist Generalist met 
specifieke diensten 

Specialist 

< 3 personen 41,8% 28,9% 29,3% 
3 – 5 personen 38,1% 37,6% 24,3% 
6 – 10 personen 31,1% 44,7% 24,2% 
> 10 personen 20,0% 46,7% 33,3% 
p=.00 

 
 

7. CONCURRENTIE 

Een aantal elementen kunnen de positie van een kantoor of praktijk mee bepalen.  Het is 
aan de zaakvoerder of aan de associés om hierop in te spelen.  We denken hierbij aan de 
snelheid van de dienstverlening, aan het aanbieden van een bepaalde (soms zeer specifieke) 
vakkennis, aan een persoonlijke benadering, aan een nichestrategie maar ook aan de prijs 
van de dienstverlening, de naambekendheid en de ligging van het kantoor of de praktijk. 
 

7.1 Elementen die de positie van een kantoor of praktijk 
bepalen 

Een persoonlijke benadering gekoppeld aan het aspect tijd (of op-tijd-zijn) zijn twee 
cruciale streefdoelen voor beoefenaars van een vrij beroep.  Bijna alle kantoren en 
praktijken onderstrepen dat de snelheid waarmee zij hun diensten kunnen aanbieden en/of 
het respecteren van vooraf bepaalde data, maar ook het kiezen voor een persoonlijke 
benadering en het vervullen van een rol als vertrouwenspersoon erg belangrijk zijn bij dit 
type van dienstverlening.  Bijna negen op tien kantoren vinden het aanbieden van een 
betere of andere vakkennis erg of eerder belangrijk.  Evenveel organisaties beklemtonen 
het belang van de naambekendheid of de reputatie van hun kantoor of praktijk.  Voor iets 
meer dan vijf op tien kantoren en praktijken is de ligging van het kantoor of de praktijk (erg 
of eerder) belangrijk en voor bijna vier op tien kantoren is dit de prijs van de 
dienstverlening.  Bijna drie op tien kantoren en praktijken tenslotte zichten zich tot een 
specifieke doelgroep of nichemarkt. 
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Tabel 41 Belang van factoren die de positie van een kantoor of praktijk kunnen bepalen 

 Erg 
belangrijk 

Eerder 
belangrijk 

Niet 
belangrijk, 

niet 
onbelangrijk

Eerder 
onbelangrijk 

Erg 
onbelangrijk

Persoonlijke benadering / de 
rol van vertrouwenspersoon 

75,5% 22,0% 2,0% 0,2% 0,3% 

Snelheid van dienstverlening 
/ service op tijd / respect 
voor vooropgestelde data 

70,6% 26,0% 2,0% 1,2% 0,3% 

Naambekendheid / reputatie 48,4% 40,3% 8,8% 1,6% 1,0% 
Betere vakkennis / vakkennis 
die elders ontbreekt 

48,2% 39,9% 8,8% 2,1% 1,0% 

Ligging van het kantoor/de 
praktijk 

18,7% 34,3% 30,4% 12,1% 4,4% 

Prijs 9,7% 26,4% 38,9% 14,1% 10,8% 
Zich richten tot een 
specifieke doelgroep 
(nichemarkt) 

10,5% 19,6% 31,0% 23,7% 15,3% 

 
Bijna alle kantoren en praktijken duiden een persoonlijke benadering of de rol van 
vertrouwenspersoon als ‘eerder’ of ‘erg belangrijk’ aan.  Toch is er variatie tussen de 
beroepsgroepen. 84% landmeterbureaus t.o.v. alle notariskantoren vinden dit een belangrijk 
element van hun dienstverlening. 5% gerechtsdeurwaarders vindt dit onbelangrijk.  Deze 
mening wordt evenwel door geen enkele apotheker, tandarts, veterinaire praktijk, 
kinesitherapeut, landmeter, advocaat of notaris gedeeld. 
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Tabel 42 Persoonlijke benadering / de rol van vertrouwenspersoon naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Erg/eerder 
belangrijk 

Niet belangrijk, niet 
onbelangrijk 

Erg/eerder 
onbelangrijk 

Apothekers 99,3% 0,7% 0,0% 
Medische praktijken 98,1% 1,3% 0,6% 
Tandartsen 95,7% 4,3% 0,0% 
Veterinaire praktijken  94,4% 5,6% 0,0% 
Kinesitherapeuten 96,7% 3,3% 0,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  97,2% 2,6% 0,2%
Architecten 96,9% 2,3% 0,8% 
Landmeters 84,2% 15,8% 0,0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  93,8% 5,7% 0,5%
Advocaten 97,5% 2,5% 0,0% 
Notarissen 100,0% 0,0% 0,0% 
Gerechtsdeurwaarders 89,2% 5,4% 5,4% 
JURIDISCHE DIENSTEN  97,6% 1,7% 0,7%
Boekhouders-fiscalisten 97,7% 1,1% 1,1% 
Accountants-belastingconsulenten 98,8% 0,6% 0,6% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  98,6% 0,7% 0,7%
TOTAAL 97,5% 2,0% 0,4%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p<.05 
 
Voor elke sector en beroepsgroep is de snelheid van de dienstverlening, het aanbieden van 
de service op tijd en het respect voor vooropgestelde data belangrijk. 94% medische 
praktijken tot zelfs alle gerechtsdeurwaarders onderstrepen dit.  Bovendien vindt geen 
enkele veterinaire of kinesitherapeutenpraktijk, noch een notaris-, gerechtsdeurwaarders-, 
accountants-belastingconsulenten- of boekhouders-fiscalistenkantoor dit onbelangrijk.  
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Tabel 43 Snelheid van dienstverlening / service op tijd / respect voor vooropgestelde 
data naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Erg/eerder belangrijk Niet belangrijk, 
niet onbelangrijk 

Erg/eerder 
onbelangrijk 

Apothekers 97,8% 0,0% 2,2% 
Medische praktijken 94,1% 3,3% 2,6% 
Tandartsen 95,7% 2,2% 2,2% 
Veterinaire praktijken  97,2% 2,8% 0,0% 
Kinesitherapeuten 96,7% 3,3% 0,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  95,9% 2,0% 2,0%
Architecten 96,9% 2,3% 0,8% 
Landmeters 94,9% 1,7% 3,4% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  95,3% 2,8% 1,9%
Advocaten 96,7% 1,6% 1,6% 
Notarissen 96,9% 3,1% 0,0% 
Gerechtsdeurwaarders 100% 0,0% 0,0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  97,2% 2,1% 0,7%
Boekhouders-fiscalisten 97,7% 2,3% 0,0% 
Accountants-belastingconsulenten 98,8% 1,2% 0,0% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  98,6% 1,4% 0,0%
TOTAAL 96,5% 2,0% 1,5%
Beroepsgroep NS 
Sectorcluster NS 
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Bijna negen op tien respondenten onderstrepen het belang van de naambekendheid of de 
reputatie die het kantoor of de praktijk heeft verworven. 79% apothekers t.o.v. 97% 
advocaten delen deze mening. 7% kinesitherapeuten en 5% apothekers en 
gerechtsdeurwaarders vinden dit onbelangrijk.  Geen enkele veterinaire praktijk of architect 
deelt hun mening. 
 

Tabel 44 Naambekendheid / reputatie naar beroepsgroep 

 Erg/eerder belangrijk Niet belangrijk, niet 
onbelangrijk 

Erg/eerder 
onbelangrijk 

Apothekers 78,6% 16,8% 4,6% 
Medische praktijken 87,4% 9,9% 2,6% 
Tandartsen 90,9% 8,1% 1,1% 
Veterinaire praktijken  94,4% 5,6% 0,0% 
Kinesitherapeuten 83,3% 10,0% 6,7% 
MEDISCHE DIENSTEN  86,7% 10,7% 2,6%
Architecten 93,1% 6,9% 0,0% 
Landmeters 93,1% 5,2% 1,7% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  92,9% 6,1% 0,9%
Advocaten 96,7% 1,7% 1,7% 
Notarissen 93,7% 3,1% 3,1% 
Gerechtsdeurwaarders 86,5% 8,1% 5,4% 
JURIDISCHE DIENSTEN  94,0% 3,2% 2,8%
Boekhouders-fiscalisten 88,6% 6,8% 4,5% 
Accountants-belastingconsulenten 88,2% 10,6% 1,2% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  88,0% 9,8% 2,2%
TOTAAL 88,7% 8,8% 2,5%
Beroepsgroep p<.01 
Sectorcluster p<.01 
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Eveneens voor bijna negen op tien kantoren en praktijken is het aanbieden van andere of 
betere vakkennis eerder tot erg belangrijk.  Deze mening wordt gedeeld door 81% 
gerechtsdeurwaarders en 82% medische praktijken t.o.v. 95% landmeterbureaus en 
apothekers. 6% medische praktijken vindt dit onbelangrijk.  Geen enkele veterinaire 
praktijk of bouwkundige dienst delen hun mening.  Merken we op dat de verschillen tussen 
de beroepsgroepen en sectoren niet statistisch significant zijn. 
 

Tabel 45 Het aanbieden van betere vakkennis en/of vakkennis die in een ander(e) 
kantoor/praktijk ontbreekt naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Erg/eerder belangrijk Niet belangrijk, 
niet onbelangrijk 

Erg/eerder 
onbelangrijk 

Apothekers 94,7% 3,8% 1,5% 
Medische praktijken 82,0% 12,0% 6,0% 
Tandartsen 85,9% 11,9% 2,2% 
Veterinaire praktijken  91,7% 8,3% 0,0% 
Kinesitherapeuten 90,0% 6,7% 3,3% 
MEDISCHE DIENSTEN  87,6% 9,4% 3,0%
Architecten 92,9% 7,1% 0,0% 
Landmeters 94,7% 5,3% 0,0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  93,8% 6,3% 0,0%
Advocaten 91,0% 4,9% 4,1% 
Notarissen 83,1% 14,5% 2,4% 
Gerechtsdeurwaarders 80,6% 16,7% 2,8% 
JURIDISCHE DIENSTEN  86,2% 10,6% 3,2%
Boekhouders-fiscalisten 87,5% 9,1% 3,4% 
Accountants-belastingconsulenten 88,6% 8,4% 3,0% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  88,2% 8,8% 2,9%
TOTAAL 88,1% 8,8% 3,1%
Beroepsgroep NS 
Sectorcluster NS 
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De ligging van de organisatie is vooral voor de medische dienstverlening belangrijk, nl. 
voor 86% apothekers, 69% veterinaire, 59% kinesitherapeuten- en 57% medische en 
tandartsenpraktijken.  Maar ook 56% notariskantoren stippen dit element aan.  
Opmerkelijk minder architecten (23%) en gerechtsdeurwaarders (24%) duiden de ligging 
aan als een belangrijk element voor de positie van hun kantoor. 
 

Tabel 46 De ligging van het kantoor/de praktijk naar beroepsgroep 

 Erg/eerder belangrijk Niet belangrijk, 
niet onbelangrijk 

Erg/eerder 
onbelangrijk 

Apothekers 85,7% 11,3% 3,0% 
Medische praktijken 57,1% 28,6% 14,3% 
Tandartsen 57,1% 29,3% 13,6% 
Veterinaire praktijken  69,4% 13,9% 16,7% 
Kinesitherapeuten 58,6% 31,0% 10,3% 
MEDISCHE DIENSTEN  65,1% 23,7% 11,2%
Architecten 23,3% 44,2% 32,6% 
Landmeters 36,2% 24,1% 39,7% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  27,5% 38,4% 34,1%
Advocaten 41,2% 37,0% 21,8% 
Notarissen 55,9% 35,4% 8,7% 
Gerechtsdeurwaarders 23,7% 52,6% 23,7% 
JURIDISCHE DIENSTEN  45,4% 38,4% 16,2%
Boekhouders-fiscalisten 41,4% 36,8% 21,8% 
Accountants-belastingconsulenten 44,4% 36,1% 19,5% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  41,6% 37,2% 21,2%
TOTAAL 53,0% 30,4% 16,6%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
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De prijs van de dienstverlening speelt vooral in de bouwkundige en de economische 
dienstverlening, maar ook bij advocaten een rol.  Voor 63% landmeter- en 44% 
architectenbureaus, 54% advocaten-, 53% boekhouders-fiscalisten- en 52% accountants-
belastingconsulentenkantoren is de prijs een eerder tot erg belangrijk element voor de 
positie van het kantoor.  Voor één op twee notarissen en ongeveer twee op vijf apothekers 
en medische praktijken is dit volstrekt onbelangrijk. 
 

Tabel 47 De prijs naar beroepsgroep 

 Erg/eerder belangrijk Niet belangrijk, 
niet onbelangrijk 

Erg/eerder 
onbelangrijk 

Apothekers 22,2% 38,9% 38,9% 
Medische praktijken 20,0% 40,0% 40,0% 
Tandartsen 41,5% 44,3% 14,2% 
Veterinaire praktijken  42,9% 45,7% 11,4% 
Kinesitherapeuten 36,7% 40,0% 23,3% 
MEDISCHE DIENSTEN  30,5% 41,6% 27,9%
Architecten 43,8% 37,5% 18,8% 
Landmeters 62,5% 26,8% 10,7% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  50,0% 34,1% 15,9%
Advocaten 54,2% 34,7% 11,0% 
Notarissen 9,1% 40,5% 50,4% 
Gerechtsdeurwaarders 19,4% 30,6% 0,0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  29,8% 36,7% 33,5%
Boekhouders-fiscalisten 52,9% 40,2% 6,9% 
Accountants-belastingconsulenten 51,8% 39,4% 8,8% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  51,6% 39,6% 8,7%
TOTAAL 36,1% 38,9% 25,0%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
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57% veterinaire praktijken en 55% advocatenkantoren onderstrepen het belang van een 
nichestrategie.  Ook bijna vier op tien architecten- en landmeterbureaus en één op drie 
kinesitherapeutenpraktijken en gerechtsdeurwaarderskantoren richten zich tot een 
specifieke doelgroep.  Slechts 14% notarissen en 17% apothekers vinden dit belangrijk.  
Bijna zes op tein apothekers en bijna vijf op tien medische praktijken, tandartsenpraktijken, 
notarissen en gerechtsdeurwaarders vinden dit eerder of erg onbelangrijk. 
 

Tabel 48 Zich richten tot een specifieke doelgroep (nichemarkt) naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Erg/eerder belangrijk Niet belangrijk, 
niet onbelangrijk 

Erg/eerder 
onbelangrijk 

Apothekers 16,9% 24,6% 58,5% 
Medische praktijken 29,6% 22,4% 48,0% 
Tandartsen 20,5% 32,4% 47,2% 
Veterinaire praktijken  57,1% 34,3% 8,6% 
Kinesitherapeuten 33,3% 40,0% 26,7% 
MEDISCHE DIENSTEN  25,4% 28,1% 46,5%
Architecten 37,3% 37,3% 25,4% 
Landmeters 39,7% 43,1% 17,2% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  39,9% 38,5% 21,6%
Advocaten 55,1% 30,5% 14,4% 
Notarissen 13,9% 36,9% 49,2% 
Gerechtsdeurwaarders 35,1% 18,9% 45,9% 
JURIDISCHE DIENSTEN  34,3% 31,8% 33,9%
Boekhouders-fiscalisten 20,0% 45,9% 34,1% 
Accountants-belastingconsulenten 29,9% 35,9% 34,7% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  28,6% 38,3% 33,1%
TOTAAL 30,0% 31,0% 39,0%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 

7.2 Concurrentiefactoren: een driedeling 

Op basis van deze waarden kunnen we kantoren en praktijken indelen in drie groepen.  Er 
zijn een aantal marktpositie-elementen die voor vele kantoren en praktijken een rol spelen - 
met name de snelheid, de persoonlijke benadering, de vakkennis, de naambekendheid en de 
ligging -. We beschouwen dit als de traditionele waarden.  De kantoren en praktijken die 
enkel deze elementen als belangrijk aanstipten, vormen de eerste groep.  Voor een aantal 
kantoren en praktijken is, naast deze traditionele waarden, evenwel ook de prijs belangrijk.  
Dit is de tweede groep van kantoren en praktijken. Voor een aantal kantoren en praktijken 
zijn deze traditionele waarden belangrijk, maar zij volgen bovendien ook een nichestrategie.  
Dit is de derde groep. Merken we op dat de kantoren en praktijken die naast de traditionele 
waarden én de prijs én een nichestrategie aanstipten, bij de tweede groep werden ingedeeld.  
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Voor bijna één op twee kantoren en praktijken volstaan de traditionele waarden.  Ruim één 
op drie kantoren onderstreept evenwel ook het belang van de prijs van de dienstverlening. 
16% van de kantoren en praktijken tenslotte volgen een nichestrategie. 
 

Tabel 49 Concurrentiefactoren 

 % 
Enkel traditionele waarden 47,1% 
Traditionele waarden en prijs 36,5% 
Traditionele waarden en nichemarkt 16,3% 

 
Voor de grootste groep apothekers, medische praktijken, tandartsenpraktijken, 
kinesitherapeutenpraktijken, notarissen en gerechtsdeurwaarders zijn uitsluitend de 
traditionele waarden belangrijk.  Voor de grootste groep veterinaire praktijken, 
bouwkundige diensten, advocatenkantoren en economische diensten zijn niet enkel de 
traditionele waarden maar ook de prijs van de dienstverlening eerder tot erg belangrijk. 
24% veterinaire praktijken en advocatenkantoren, 23% architectenbureaus, 22% medische 
praktijken en gerechtsdeurwaarderskantoren en 21% kinesitherapeutenpraktijken vinden de 
traditionele waarden belangrijk maar volgen daarnaast ook een nichestrategie.  Het bespelen 
van een nichemarkt komt het minst voor bij tandartsen (8%), apothekers en boekhouders-
fiscalisten (9%).  
 

Tabel 50 Concurrentiefactoren naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Enkel traditionele 
waarden 

Prijs en 
traditionele 

waarden 

Niche en 
traditionele 

waarden 
Apothekers 69,0% 22,2% 8,7% 
Medische praktijken 57,4% 20,3% 22,3% 
Tandartsen 49,2% 42,5% 8,4% 
Veterinaire praktijken  30,3% 45,5% 24,2% 
Kinesitherapeuten 41,4% 37,9% 20,7% 
MEDISCHE DIENSTEN  58,0% 26,4% 15,6%
Architecten 32,5% 44,4% 23,0% 
Landmeters 23,2% 62,5% 14,3% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  29,9% 50,4% 19,7%
Advocaten 22,0% 54,2% 23,7% 
Notarissen 77,6% 9,5% 12,9% 
Gerechtsdeurwaarders 58,3% 19,4% 22,2% 
JURIDISCHE DIENSTEN  42,4% 37,2% 20,3%
Boekhouders-fiscalisten 37,2% 53,5% 9,3% 
Accountants-belastingconsulenten 33,7% 52,1% 14,2% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  34,9% 52,3% 12,8%
TOTAAL 47,1% 36,5% 16,3%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.28 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.18 
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In het voorgaande werd gewerkt met een driedeling.  De kantoren en praktijken die naast 
de traditionele waarden zowel de prijs als de nichestrategie aanduiden, nemen we nu 
afzonderlijk, louter om even te benadrukken dat het volgen van een nichestrategie toch wel 
voor een aanzienlijke groep van kantoren en praktijken erg belangrijk is.  30% van de 
kantoren en praktijken duidde dit aan naast de traditionele waarden.  17% van de kantoren 
vindt én de traditionele waarden én de prijs én een nichestrategie eerder of erg belangrijk. 
 

Tabel 51 Concurrentiefactoren 

 % 
Enkel traditionele waarden 47,6% 
Traditionele waarden en prijs 22,2% 
Traditionele waarden en nichemarkt 16,5% 
Traditionele waarden en prijs en nichemarkt 13,7% 

 
Voor de grootste groep veterinaire praktijken en advocatenkantoren zijn naast de 
traditionele waarden zowel prijs als een nichemarkt belangrijk.  Een prijsstrategie is vooral 
in de bouwkundige dienstverlening belangrijk en een nichestrategie in de bouwkundige of 
de juridische dienstverlening.  Voor ongeveer één op vijf veterinaire, medische, 
kinesitherapeutenpraktijken, architectenbureaus, advocaten- en 
gerechtsdeurwaarderskantoren is een nichestrategie belangrijk, maar niet de prijs van de 
dienstverlening.  Eén op vier landmeterbureaus vindt zowel de prijs als een nichemarkt 
belangrijk.  Apothekers en notarissen vinden een nichemarkt het minst belangrijk. 
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Tabel 52 Concurrentiefactoren naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Enkel 
traditionele 

waarden 

Prijs en 
traditionele 

waarden 

Niche en 
traditionele 

waarden 

Prijs en niche 
en traditionele 

waarden 
Apothekers 69,0% 14,3% 8,7% 7,9% 
Medische praktijken 57,8% 12,2% 22,4% 7,5% 
Tandartsen 50,6% 28,7% 8,6% 12,1% 
Veterinaire praktijken  30,3% 9,1% 24,2% 36,4% 
Kinesitherapeuten 41,4% 24,1% 20,7% 13,8% 
MEDISCHE DIENSTEN  58,5% 16,1% 15,8% 9,6%
Architecten 33,3% 30,1% 23,6% 13,0% 
Landmeters 23,6% 36,4% 14,5% 25,5% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  30,4% 30,4% 20,0% 19,1%
Advocaten 22,2% 23,1% 23,9% 30,8% 
Notarissen 77,6% 7,8% 12,9% 1,7% 
Gerechtsdeurwaarders 58,3% 8,3% 22,2% 11,1% 
JURIDISCHE DIENSTEN  42,6% 17,0% 20,4% 20,0%
Boekhouders-fiscalisten 38,1% 41,7% 9,5% 10,7% 
Accountants-
belastingconsulenten 

34,1% 35,9% 14,4% 15,6% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  35,4% 37,0% 13,0% 14,6%
TOTAAL 47,6% 22,2% 16,5% 13,7%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 
Het ligt voor de hand dat er een vrij grote samenhang is tussen deze marktpositie-
elementen en de wijze waarop het kantoor of de praktijk zich profileert (p=.00).  Het zijn 
vooral de gespecialiseerde kantoren en praktijken die een nichestrategie volgen, nl. 29% 
t.o.v. 4% generalisten.  Voor 24% specialisten zijn zowel de prijs als een nichemarkt erg 
belangrijk.  Dit geldt slechts voor 6% generalisten. 62% van de generalistenkantoren en -
praktijken vinden dan ook uitsluitend de traditionele waarden belangrijk (t.o.v. 31% van de 
gespecialiseerde kantoren en praktijken). 
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HOOFDSTUK 3 INTERNE STRUCTUUR 

In dit hoofdstuk bekijken we de interne structuur van een kantoor of praktijk.  Dit biedt 
immers informatie over de wijze waarop de interne communicatie in een organisatie 
verloopt. Hierbij trachten we een aantal vragen te beantwoorden.  Worden de verschillende 
aspecten van het werk gezamenlijk besproken?  Behandelt men opdrachten, dossiers en 
behandelingen individueel of in groep?  Is de organisatie opgebouwd uit verschillend 
afdelingen en diensten, elk eventueel met een eigen specialisatie of specifieke opdracht?  
Zijn bepaalde beheersaspecten toegekend aan een hiertoe bevoegde commissie of 
werkgroep?  Stelt men een projectgroep samen rond een cliënt of dossier?  Is er sprake van 
jobrotatie of misschien zelfs van autonome teams om het werk te organiseren? 
 
 

1. AFDELINGEN OF DIENSTEN 

Eén op vier organisaties is opgebouwd uit verschillende afdelingen of diensten (b.v. naar 
specialisatie). Meer dan zes op tien kantoren en praktijken hebben een meer eenvoudige 
structuur en vinden een opdeling naar diensten of afdelingen bovendien niet nuttig voor 
hun organisatie. 
 

Tabel 53 Afdelingen of diensten 

 % 
Er zijn hier verschillende afdelingen of diensten  26,1% 
Er zijn hier geen verschillende afdelingen of diensten, maar dit zou wel nuttig zijn 9,4% 
Er zijn hier geen verschillende afdelingen of diensten, en dit zou niet nuttig zijn 64,5% 
 
Het ligt voor de hand dat een opdeling naar afdelingen en diensten vooral voor de grotere 
organisaties interessant is. Bijna drie op vier kantoren en praktijken van meer dan tien 
personen en meer dan twee op vijf organisaties van zes tot tien personen hebben dan ook 
zulk een organisatiestructuur. Dit is opmerkelijk meer dan ‘de gemiddelde organisatie’. 
 

Tabel 54 Afdelingen of diensten naar schaalomvang 

 % 
< 3 personen 7,1% 
3 – 5 personen 21,7% 
6 – 10 personen 41,4% 
> 10 personen 73,6% 
TOTAAL 26,1%
p=.00 
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Vooral in de juridische dienstverlening zijn organisaties opgebouwd uit verschillende 
afdelingen of diensten. 50% gerechtsdeurwaarders-, 46% notaris- en 37% 
advocatenkantoren hebben zulk een organisatiestructuur. In de medische dienstverlening 
komt dit het minst voor, behoudens bij kinesitherapeuten (57%) en veterinaire praktijken 
(39%). Apothekers (12%) en medische praktijken (18%) scoren het laagst. 85% apothekers 
en 76% medische praktijken vinden zulk een organisatiestructuur niet nuttig voor de eigen 
praktijk. Deze mening wordt slechts door 39% kinesitherapeuten en gerechtsdeurwaarders 
gedeeld. 
 

Tabel 55 Afdelingen of diensten naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Is er Is er niet, maar zou 
hier wel nuttig zijn 

Is er niet en zou hier 
niet nuttig zijn 

Apothekers 11,9% 3,2% 84,9% 
Medische praktijken 18,4% 5,9% 75,7% 
Tandartsen 27,7% 18,1% 54,2% 
Veterinaire praktijken  38,9% 13,9% 47,2% 
Kinesitherapeuten 57,1% 3,6% 39,3% 
MEDISCHE DIENSTEN  19,9% 7,5% 72,6%
Architecten 26,8% 6,3% 66,9% 
Landmeters 31,0% 6,9% 62,1% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 27,5% 7,5% 65,0%
Advocaten 36,5% 12,7% 50,8% 
Notarissen 45,7% 5,5% 48,8% 
Gerechtsdeurwaarders 50,0% 11,1% 38,9% 
JURIDISCHE DIENSTEN  40,7% 10,2% 49,2%
Boekhouders-fiscalisten 25,8% 15,7% 58,4% 
Accountants-belastingconsulenten 24,0% 12,6% 63,5% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 25,1% 13,9% 61,0%
TOTAAL 26,1% 9,4% 64,5%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 
 

2. COMMISSIES, PROJECT- OF WERKGROEPEN 

Een commissie of werkgroep is verantwoordelijk voor een aspect van beheer van het 
kantoor, b.v. informatica, aanwervingen of documentatie.  Projectgroepen verenigen 
meerdere beroepsbeoefenaars en medewerkers rond een bepaalde cliënt of dossier.  In 5% 
van de organisaties zijn er permanente commissies, project- of werkgroepen en in 6% zijn 
er tijdelijke commissies, project- of werkgroepen.  Dit is erg weinig. Bovendien vinden 
bijna negen op tien kantoren en praktijken dit ook absoluut niet nuttig.  
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Tabel 56 Commissies, project- of werkgroepen 

 Aanwezig Niet aanwezig, 
maar dit zou wel 

nuttig zijn 

Niet aanwezig 
en dit zou niet 

nuttig zijn 
Permanente commissies en project- of 
werkgroepen 

4,9% 5,4% 89,7% 

Tijdelijke commissies en project- of 
werkgroepen 

5,8% 5,5% 88,7% 

 
In 7,8% van de organisaties is er een tijdelijke OF een permanente commissie, project- of 
werkgroep – of zijn beide aanwezig -. Dit blijft erg weinig. Maar ook hier speelt de 
schaalomvang een belangrijke rol.  Zo is er in 42% van de organisaties en kantoren van 
meer dan tien personen een tijdelijke of permanente commissie, project- of werkgroep. 
 

Tabel 57 Commissie, project- of werkgroep naar schaalomvang 

 % 
< 3 personen 1,2% 
3 – 5 personen 3,4% 
6 – 10 personen 9,5% 
> 10 personen 42,1% 
TOTAAL 7,8%
p=.00 
 
Vooral in de bouwkundige dienstverlening wordt er met commissies of werkgroepen 
gewerkt, wellicht veelal rond één concreet bouwproject. 16% architectenbureaus werkt op 
deze manier, maar ook 14% advocatenkantoren en 10% medische praktijken.  Commissies, 
project- of werkgroepen komen bijna niet voor bij apothekers (2%), tandartsen (3%), 
kinesitherapeuten en notarissen (4%). 
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Tabel 58 Aanwezigheid van een commissie, project- of werkgroep naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Aanwezig Niet aanwezig 
Apothekers 2,4% 97,6% 
Medische praktijken 9,9% 90,1% 
Tandartsen 3,4% 96,6% 
Veterinaire praktijken  8,6% 91,4% 
Kinesitherapeuten 3,7% 96,3% 
MEDISCHE DIENSTEN  6,2% 93,8%
Architecten 15,7% 84,3% 
Landmeters 8,8% 91,2% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 14,3% 85,7%
Advocaten 13,6% 86,4% 
Notarissen 4,0% 96,0% 
Gerechtsdeurwaarders 5,7% 94,3% 
JURIDISCHE DIENSTEN 9,9% 90,1%
Boekhouders-fiscalisten 4,5% 95,5% 
Accountants-belastingconsulenten 6,7% 93,3% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 6,6% 93,4%
TOTAAL 7,8% 92,2%
Sectorcluster p<.05, Cramers’ V<.1 
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.17 
 
 

3. WERKOVERLEG 

3.1 De organisatie van werkoverleg 

In bijna één op twee organisaties is er werkoverleg.  Werkoverleg is in dit onderzoek strikt 
omschreven.  Onder werkoverleg verstaan we dat leidinggevenden en personeel samen de 
verschillende aspecten van het werk bespreken.  De deelname aan deze besprekingen is 
verplicht.  Het overleg is bovendien op vaste tijdstippen en heeft een permanent karakter. 
In één op vijf kantoren en praktijken is er geen werkoverleg, maar vindt men dit wel nuttig.  
Dit betekent dat in iets meer dan één op drie organisaties er geen werkoverleg is en men dit 
ook niet nuttig vindt. 
 

Tabel 59 Werkoverleg 

 % 
Er is werkoverleg in deze praktijk / dit kantoor 46,9% 
Er is geen werkoverleg in deze praktijk / deze kantoor, maar dit zou hier wel nuttig zijn 19,0% 
Er is geen werkoverleg in deze praktijk / deze kantoor, en dit lijkt me hier niet nuttig 34,1% 

 
Van zodra een kantoor of praktijk een drietal personen telt, kiezen ongeveer één op twee 
organisaties voor werkoverleg.  Vanaf elf personen komt werkoverleg zelfs in meer dan 
drie op vier organisaties voor.  
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Tabel 60 Werkoverleg naar schaalomvang 

 % 
< 3 personen 29,5% 
3 – 5 personen 46,5% 
6 – 10 personen 55,4% 
> 10 personen 78,6% 
TOTAAL 46,9%
p=.00 

 
In meer dan zes op tien kantoren uit de economische dienstverlening t.o.v. nog geen vier 
op tien praktijken uit de medische dienstverlening is er werkoverleg.  Werkoverleg is er 
vooral bij boekhouders-fiscalisten (63%), accountants-belastingconsulenten (61%), 
veterinaire praktijken (58%), architecten en advocaten (56%).  Bij apothekers (23%), 
landmeters (33%) en tandartsen (40%) komt het veel minder voor. Belangrijk is ook dat 
bijna één op twee praktijken uit de medische dienstverlening (zelfs 56% apothekers) 
werkoverleg niet nuttig vindt.  Slechts één op vijf kantoren uit de economische 
dienstverlening en één op vier organisaties uit de bouwkundige of de juridische 
dienstverlening delen deze mening.  Zo vinden slechts 16% notarissen, 18% boekhouders-
fiscalisten, 19% architecten en 21% accountants-belastingconsulenten werkoverleg niet 
nuttig.  Merken we op dat er binnen de bouwkundige dienstverlening wel een contrast is 
tussen de architecten en de landmeters. 
 

Tabel 61 Werkoverleg naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Is er Is er niet, maar zou 
wel nuttig zijn 

Is er niet en zou niet 
nuttig zijn 

Apothekers 23,1% 20,9% 56,0% 
Medische praktijken 45,2% 10,3% 44,5% 
Tandartsen 39,8% 17,7% 42,5% 
Veterinaire praktijken  58,3% 16,7% 25,0% 
Kinesitherapeuten 44,4% 22,2% 33,3% 
MEDISCHE DIENSTEN  37,9% 15,4% 46,7%
Architecten 55,8% 25,6% 18,6% 
Landmeters 33,3% 26,3% 40,4% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 49,6% 25,6% 24,8%
Advocaten 56,3% 17,5% 26,2% 
Notarissen 45,0% 38,8% 16,3% 
Gerechtsdeurwaarders 40,5% 27,0% 32,4% 
JURIDISCHE DIENSTEN  51,6% 25,0% 23,4%
Boekhouders-fiscalisten 62,5% 19,3% 18,2% 
Accountants-belastingconsulenten 60,7% 18,5% 20,8% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 62,2% 18,5% 19,3%
TOTAAL 46,9% 19,0% 34,1%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.19 
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3.2 Deelname aan werkoverleg 

Elke personeelscategorie is niet in elke organisatie aanwezig. Bovendien participeert ook 
niet iedereen aan het werkoverleg.  Zo stellen we vast dat ongeveer één op twee kantoren 
en praktijken een medewerker heeft.  In bijna negen op tien van deze kantoren en 
praktijken (87%) nemen zij ook deel aan het werkoverleg.  In één op vier geënquêteerde 
organisaties neemt er dus een medewerker deel aan werkoverleg. 
 
Het ligt voor de hand dat indien er medewerkers in een organisatie zijn, vooral zij aan het 
werkoverleg deelnemen.  Maar hoe zit het met de andere personeelsgroepen zoals de 
stagiairs en het overig personeel. In ongeveer één op vijf organisaties leidt men minstens 
één stagiair(e) op.  In bijna zeven op tien van deze kantoren en praktijken (69%) nemen de 
stagiairs ook deel aan het werkoverleg.  Omdat er in de meeste organisaties geen stagiairs 
zijn en omdat er ook niet in alle organisaties werkoverleg is, betekent dit dat in slechts één 
op acht bevraagde organisaties er stagiair(e)s deelnemen aan het werkoverleg. 
 
In iets meer dan vier op vijf kantoren en praktijken zijn er overige personeelsleden.  In 55% 
van deze organisaties, nemen zij deel aan het werkoverleg.  Dit zijn één op vijf bevraagde 
organisaties. 
 

Tabel 62 Deelname aan werkoverleg door medewerkers, stagiairs en overig personeel 

 % organisaties mét 
personeelsgroep 

Personeelsgroep 
participeert aan 

werkoverleg 
berekend op % 

organisaties mét 
personeelsgroep én 

mét werkoverleg 

Personeelsgroep 
participeert aan 

werkoverleg 
berekend op totale 

populatie 

Medewerkers  51,7% 87,2% 25,3% 
Stagiairs 19,6% 68,6% 11,7% 
Overig personeel 82,1% 54,9% 21,7% 
 
Naarmate de schaalomvang toeneemt, stijgt het percentage organisaties met werkoverleg.  
Opvallend is wel dat vooral in de kleinste organisaties (van minder dan drie personen) de 
stagiairs en het overig personeel deelnemen aan het werkoverleg.  In de relatief grootste 
kantoren (van minstens tien personen) is hun deelname het laagst.  Merken we wel op dat 
de schaalomvang enkel een statistisch significant verschil uitmaakt wat de deelname van het 
overig personeel betreft. 
 



Interne structuur 
 

57. 

Tabel 63 Deelnemers aan werkoverleg naar schaalomvang 

 Deelname stagiairs Deelname overig 
personeel 

Werkoverleg 

< 3 personen 100% 86,0% 29,5% 
3 – 5 personen 71,1% 60,3% 46,5% 
6 – 10 personen 72,2% 62,9% 55,4% 
> 10 personen 60,0% 44,8% 78,6% 
TOTAAL 68,6% 54,9% 46,9%
Deelname stagiairs aan werkoverleg NS 
Deelname overig personeel  p=.00 
 
Wat werkoverleg betreft, zijn de medewerkers dé deelnemers bij uitstek.  Dit stellen alle 
veterinaire praktijken en kinesitherapeuten en ruim negen op tien apothekers, advocaten, 
notarissen en accountants-belastingconsulenten.  Enkel bij medische praktijken ligt dit 
percentage opmerkelijk lager (57%). 
 
In ongeveer zeven op tien kantoren en praktijken (met stagiairs én met werkoverleg) 
nemen stagiairs deel aan het werkoverleg.  Vooral in veterinaire praktijken, advocaten-, 
notaris- en accountants-belastingconsulentenkantoren worden stagiairs bij het werkoverleg 
betrokken. 
 
Vooral in de economische en de bouwkundige dienstverlening worden overige 
personeelsleden bij het werkoverleg betrokken.  Binnen de sectorclusters zijn er grote 
verschillen: binnen de juridische dienstverlening scoren de notarissen en 
gerechtsdeurwaarders erg hoog, maar de advocaten erg laag (33%); binnen de economische 
dienstverlening scoren de boekhouders-fiscalisten erg hoog, maar de accountants-
belastingconsulenten heel wat lager (57%); binnen de medische dienstverlening scoren de 
tandartsen opmerkelijk hoger dan de overige (para)medische beroepen.  Werkoverleg met 
het overig personeel komt het minst voor in advocatenkantoren (33%) en in medische 
praktijken (36%). Werkoverleg met het overig personeel komt het meest voor in notaris- of 
accountants-belastingconsulentenkantoren (82%), in landmetersbureaus (77%), in 
organisaties van tandartsen, architecten of gerechtsdeurwaarders (71%). 
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Tabel 64 Deelnemers aan werkoverleg naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Medewerkers Stagiairs Overig personeel 
Apothekers 92,0% 66,7% 55,6% 
Medische praktijken 57,1% 64,5% 36,2% 
Tandartsen 84,2% 66,7% 70,6% 
Veterinaire praktijken  100,0% 100,0% 56,3% 
Kinesitherapeuten 100,0% 0,0% 0,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  79,2% 65,2% 47,5%
Architecten 83,3% 69,0% 71,2% 
Landmeters 83,3% 0,0% 76,5% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 83,3% 63,2% 69,4%
Advocaten 92,6% 78,0% 32,8% 
Notarissen 91,7% 75,0% 81,6% 
Gerechtsdeurwaarders 81,8% 33,3% 71,4% 
JURIDISCHE DIENSTEN  91,3% 76,4% 47,9%
Boekhouders-fiscalisten 88,5% 44,4% 82,1% 
Accountants-belastingconsulenten 94,4% 75,0% 57,1% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 92,9% 64,5% 67,3%
TOTAAL 87,2% 68,6% 54,9%
Personeelscategorie is telkens aanwezig (n verschilt dus in elke kolom) 
Sectorcluster Deelname medewerkers p<.05 en Cramers’ V=.18 
  Deelname stagiairs NS 
  Deelname overig personeel p=.00, Cramers’ V=.2 
Beroepsgroep Deelname medewerkers p<.01, Cramers’V=.29 
  Deelname stagiairs NS 
  Deelname overig personeel p=.00, Cramers’V=.37 
 
 

4. TAAKVERDELING 

4.1 Groepswerk 

In drie op vier organisaties werken meerdere personen samen aan een opdracht, dossier of 
behandeling.  In 57% organisaties gebeurt dit soms, maar in 19% kantoren en praktijken is 
er bij elke opdracht, dossier of behandeling sprake van groepswerk.  Dit betekent ook dat 
in bijna één op vier organisaties elk dossier, iedere behandeling of elke opdracht volledig 
door één persoon wordt afgewerkt. 
 

Tabel 65 Groepswerk 

 % 
Alle opdrachten / dossiers / behandelingen 19,4% 
Sommige opdrachten / dossiers / behandelingen 56,9% 
Geen enkele opdracht / dossier / behandeling 23,7% 

 
In meer dan drie op vier organisaties worden sommige of zelfs alle opdrachten of dossiers 
door meer dan één persoon afgehandeld.  De relatief grootste kantoren en praktijken 
werken bijna allemaal op deze wijze (97%).  Bij de kleinste kantoren en praktijken (minder 
dan drie personen) werken ongeveer één op twee organisaties soms of altijd samen bij de 
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afwerking van hun dossiers, behandelingen of opdrachten.  Ook hier speelt de 
schaalomvang dus een rol. 
 

Tabel 66 Groepswerk (altijd / soms) naar schaalomvang 

 % 
< 3 personen 51,1% 
3 – 5 personen 83,0% 
6 – 10 personen 87,8% 
> 10 personen 97,2% 
TOTAAL 76,3%
p=.00 
 
Er zijn nog al wat verschillen tussen de sectorclusters. In de bouwkundige dienstverlening 
werkt men zelden individueel.  Eén op twee kantoren uit deze sector stelt zelfs dat alle 
opdrachten via groepswerk tot stand komen.  Ook in de overige sectoren is er groepswerk 
maar veelal voor sommige opdrachten, dossiers of behandelingen. In de medische 
dienstverlening worden in meer dan één op drie organisaties nog alle behandelingen 
volledig door één persoon voltooid.  Dit is zeker zo bij medische praktijken (44%), 
tandartsen (35%) en veterinaire praktijken (30%).  Bij geen enkele gerechtsdeurwaarder en 
slechts bij 3% architecten en 5% landmeters worden alle opdrachten individueel 
afgehandeld.  Bij 60% architecten, 35% gerechtsdeurwaarders, 32% landmeters en 29% 
kinesitherapeuten werken meerdere personen samen aan alle dossiers, behandelingen of 
opdrachten. 
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Tabel 67 Groepswerk naar beroepsgroep en sectorcluster 

Meerdere personen werken samen aan een 
dossier/behandeling/opdracht 

 

Altijd Soms Nooit 
Apothekers 12,1% 63,7% 24,2% 

Medische praktijken 12,9% 43,5% 43,5% 

Tandartsen 19,3% 46,0% 34,8% 

Veterinaire praktijken  15,2% 54,5% 30,3% 

Kinesitherapeuten 28,6% 53,6% 17,9% 

MEDISCHE DIENSTEN  14,3% 50,7% 35,0%

Architecten 59,5% 37,4% 3,1% 

Landmeters 31,6% 63,2% 5,3% 

BOUWKUNDIGE DIENSTEN 50,8% 44,3% 4,9%
Advocaten 9,7% 74,2% 16,1% 

Notarissen 15,0% 65,0% 20,0% 

Gerechtsdeurwaarders 35,1% 64,9% 0,0% 

JURIDISCHE DIENSTEN 13,7% 70,5% 15,8%

Boekhouders-fiscalisten 20,7% 65,5% 13,8% 

Accountants-belastingconsulenten 20,4% 64,2% 15,4% 

ECONOMISCHE DIENSTEN 21,4% 63,5% 15,1%

TOTAAL 19,4% 56,9% 23,7%

Sectorclusters p=.00, Cramers’ V=.26 
Beroepsgroepen p=.00, Cramers’ V=.31 
 

4.2 Enkele voorbeelden van taakverdeling 

De concrete vorm waarin het groepswerk wordt gegoten, kan erg variëren.  Zo kunnen een 
aantal inhoudelijke taken door overige personeelsleden worden voorbereid.  In 26% 
organisaties met groepswerk én overige personeelsleden gebeurt dit altijd, in 57% van deze 
organisaties soms.  
 

Tabel 68 Betrekken van het overig personeel bij inhoudelijke voorbereidende taken 

 % 
Een aantal voorbereidende inhoudelijke taken gebeuren altijd door het overig personeel 25,9% 
Een aantal voorbereidende inhoudelijke taken gebeuren soms door het overig personeel 57,3% 
Er gebeuren nooit voorbereidende inhoudelijke taken door het overig personeel 16,8% 
N = kantoren/praktijken met overig personeel én met groepswerk =711 
 
In grote en kleine organisaties worden voorbereidende inhoudelijke taken in dezelfde mate 
doorgeschoven naar overige personeelsleden.  Schaalomvang speelt op dit vlak geen enkele 
rol. 
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Tabel 69 Betrekken van het overig personeel bij inhoudelijke voorbereidende taken naar 
schaalomvang 

 % 
< 3 personen 80,6% 
3 – 5 personen 81,7% 
6 – 10 personen 90,6% 
> 10 personen 86,7% 
TOTAAL 83,2%
NS 
 
Vooral in de economische dienstverlening schuift men voorbereidende, inhoudelijke taken 
door naar het overig personeel nl. bij 55% boekhouders-fiscalisten en 50% accountants-
belastingconsulenten.  Bij medische diensten gebeurt dit het minst: bij 55% 
kinesitherapeuten en 37% veterinaire praktijken en medische praktijken zelfs nooit. 
 

Tabel 70 Betrekken van het overig personeel bij inhoudelijke voorbereidende taken naar 
beroepsgroep en sectorcluster 

 Een aantal voorbereidende taken gebeuren door het overig 
personeel 

Beroepsgroep Altijd Soms Nooit 
Apothekers 6,1% 81,8% 12,1% 
Medische praktijken 16,4% 46,6% 37,0% 
Tandartsen 31,1% 51,1% 17,8% 
Veterinaire praktijken  0,0% 63,2% 36,8% 
Kinesitherapeuten 9,1% 36,4% 54,5% 
MEDISCHE DIENSTEN  15,2% 59,0% 25,9%
Architecten 33,0% 54,3% 12,8% 
Landmeters 15,9% 75,0% 9,1% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  25,6% 62,8% 11,6%
Advocaten 10,6% 73,4% 16,0% 
Notarissen 32,9% 57,0% 10,1% 
Gerechtsdeurwaarders 35,3% 50,0% 14,7% 
JURIDISCHE DIENSTEN  19,7% 66,3% 14,0%
Boekhouders-fiscalisten 54,5% 38,2% 7,3% 
Accountants-belastingconsulenten 50,0% 44,9% 5,1% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  53,5% 40,8% 5,7%
TOTAAL 25,9% 57,3% 16,8%
N = kantoren/praktijken met overig personeel én met groepswerk = 711 
Sectorclusters p=.00 
Beroepsgroepen p=.00 
 
Ook kan men het dossier, de opdracht of de behandeling laten controleren door een 
collega – de zaakvoerder, een associé, een medewerker.  Dit gebeurt in meer dan drie op 
vier organisaties mét groepswerk. In 38% van deze organisaties gebeurt dit altijd,  in 39% 
soms. 
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Tabel 71 Kwaliteitscontrole door een collega 

 % 
Er is altijd kwaliteitscontrole door een collega 37,8% 
Er is soms kwaliteitscontrole door een collega 39,1% 
Er is nooit kwaliteitscontrole door een collega 23,2% 
N = kantoren/praktijken met groepswerk = 855 
 
Hoe groter de organisatie, hoe groter de kans dat een collega het werk controleert. Deze 
vorm van kwaliteitscontrole komt voor in ongeveer zes op tien kantoren en praktijken van 
minder dan drie personen en ruim acht op tien organisaties van meer dan tien personen.  
 

Tabel 72 Kwaliteitscontrole door een collega naar schaalomvang 

 % 
< 3 personen 61,9% 
3 – 5 personen 77,4% 
6 – 10 personen 83,7% 
> 10 personen 84,8% 
TOTAAL 76,8%
p=.00 
 
Kwaliteitscontrole door een collega is er het minst in de medische dienstverlening.  Bij één 
op drie praktijken wordt interne kwaliteitscontrole door een collega niet toegepast.  Bij 
medische praktijken gaat het zelfs om 41% organisaties.  De economische dienstverlening 
scoort hier het best: bij 59% is er steeds en bij 28% soms kwaliteitscontrole.  Dit betekent 
dat kwaliteitscontrole (onder deze vorm) slechts in 14% van de kantoren ontbreekt.  
Landmeters, notarissen, gerechtsdeurwaarders, boekhouders-fiscalisten en accountants-
belastingconsulenten scoren het best. 
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Tabel 73 Kwaliteitscontrole door een collega 

 Kwaliteitscontrole door een collega 
 Altijd Soms Nooit 
Apothekers 33,7% 43,8% 22,5% 
Medische praktijken 10,0% 48,8% 41,3% 
Tandartsen 19,1% 46,8% 34,0% 
Veterinaire praktijken  22,7% 40,9% 36,4% 
Kinesitherapeuten 33,3% 47,6% 19,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  21,2% 46,2% 32,6%
Architecten 41,7% 34,2% 24,2% 
Landmeters 50,0% 32,7% 17,3% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  45,9% 31,2% 22,9%
Advocaten 34,7% 45,9% 19,4% 
Notarissen 47,2% 39,3% 13,5% 
Gerechtsdeurwaarders 48,6% 37,1% 14,3% 
JURIDISCHE DIENSTEN  39,8% 42,9% 17,3%
Boekhouders-fiscalisten 58,9% 27,4% 13,7% 
Accountants-belastingconsulenten 58,8% 27,2% 14,0% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  58,8% 27,5% 13,7%
TOTAAL 37,8% 39,1% 23,2%
n= kantoren/praktijken met groepswerk 
Sectorclusters p=.00 
Beroepsgroepen p=.00 
 
 

5. JOBROTATIE 

In 10% van de kantoren en praktijken die medewerkers tewerkstellen, is er jobrotatie onder 
deze personeelsgroep.  Dit betekent dat medewerkers onderling volgens een vast schema 
van taak of taken wisselen.  Dit creëert meer flexibiliteit voor de organisatie doordat 
medewerkers op verschillende plaatsen kunnen worden ingezet.  Voor de medewerkers zelf 
biedt dit extra afwisseling.  Iets meer dan acht op tien organisaties heeft geen jobrotatie en 
vindt dit bovendien niet nuttig. 
 

Tabel 74 Jobrotatie 

 % 
Er is hier jobrotatie bij de medewerkers  9,8% 
Er is hier geen jobrotatie bij de medewerkers, maar dit zou wel nuttig zijn 7,4% 
Er is hier geen jobrotatie bij de medewerkers, en dit zou niet nuttig zijn 82,8% 

 
Jobrotatie vinden we vooral terug in de kantoren en praktijken van meer dan tien personen 
(13%). Het verschil met de kleinere organisaties is evenwel niet statistisch significant. 
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Tabel 75 Jobrotatie naar schaalomvang 

 % 
< 3 personen 5,1% 
3 – 5 personen 8,0% 
6 – 10 personen 11,6% 
> 10 personen 13,3% 
TOTAAL 9,8%
NS 
 
Jobrotatie komt het meest voor in de medische dienstverlening (13%) en het minst in de 
bouwkundige dienstverlening (6%).  De verschillen tussen de sectoren zijn echter minimaal.  
Een aantal beroepsgroepen scoort hoger, nl. gerechtsdeurwaarders (27%), tandartsen (17%) 
en apothekers (14%). Jobrotatie komt het minst voor bij notarissen (3%), architecten (5%), 
kinesitherapeuten en advocaten (6%), landmeters en veterinaire praktijken (7%).  Ongeveer 
acht op tien organisaties vindt jobrotatie niet nuttig.  Bij veterinaire praktijken, 
kinesitherapeuten, landmeters en notarissen zijn dit zelfs negen op tien kantoren en 
praktijken. Slechts vijf op tien gerechtsdeurwaarders delen deze mening. 
 

Tabel 76 Jobrotatie naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Is er Is er niet, maar zou 
wel nuttig zijn 

Is er niet en zou niet 
nuttig zijn 

Apothekers 14,0% 6,5% 79,6% 
Medische praktijken 10,0% 3,3% 86,7% 
Tandartsen 16,9% 1,4% 81,7% 
Veterinaire praktijken  7,1% 0% 92,9% 
Kinesitherapeuten 6,3% 0% 93,8% 
MEDISCHE DIENSTEN 12,9% 4,6% 82,5%
Architecten 5,1% 10,1% 84,8% 
Landmeters 7,1% 3,6% 89,3% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 5,8% 8,7% 85,5%
Advocaten 5,6% 6,7% 87,6% 
Notarissen 2,7% 5,3% 92,0% 
Gerechtsdeurwaarders 26,9% 19,2% 53,8% 
JURIDISCHE DIENSTEN 6,7% 7,3% 86,1%
Boekhouders-fiscalisten 11,9% 19,0% 69,0% 
Accountants-belastingconsulenten 8,1% 7,1% 84,8% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  10,0% 11,4% 78,6%
TOTAAL 9,8% 7,4% 82,8%
Beroepsgroep p<.01 
Sectorcluster NS 
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6. AUTONOME TEAMS 

In één op vier kantoren en praktijken werkt men in autonome teams.  Dit betekent dat in 
deze organisaties groepen werknemers zelfstandig instaan voor de hen toegewezen taken 
en dat zij de autonomie hebben om zich te organiseren zoals ze dat zelf het beste vinden.  
In iets meer dan zeven op tien organisaties vindt men dit absoluut niet nuttig. 
 

Tabel 77 Autonome teams 

 % 
Er zijn hier autonome teams  24,5% 
Er zijn hier geen autonome teams, maar dit zou wel nuttig zijn 3,8% 
Er zijn hier geen autonome teams, en dit zou niet nuttig zijn 71,7% 

 
Of er autonome teams aanwezig zijn in een kantoor of praktijk hangt deels af van de 
schaalomvang. 54% van de relatief grootste organisaties t.o.v. slechts 10% van de 
allerkleinste kantoren en praktijken werken met autonome teams. Dit is een duidelijk 
verschil. 
 

Tabel 78 Autonome teams naar schaalomvang 

 % 
< 3 personen 9,8% 
3 – 5 personen 22,5% 
6 – 10 personen 35,1% 
> 10 personen 56,0% 
TOTAAL 24,5%
p=.00 
 
Autonome teams vinden we het meest in de bouwkundige dienstverlening en het minst in 
de medische dienstverlening.  In bijna één op twee gerechtsdeurwaarderskantoren en twee 
op vijf landmeterbureaus zijn er autonome teams.  Het werken in autonome teams komt 
het minst voor bij apothekers, medische praktijken en notarissen (ongeveer één op vijf 
kantoren en praktijken).  Meer dan zeven op tien organisaties – en zelfs meer dan acht op 
tien medische praktijken - vinden autonome teams ook niet nuttig voor de eigen 
organisatie. 
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Tabel 79 Autonome teams naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Is er Is er niet, maar zou 
wel nuttig zijn 

Is er niet en zou niet 
nuttig zijn 

Apothekers 19,2% 3,2% 77,6% 
Medische praktijken 18,7% 0,7% 80,7% 
Tandartsen 27,4% 4,6% 68,0% 
Veterinaire praktijken  28,6% 2,9% 68,6% 
Kinesitherapeuten 23,1% 3,8% 73,1% 
MEDISCHE DIENSTEN 20,9% 2,3% 76,9%
Architecten 30,2% 7,1% 62,7% 
Landmeters 40,0% 5,5% 54,5% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 33,3% 6,0% 60,7%
Advocaten 22,8% 3,1% 74,0% 
Notarissen 20,8% 4,2% 75,0% 
Gerechtsdeurwaarders 48,6% 8,6% 42,9% 
JURIDISCHE DIENSTEN 24,4% 3,7% 71,9%
Boekhouders-fiscalisten 32,2% 8,0% 59,8% 
Accountants-belastingconsulenten 26,4% 4,3% 69,3% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 28,6% 6,0% 65,5%
TOTAAL 24,5% 3,8% 71,7%
Beroepsgroep p<.05 
Sectorcluster p<.01 
 
 

7. KENMERKEN VAN DE INTERNE STRUCTUUR NADER 
BESTUDEERD 

Vooral associaties en kantoren met hoofdzakelijk zakelijke cliënten zijn verdeeld in 
afdelingen, hebben commissies / project- of werkgroepen, doen aan werkoverleg en 
hebben groepswerk.  Solopraktijken en kantoren/praktijken met hoofdzakelijk particuliere 
cliënten scoren hier het laagst. In associaties vinden we bovendien ook vaker autonome 
teams terug alsook kwaliteitscontrole door een collega.  Echter vooral in de solopraktijken 
nemen overige personeelsleden deel aan het werkoverleg.  
 
Vooral kantoren die zich als generalist profileren maar daarnaast een aantal specifieke 
diensten aanbieden, zijn opgedeeld in meerdere diensten of afdelingen, doen aan 
groepswerk en hebben autonome teams.  Bij kantoren en praktijken die zich als specialist 
profileren zijn er vaker commissies, project- of werkgroepen, is er meer werkoverleg en 
scoren de autonome teams ook hoger.  
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Tabel 80 Kenmerken van de interne structuur naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Type cliënteel 
Afdelingen / diensten  44% associatie t.o.v. 

14% solopraktijk p=.00
36% generalist met 

spec. dnstn. t.o.v. 21% 
generalist p=.00 

31,7% zakelijk cliënteel 
t.o.v. 25,5% particulieren 

p<.05 
Commissies / project- of 
werkgroepen 

17% associatie t.o.v. 
4% solopraktijk p=.00 

13% specialist t.o.v. 
4% generalist p=.00 

11,6% zakelijk cliënteel 
t.o.v. 5,2% particulieren 

p=.00 
Werkoverleg 64% associatie t.o.v. 

35% solopraktijk p=.00
54% specialist t.o.v. 

41% generalist p=.00 
59,7% zakelijk cliënteel 

t.o.v. 40,2% particulieren 
p=.00 

 deelname stagiairs aan 
werkoverleg 

NS   NS NS 

 deelname over. pers. aan 
werkoverleg 

87% solopraktijk t.o.v. 
39% associatie p=.00 

NS  NS 

Groepswerk (altijd / soms) 91% associatie t.o.v. 
63% solopraktijk p=.00

84% generalist met 
spec.dnstn. t.o.v. 77% 

generalist p=.00 

88,3% zakelijk cliënteel 
t.o.v. 71,2% particulieren 

p=.00 
 voorbereidende 

inhoudelijke taken door 
overig personeel 

 NS NS 88,6% zakelijk cliënteel 
t.o.v. 79% particulieren 

p=.00  
 kwaliteitscontrole door 

collega 
83% associatie t.o.v. 

69% solopraktijk p=.00
81% generalisten met 

spec.dnst & 
specialisten t.o.v. 73% 

generalisten p<.05 

85,1% zakelijk cliënteel 
t.o.v. 72,4% particulieren 

p=.00 

Jobrotatie medewerkers NS NS  NS 
Autonome teams 35% associatie t.o.v. 

18% solopraktijk p=.00
30% generalist met 

spec.dnstn. & 
specialist t.o.v. 20% 

generalist p=.00 

21,3% particulieren t.o.v. 
31,4% zakelijk cliënteel 

p=.00 

 
 

8. SAMENVATTING 

We kunnen dus stellen dat indien kantoren en praktijken van vrije beroepsbeoefenaars een 
‘complexere’ structuur hebben, het veelal om groepswerk of werkoverleg gaat.  Ook een 
opdeling naar afdelingen en diensten alsook autonome teams vinden we nog terug in een 
aantal organisaties.  Commissies, project- of werkgroepen alsook jobrotatie zijn zeldzaam.  
Vermoedelijk zullen kantoren en praktijken van vrije beroepsbeoefenaars in de nabije 
toekomst niet naar een meer complexere structuur evolueren.  Enkel het percentage 
kantoren en praktijken met werkoverleg zal wellicht toenemen.  De schaalomvang van het 
gemiddelde kantoor of de gemiddelde praktijk is hierbij van doorslaggevend belang.  Eens 
de drempel van tien personen is overschreden, neemt het belang aan meer structuur toe. 
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HOOFDSTUK 4 SCHAALVERGROTING 

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de schaal van de kantoren en praktijken evolueert en 
welke factoren hierbij aan de basis liggen. Zo gaan we na welke personeelsgroepen vooral 
fluctueren, nl. het personeel of de associés. Ook bekijken we of organisaties vooral grotere 
eenheden vormen of eerder uiteen vallen in kleinere entiteiten. Ook mogelijke 
schaalvergroting in de nabije toekomst komt aan bod; we gaan na hoeveel kantoren en 
praktijken willen associëren. Respondenten geven tenslotte hun mening over de noodzaak 
van aandacht voor de organisatie van het kantoor/de praktijk, over de noodzaak van 
schaalvergroting en over de mate waarin individualisme associaties mogelijks in de weg 
staat. 
 
 

1. SCHAALOMVANG IN EVOLUTIE 

Bij meer dan negen op tien kantoren wijzigde de schaalomvang in de periode 1998 – 2001.  
Bij 47% van de kantoren/praktijken is de totale omvang gestegen, maar bij bijna evenveel 
kantoren (46%) bleef de totale omvang in deze periode gelijk.  Slechts in 8% daalde de 
omvang. Het gemiddelde kantoor/praktijk – met personeel - telt nu zes personen. 
 

Tabel 81 Evolutie schaal – periode 1998-2001 – 

Evolutie totale omvang % 

Gestegen 46,7% 
Gelijk gebleven  45,6% 
Gedaald 7,7% 
 100% 

 
In bijna zes op tien kantoren uit de bouwkundige of de economische dienstverlening nam 
de schaal toe.  Vooral boekhouders-fiscalisten (63%), landmeters (59%), architecten (58%), 
veterinaire praktijken (57%) en accountants-belastingconsulentenkantoren (idem) werden 
groter.  Opmerkelijk lagere percentages bij apothekers, gerechtsdeurwaarders en 
artsenpraktijken (<40%).  Dalingen in de schaalomvang waren er minder, en dan vooral in 
de juridische dienstverlening.  Zo krimpten heel wat gerechtsdeurwaarderskantoren in 
(maar liefst 32%).  
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Tabel 82 Evolutie schaal – periode 1998-2001 – naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Totale omvang is 
gestegen 

Totale omvang is 
gelijk gebleven 

Totale omvang is 
gedaald 

Apothekers 35,3% 58,1% 6,6% 
Medische praktijken 37,7% 53,9% 8,4% 
Tandartsen 43,0% 52,7% 4,3% 
Kinesitherapeuten 46,7% 43,3% 10,0% 
Veterinaire praktijken 57,1% 31,4% 11,4% 
MEDISCHE DIENSTEN 38,8% 54,0% 7,3%
Architecten 57,9% 36,1% 6,0% 
Landmeters 59,3% 35,6% 5,1% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  58,5% 35,0% 6,5%
Advocaten 45,6% 40,0% 14,4% 
Notarissen 50,4% 43,5% 6,1% 
Gerechtsdeurwaarders 36,8% 31,6% 31,6% 
JURIDISCHE DIENSTEN  46,4% 40,4% 13,2%
Boekhouders-fiscalisten 63,3% 33,3% 3,3% 
Accountants-belastingconsulenten 57,1% 38,1% 4,8% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 59,5% 36,3% 4,2%
TOTAAL 46,7% 45,6% 7,7%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 
Er is geen inhaalbeweging bij de kleinere kantoren en praktijken; vooral de relatief grootste 
kantoren en praktijken en de associaties namen de afgelopen jaren toe in omvang.  Ook de 
profilering en het type cliënteel spelen een rol; vooral de kantoren/praktijken die een aantal 
specifieke diensten aanbieden en de kantoren met een zakelijk cliënteel werden groter.  
 

Tabel 83 Schaalomvang is gestegen – periode 1998-2001 – naar andere 
achtergrondvariabelen 

Oorzaken Schaal Organisatietype Profilering Type cliënteel 
Schaalomvang is 
gestegen 

78% >10p t.o.v. 
25% <3p 

61% associaties t.o.v. 
30% solopraktijken 

54% aanbieders 
specifieke diensten 

t.o.v. 39% 
generalisten 

58% zakelijk 
cliënteel t.o.v. 39% 

particulier 

Telkens p=.00 
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2. EVOLUTIEFACTOREN 

2.1 Stand van zaken 

Welke factoren bepalen deze gewijzigde schaalomvang?  Iets meer dan vier op tien 
kantoren/praktijken wierven overige personeelsleden aan en ruim drie op tien organisaties 
rekruteerden medewerkers.  In één op tien organisaties nam het aantal associés toe, niet via 
interne doorstroming maar door externe uitbreiding.  Bijna eenzelfde aantal organisaties 
verloor medewerkers die een eigen kantoor/praktijk opstartten.  Bij 7% van de 
kantoren/praktijken verliet minstens één associé de organisatie.  Fusies en overnames 
stelden we vast bij 6% van de organisaties.  Nog geen 3% van de kantoren/praktijken 
ontstonden door splitsingen in kleinere, zelfstandige eenheden. 
 

Tabel 84 Evolutiefactoren – periode 1998-2001 – 

Oorzaken % 
Overige personeelsleden aangeworven 41,4%. 
Medewerkers aangeworven 34,5% 
Toetreden associé van buitenaf 10,8% 
Medewerkers die eigen kantoor/praktijk opstarten 9,5% 
Weggaan associé 7,4% 
Fusies/overnames 6,0% 
Opsplitsing kantoor in kleinere eenheden  2,8% 

 
Verder blijkt dat in 24% van de organisaties waarvan de schaalomvang toenam, er sprake 
was van een uitbreiding van het aantal associés - hetzij via een fusie of overname, hetzij via 
het toetreden van een associé van buitenaf, hetzij via beide.  In 88% van de organisaties 
waarvan de schaalomvang toenam, gebeurde dit (o.a.) door rekrutering van medewerkers 
en/of overige personeelsleden.  Bij 37% van de organisaties waarvan de schaalomvang 
daalde, nam het aantal associés af - hetzij via een opsplitsing van het kantoor/de praktijk in 
kleinere eenheden, hetzij via associés die de organisatie hebben verlaten, hetzij via beide.  
Bij 22% van de organisaties waarvan de schaalomvang daalde, waren er medewerkers die 
een eigen praktijk oprichten.  
 
Vraag blijft welke evoluties samen een impact hebben op de schaalomvang. 60% van de 
kantoren en praktijken waarvan de schaal toenam, groeiden uitsluitend door rekrutering 
van medewerkers en/of overige personeelsleden.  Bij 5% nam enkel het aantal associés toe 
– hetzij via fusie, overname, of het toetreden van associés  van buitenaf -.  12% van de 
organisaties groeiden via rekrutering én via een stijging van het aantal associés.  Bij 23% 
van de groeiers – de restcategorie – speelden een combinatie van meerdere evoluties een 
rol.  Deze evoluties kunnen hier eventueel een toe- én een afname van de omvang 
veroorzaken (b.v. stijging én daling van het aantal associés).  
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Nemen we de organisaties waarvan de schaalomvang daalde.  Bij 8% van deze organisaties 
richtte een medewerker een eigen praktijk op.  Bij 13% van de  ‘krimpers’ daalde het aantal 
associés, via een opsplitsing van het kantoor/de praktijk in kleinere eenheden of via het 
weggaan van één of meerdere associés.  Bij 3% daalde het aantal associés én richtte 
minstens één medewerker een eigen praktijk op.  Dit betekent dat in bijna drie op vier 
‘krimpers’ meerdere evoluties een rol spelen.  Deze evoluties kunnen hier eventueel een 
toe- én een afname van de omvang veroorzaken (b.v. rekrutering van medewerkers én 
daling van het aantal associés). 
 

2.2 Evolutiefactoren naar beroepsgroep en sectorcluster 

8% organisaties uit de economische dienstverlening tegenover 3% bureaus uit de 
bouwkundige dienstverlening ontstonden door een fusie of overname.  Deze 
sectorverschillen blijven evenwel nihil.  Het contrast tussen beroepsgroepen is wel 
significant.  Bij 10% van de advocaten- en 9% van de accountants-
belastingconsulentenkantoren was er een fusie of overname.  Fusies en overnames waren er 
het minst bij veterinaire praktijken (0%), notarissen (2%) en landmeters (2%).  
 
Het toetreden van associés komt niet significant meer of minder voor in een bepaalde 
sector, maar tussen de beroepsgroepen zijn er wel verschillen.  Vooral in medische (20%), 
veterinaire (17%) en advocatenpraktijken (18%) traden er nieuwe associés toe van buitenaf. 
Bij notarissen en apothekers komt dit nauwelijks voor. 
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Tabel 85 Evolutiefactoren groei – periode 1998-2001 – naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Evolutiefactoren groei - periode 1998 – 2001 
 Fusie / overname Toetreden associé 
Apothekers 4,3% 2,9% 
Medische praktijken 7,6% 20,4% 
Tandartsen 2,1% 9,1% 
Veterinaire praktijken 0,0% 16,7% 
Kinesitherapeuten 6,5% 9,7% 
MEDISCHE DIENSTEN 5,4% 12,5%
Architecten 4,5% 9,8% 
Landmeters 1,7% 6,8% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  3,2% 8,9%
Advocaten 10,2% 17,5% 
Notarissen 1,5% 1,5% 
Gerechtsdeurwaarders 2,6% 10,5% 
JURIDISCHE DIENSTEN 6,8% 11,6%
Boekhouders-fiscalisten 6,7% 7,8% 
Accountants-belastingconsulenten 8,8% 5,8% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 8,3% 6,8%
TOTAAL 6% 10,8%
 Beroepsgroep p=.01 

Sectorcluster NS 
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster NS 

 
Medewerkers die een eigen kantoor of praktijk oprichten, kunnen een belangrijk 
personeelsprobleem vormen voor een organisatie.  Dit fenomeen komt het meest voor in 
de bouwkundige en de juridische dienstverlening.  Vooral kinesitherapeuten (26%) en 
advocaten (28%), maar ook landmeters en architecten kampen met dit probleem (15%). In 
de economische dienstverlening komt dit veel minder voor.  
 
Nog geen 3% van de organisaties ontstonden door splitsing van een kantoor of praktijk in 
kleinere, zelfstandige eenheden. In geen enkele sector komt dit fenomeen significant meer 
of minder voor.  Dit is wel zo bij vergelijking van de verschillende beroepen. 8% van de 
advocatenkantoren ontstonden door het uiteenvallen van het kantoor in kleinere entiteiten.  
Dergelijke splitsingen ontbreken bij apothekers, veterinaire praktijken, kinesitherapeuten en 
gerechtsdeurwaarders. 
 
Een organisatie kan ook ‘krimpen’ door het weggaan van één of meerdere associés.  10% 
organisaties uit de juridische tegenover 6% organisaties uit de economische dienstverlening 
werden hiermee geconfronteerd, hetgeen wijst op zeer beperkte sectorverschillen. Een 
aantal beroepsgroepen wordt duidelijk meer geconfronteerd met dit fenomeen, nl. 
advocatenkantoren (14%) en medische praktijken (11%).  Bij apothekers en notarissen, 
kinesitherapeuten en tandartsen komt dit bijna niet voor (2% tot 4%). 
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Tabel 86 Evolutiefactoren krimpen – periode 1998-2001 – naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

Beroepsgroep Evolutiefactoren krimpen - periode 1998 – 2001 
 Medewerkers starten 

met eigen 
praktijk/kantoor 

Splitsing Weggaan associé 

Apothekers 4,3% 0,0% 2,9% 
Medische praktijken 5,1% 1,9% 10,8% 
Tandartsen 10,2% 4,8% 4,3% 
Veterinaire praktijken 13,8% 0,0% 8,3% 
Kinesitherapeuten 25,8% 0,0% 3,2% 
MEDISCHE DIENSTEN  6,7% 1,8% 6,8%
Architecten 15,0% 2,3% 8,3% 
Landmeters 15,3% 5,1% 6,8% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  14,6% 3,2% 8,1%
Advocaten 28,3% 7,9% 14,2% 
Notarissen 5,3% 0,8% 2,3% 
Gerechtsdeurwaarders 7,9% 0,0% 5,3% 
JURIDISCHE DIENSTEN 19,1% 4,8% 9,6%
Boekhouders-fiscalisten 5,6% 1,1% 4,4% 
Accountants-belastingconsulenten 2,9% 4,1% 6,4% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 4,2% 3,0% 6,1%
TOTAAL 9,5% 2,8% 7,4%
 Beroepsgroep p=.00 

Sectorcluster p=.00 
Beroepsgroep p<.01 
Sectorcluster NS 

Beroepsgroep p<.01 
Sectorcluster NS 

 
De medische dienstverlening wierf minder medewerkers en overige personeelsleden aan 
dan de drie overige sectoren.  Ongeveer één op twee kinesitherapeutenpraktijken, 
accountants-belastingconsulentenkantoren, advocaten- en architectenbureaus wierven 
medewerkers aan. Aanwervingen waren er het minst bij medische praktijken.  Bijna zeven 
op tien landmeters, ruim vijf op tien notarissen en boekhouders-fiscalisten en net vijf op 
tien veterinaire praktijken en gerechtsdeurwaarderskantoren wierven overig personeel aan.  
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Tabel 87 Evolutiefactoren rekrutering – periode 1998-2001 – naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

Evolutiefactoren rekrutering - periode 1998 – 2001  
Medewerkers aangeworven Overig personeel aangeworven 

Apothekers 32,6% 29,7% 
Medische praktijken 15,3% 31,2% 
Tandartsen 27,8% 39,6% 
Veterinaire praktijken  38,9% 50,0% 
Kinesitherapeuten 51,6% 25,8% 
MEDISCHE DIENSTEN  24,7% 32,8%
Architecten 47,4% 47,4% 
Landmeters 32,8% 67,8% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  43,1% 53,2%
Advocaten 47,6% 48,0% 
Notarissen 38,9% 56,5% 
Gerechtsdeurwaarders 28,9% 50,0% 
JURIDISCHE DIENSTEN 43,2% 51,0%
Boekhouders-fiscalisten 36,7% 53,3% 
Accountants-
belastingconsulenten 

50,3% 42,1% 

ECONOMISCHE DIENSTEN 45,1% 47,0%
TOTAAL 34,5% 41,4%
 Beroepsgroep p=.00 

Sectorcluster p=.00 
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 

 

2.3 Evolutiefactoren nader bestudeerd 

Naast de beroepsgroep spelen nog een aantal organisatiekenmerken een rol.  Vooral 
associaties, kantoren/praktijken die zich als specialist profileren en grote organisaties 
fuseerden.  Het type cliënteel (zakelijk versus particulier) is niet van betekenis.  Vooral in de 
grootste organisaties alsook in de kantoren/praktijken die gespecialiseerde diensten 
aanbieden traden associés van buitenaf toe. 
 
Splitsingen waren er iets meer bij generalisten met specifieke diensten en bij kantoren met 
voornamelijk een zakelijk cliënteel.  De schaalomvang en het organisatietype spelen geen 
rol.  Vooral in de grootste organisaties en in de kantoren met hoofdzakelijk zakelijk 
cliënteel gingen er associés weg.  Vooral associaties en grotere kantoren werden 
geconfronteerd met medewerkers die een eigen kantoor/praktijk opstarten. 
 
Medewerkers of/en overige personeelsleden werden vooral aangeworven in de grotere 
kantoren, door kantoren/praktijken die zich profileren als generalist maar daarnaast nog 
een aantal specifieke diensten aanbieden en door kantoren met vooral een zakelijk cliënteel.  
Ook het organisatietype speelt een rol: vooral medewerkerorganisaties nemen medewerkers 
aan, vooral de associaties nemen overige personeelsleden aan. 
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Tabel 88 Evolutiefactoren naar andere bijkomende achtergrondvariabelen 

Oorzaken Organisatietype Schaalomvang Profilering Type cliënteel 
Fusies/overnames 14% associaties 

t.o.v. 2% andere 
organisatietypes 

(p=.00) 

19% >10p t.o.v. 2% 
<3p (p=.00) 

8% specialisten  
t.o.v. 4% 

generalisten 
(p<.05) 

NS 

Toetreden associé 
van buitenaf 

NVT 33% >10p t.o.v. 5% 
<3p (p=.00) 

16% specialisten 
t.o.v. 9% 

generalisten met 
specifieke diensten 

(p<.01) 

NS 

Opsplitsing kantoor in 
kleinere eenheden  

NS NS 4% generalisten 
met specifieke 

diensten t.o.v. 1% 
generalisten 

(p<.05) 

4% zakelijk 
cliënteel t.o.v. 2% 
particulier (p<.01) 

Weggaan associé NVT 25% >10p t.o.v. 4% 
<3p (p=.00) 

NS 10% zakelijk 
cliënteel t.o.v. 6% 
particulier (p<.05)

Medewerkers die 
eigen kantoor/praktijk 
opstarten 

14% associaties 
t.o.v. 4% 

solopraktijken 
(p=.00) 

23% >10p t.o.v. 3% 
<3p (p=.00) 

NS NS 

Medewerkers 
aangeworven 

55% medewerker-
organisaties t.o.v. 
40% associaties 
(solopraktijken 
NVT) (p=.00) 

75% >10p t.o.v. 7% 
<3p (p=.00) 

42% generalisten 
met specifieke 

diensten t.o.v. 29% 
generalisten 

(p=.00) 

45% zakelijk 
cliënteel t.o.v. 
27% particulier 

(p=.00) 

Overige 
personeelsleden 
aangeworven 

48% associaties 
t.o.v. 38% 

solopraktijken 
(p=.01) 

73% >10p t.o.v. 24% 
<3p (p=.00) 

50% generalisten 
met specifieke 

diensten t.o.v. 34% 
generalisten 

(p=.00) 

50% zakelijk 
cliënteel t.o.v. 
36% particulier 

(p=.00) 

 

2.4 Evolutiefactoren onderlinge samenhang 

In één op vijf kantoren en praktijken komt geen enkele van de hier vermelde evoluties 
voor.  In ruim één op drie organisaties waren er eerder weinig (één of twee) en in ongeveer 
evenveel kantoren en praktijken waren er eerder veel evoluties (drie of vier).  Slechts 6% 
van de organisaties was onderhevig aan veel evoluties (vijf of meer). 
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Tabel 89 Mate van samen voorkomen van evoluties 

Aantal 
evoluties 

% Mate van 
evoluties 

% 

0 19,8% Geen evoluties 19,8% 
1 22,2% 
2 13,9% 

Eerder weinig 
evoluties 

36,1% 

3 24,0% 
4 14,1% 

Eerder veel 
evoluties 

38,1% 

5 3,7% 
6 1,9% 
7 0,4% 

Veel evoluties 6,0% 

 
Vooral in de economische (61%) en de bouwkundige dienstverlening (54%) zijn er 
organisaties waar er zich veel of eerder veel evoluties voordeden, zeker bij landmeters 
(63%), boekhouders-fiscalisten (62%) en accountants-belastingconsulenten (60%).  Ook 
ruim één op twee veterinaire praktijken (58%) was onderhevig aan veel of eerder veel 
evoluties.  Verder waren er in 13% advocatenkantoren, 9% architectenbureaus en 8% 
veterinaire praktijken veel evoluties.  Geen enkele kinesitherapeutenpraktijk en minder dan 
1% apothekersofficina’s en notariskantoren evolueerden in die mate.  De medische 
dienstverlening kende sowieso eerder weinig van de hier vermelde evoluties. 
 

Tabel 90 Mate van samen voorkomen van evoluties naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Geen 
evoluties 

Eerder weinig 
evoluties 

Eerder veel 
evoluties 

Veel evoluties 

Apothekers 18,8% 46,4% 34,1% 0,7% 
Medische praktijken 29,3% 39,5% 24,2% 7,0% 
Tandartsen 24,1% 37,4% 33,2% 5,3% 
Veterinaire praktijken  16,7% 25,0% 50,0% 8,3% 
Kinesitherapeuten  12,9% 45,2% 41,9% 0,0% 
MEDISCHE DIENSTEN 24,2% 41,0% 30,2% 4,6%
Architecten 18,0% 29,3% 43,6% 9,0% 
Landmeters 11,9% 25,4% 59,3% 3,4% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  16,1% 29,8% 46,0% 8,1%
Advocaten 15,7% 33,9% 37,0% 13,4% 
Notarissen 19,1% 40,5% 39,7% 0,8% 
Gerechtsdeurwaarders 26,3% 47,4% 23,7% 2,6% 
JURIDISCHE DIENSTEN  17,9% 37,1% 36,7% 8,4%
Boekhouders-fiscalisten 16,7% 21,1% 57,8% 4,4% 
Accountants-
belastingconsulenten 

11,1% 29,2% 53,2% 6,4% 

ECONOMISCHE DIENSTEN 12,9% 26,5% 54,2% 6,4%
TOTAAL 19,8% 36,1% 38,1% 6,0%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
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3. ASSOCIATIEWENS  

3.1 Stand van zaken 

27% van de kantoren/praktijken wil zich binnen de drie jaar (verder) associëren met andere 
vrije beroepsbeoefenaars.  Vooral kantoren en praktijken uit de juridische dienstverlening 
willen associëren (35%).  (Verder) associëren is het minst gewenst in de bouwkundige 
dienstverlening (17%).  Meer dan één op drie medische of veterinaire praktijken, 
advocaten- notaris-, gerechtsdeurwaarders- of accountants-belastingconsulentenkantoren 
willen binnen de drie jaar (verder) associëren met andere beoefenaars van een vrij beroep.  
Apothekers scoren het laagst; nog geen 6% uit deze associatiewens. 
 

Tabel 91 Associatiewens naar beroepsgroep en sectorcluster 

Beroepsgroep Binnen de drie jaar (verder) associëren met andere 
beoefenaars van een vrij beroep 

Apothekers 5,8% 
Medische praktijken 36,3% 
Tandartsen 27,3% 
Kinesitherapeuten 29,0% 
Veterinaire praktijken 37,1% 
MEDISCHE DIENSTEN  25,0%
Architecten 21,8% 
Landmeters 11,9% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 16,9%
Advocaten 37,0% 
Notarissen 31,3% 
Gerechtsdeurwaarders 31,6% 
JURIDISCHE DIENSTEN 34,7%
Boekhouders-fiscalisten 23,3% 
Accountants-belastingconsulenten 32,9% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 9,7%
TOTAAL 27,2%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p<.01 
 

3.2 Associatiewens nader bestudeerd 

Er is niet zozeer sprake van een inhaalbeweging bij de kleine kantoren maar wel de intentie 
van grote kantoren/praktijken om verder te groeien.  18,4% van de kleinste kantoren (<3 
personen), 25,0% van de kantoren met 3 tot 5 personen, 34,6% van de kantoren van 6 tot 
10 personen en 39,2% van de grootste kantoren (> 10 personen) willen zich binnen de drie 
jaar (verder) associëren (p=.00).  Verder willen vooral de kantoren die zich als generalist 
profileren maar daarnaast een aantal specifieke diensten aanbieden alsook de associaties en 
de organisaties met hoofdzakelijk zakelijke cliënten associëren. 
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Tabel 92 Associatiewens naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Schaalomvang Profilering Type cliënteel 
Associatiewens 36% associaties 

t.o.v. 22% 
 mdw-organisaties 

39% >10p t.o.v. 
18% <3p 

33% generalisten 
met spec. dstn. t.o.v. 

22% generalisten 

31% zakelijk 
cliënteel t.o.v. 25% 

particulier 
Telkens p=.00 behoudens type cliënteel p<.05 
 
 

4. EEN SUBJECTIEVE METING  

4.1 Stand van zaken 

62% van de kantoren/praktijken is het er (volledig of eerder) mee eens dat schaalvergroting 
nodig is voor dit vrije beroep.  Wel vindt 28% van de vrije beroepsbeoefenaars dat 
aandacht voor de kantoor-/praktijkorganisatie pas nodig is vanaf een bepaalde 
schaalgrootte. Bovendien stelt 89% dat associaties en fusies moeizaam tot stand komen 
door het sterke individualisme van de vrije beroepsbeoefenaars. 
 

Tabel 93 Drie stellingen inzake schaalvergroting 

 Volledig 
eens 

Eerder 
eens 

Eerder 
oneens 

Volledig 
oneens 

Schaalvergroting is nodig voor dit vrije beroep 21,2% 40,7% 25,2% 12,9% 
Associaties en fusies komen moeizaam tot stand 
door het sterke individualisme van de vrije 
beroepsbeoefenaars 

47,5% 41,6% 7,6% 3,3% 

Aandacht voor de organisatie van een 
kantoor/praktijk is pas nodig vanaf een bepaalde 
schaalgrootte 

12,8% 15,6% 22,1% 49,5% 

 
Er is een grote unanimiteit onder de sectoren wat betreft de stelling ‘Schaalvergroting is 
nodig voor dit vrije beroep’.  Dit herbergt evenwel verschillen tussen de beroepsgroepen. 
Meer dan zeven op tien veterinaire praktijken, architectenbureaus en accountants-
belastingconsulentenkantoren vinden schaalvergroting binnen de beroepsgroep wenselijk.  
Minder interesse hiervoor bij andere beroepsgroepen, waaronder de kinesitherapeuten 
(48%).  
 
De sectoren zijn het er over eens dat associaties en fusies moeizaam tot stand komen door 
het sterke individualisme van de vrije beroepsbeoefenaars.  Alle veterinaire praktijken maar 
ook meer dan negen op tien apothekers, tandartsen, kinesitherapeuten, architecten, 
landmeters en notarissen delen deze mening.  
 
Vooral organisaties uit de medische dienstverlening zijn van mening dat aandacht voor de 
organisatie van een kantoor/praktijk pas nodig is vanaf een bepaalde schaalgrootte.  37% 
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apothekers, 39% kinesitherapeuten en 43% veterinaire praktijken delen deze mening.  Dit 
geldt slechts voor één op vijf notarissen. 
 

Tabel 94 Stellingen inzake schaalvergroting naar beroepsgroep en sectorcluster 

 
 

Schaalvergroting 
is nodig voor dit 

VB 

Associaties en 
fusies komen 
moeizaam tot 

stand door het 
sterke 

individualisme 
van de VBB 

Aandacht voor de 
organisatie van een 

kantoor/praktijk is pas 
nodig vanaf een 

bepaalde schaalgrootte 

Apothekers 54,0% 94,7% 37,1% 
Medische praktijken 54,3% 85,8% 30,1% 
Tandartsen 63,6% 91,3% 28,2% 
Veterinaire praktijken 75,9% 100,0% 43,3% 
Kinesitherapeuten 48,1% 93,3% 39,3% 
MEDISCHE DIENSTEN  56,4% 90,0% 32,5%
Architecten 70,9% 90,5% 27,2% 
Landmeters 61,8% 94,1% 25,9% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  65,9% 90,3% 28,5%
Advocaten 67,2% 84,3% 23,3% 
Notarissen 69,2% 94,4% 19,2% 
Gerechtsdeurwaarders 62,5% 88,2% 25,7% 
JURIDISCHE DIENSTEN  67,2% 87,9% 22,1%
Boekhouders-fiscalisten 55,0% 88,8% 27,9% 
Accountants-belastingconsulenten 72,3% 85,7% 24,8% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 66,1% 87,0% 25,3%
TOTAAL 61,9% 89,1% 28,4%
 Sectorcluster NS 

Beroepsgroep 
p<.05 

Sectorcluster p<.05
Beroepsgroep 
p=.00 

Sectorcluster p<.01 
Beroepsgroep p<.05 

Opmerking: De percentages vormen de som van ‘volledig eens’ en ‘eerder eens’. 
 

4.2 Stellingen nader bestudeerd 

Vooral associaties, de relatief grootste kantoren/praktijken, generalisten en kantoren met 
hoofdzakelijk zakelijke cliënten vinden dat schaalvergroting nodig is voor het (eigen) vrije 
beroep.  Dat associaties en fusies moeizaam tot stand komen door het sterke 
individualisme van de vrije beroepsbeoefenaars vinden vooral de solopraktijken, de kleinste 
kantoren en de organisaties met vooral particuliere cliënten.  Bij de derde stelling zijn er 
geen significante verschillen – niet naar organisatietype, noch naar schaalomvang, 
profilering of type cliënteel -. 
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Tabel 95 Stellingen inzake schaalvergroting naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Schaalomvang Profilering Type cliënteel 
Schaalvergroting is nodig voor dit 
vrije beroep 

68% associaties 
t.o.v. 53% 

solopraktijken 
(p<.01) 

75% >10p t.o.v. 
46% <3p 
(p=.00) 

71% 
generalisten 
t.o.v. 59% 

specialisten 
(p<.01) 

68% zakelijk 
cliënteel t.o.v. 
58% (p<.05) 

Associaties en fusies komen 
moeizaam tot stand door het 
sterke individualisme van de vrije 
beroepsbeoefenaars 

93% solo-
praktijken  t.o.v. 
83% associaties 

(p=.00) 

92% <3p t.o.v. 
83% >10p 

(p<.01) 

NS 90% particulier 
cliënteel t.o.v. 
87% (p<.05) 

Aandacht voor de organisatie van 
een kantoor/praktijk is pas nodig 
vanaf een bepaalde schaalgrootte 

NS NS NS NS 

 
 

5. SAMENVATTING 

Bij bijna één op twee kantoren en praktijken is de schaalomvang gestegen in de periode 
1998 – 2001.   
 
Uitbreiding gebeurt vooral via het aanwerven van medewerkers en/of overig personeel.   
 
Slechts in weinig organisaties nam het aantal associés toe, hetzij via een fusie of overname, 
hetzij via het toetreden van associés van buitenaf. 
 
De schaalomvang van een organisatie kan (o.a.) dalen door medewerkers die een eigen 
kantoor of praktijk opstarten, door associés die het kantoor of de praktijk verlaten en 
tenslotte door een opsplitsing van de organisatie in kleinere eenheden.  Deze drie 
evolutiefactoren scoren niet echt hoog (<10%). 
 
Merken we op dat één op vijf organisaties met geen enkele van de hier vermelde evoluties 
met impact op de schaal werd geconfronteerd. 
 
Ruim één op vier kantoren en praktijken wil zich binnen de drie jaar (verder) associëren.  
Het zijn vooral de associaties en de grootste kantoren en praktijken die de intentie hebben 
om verder te groeien (39%).   
 
Zes op tien kantoren en praktijken is het er mee eens dat schaalvergroting nodig is voor 
hun vrij beroep.  Wel vindt ruim één op vier beoefenaars van een vrij beroep dat aandacht 
voor de kantoor- of praktijkorganisatie pas nodig is vanaf een bepaalde schaalgrootte.  
Bovendien stelt negen op tien respondenten dat associaties en fusies moeizaam tot stand 
komen door het sterke individualisme van de vrije beroepsbeoefenaars. 
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HOOFDSTUK 5 ZORGEN VOOR KWALITEIT 

Zorgen voor kwaliteit impliceert aandacht voor kwaliteitsbeheer en kwaliteitsverbetering en 
dit ook kaderen binnen een kwaliteitsbeleid dat aansluit bij de bedrijfsstrategie.  Elk van 
deze domeinen omvat een aantal concrete opdrachten.  
 
Aan kwaliteitsbeheer doen, betekent dat er in de organisatie schriftelijke regels, procedures 
of afspraken zijn rond een aantal items die een impact kunnen hebben op de kwaliteit van 
de dienstverlening.  Denken we hierbij aan het beheer van documenten, de deontologie, de 
wijze waarop opdrachten en taken worden verdeeld binnen de organisatie en tenslotte 
aspecten die met de dienstverlening zelf te maken hebben.  
 
Bijsturing is mogelijk via een systeem van kwaliteitsverbetering.  Overleg met het personeel, 
met het cliënteel/de patiënten, met andere beoefenaars van een vrij beroep maar ook 
tussen associés onderling kan suggesties aanreiken voor mogelijke verbeteringen. 
 
Tenslotte kan een interne kwaliteitsverantwoordelijke, bijgestaan door een commissie of 
werkgroep kwaliteitszorg en -controle het kwaliteitsbeleid bewaken.  Eventueel kan men 
beroep doen op een externe adviseur kwaliteitsmanagement.  Een geschreven kantoor- of 
praktijkstrategie vormt de neerslag van het uitgestippelde kwaliteitsbeleid. 
 
In dit hoofdstuk gaan we na of en bij wie er sprake is van kwaliteitsbeheer of / en –beleid 
of / en -verbetering in de sector van de vrije beroepen.  Ook gaan we na of deze 
maatregelen leiden tot integrale kwaliteitszorg binnen de organisatie, met name een 
geïntegreerd project van kwaliteitsbeheer, -beleid én –verbetering.  Ook de houding van 
vrije beroepen ten aanzien van kwaliteitscertificaten komt aan bod. 
 
 

1. KWALITEITSBEHEER 

1.1 Kwaliteitsbeheer in de praktijk 

De vrije beroepen wensen in de eerste plaats de beroepsethiek te bewaken.  Ruim één op 
twee kantoren en praktijken hebben intern dan ook een aantal deontologische principes en 
gedragsregels vastgelegd.  Eén op vier organisaties vindt dit niet nuttig.  Meer dan twee op 
vijf organisaties hebben schriftelijke regels, procedures en afspraken rond het beheer van 
documenten of rond de interne taakverdeling.  Bijna één op drie organisaties beschikt hier 
niet over want vindt dit niet nuttig.  Tenslotte is er in iets meer dan één op vier kantoren en 
praktijken interne regelgeving rond andere aspecten van de dienstverlening.  Meer dan twee 
op vijf organisaties beschikken hier niet over want vinden dit niet nuttig. 



Personeelsbeleid en kantoororganisatie in het vrije beroep 
 

84. 

 

Tabel 96 Kwaliteitsbeheer 

Aanwezigheid van schriftelijke 
regels/procedures/afspraken rond 

Zijn er Zijn er niet maar 
dit zou wel 
nuttig zijn 

Zijn er niet en dit 
zou ook niet 
nuttig zijn 

Deontologische principes en gedragsregels 57,2% 17,6% 25,2% 
Het beheer van documenten 46,7% 22,6% 30,7% 
Taakverdeling 43,7% 23,6% 32,7% 
Andere aspecten van het dienstverleningsproces 27,0% 29,1% 43,9% 
 
1.1.1 Deontologische principes en gedragsregels 

Meer dan zeven op tien kinesitherapeuten en ruim zes op tien apothekers, notarissen, 
gerechtsdeurwaarders, boekhouders-fiscalisten en accountants-belastingconsulenten 
hebben op het niveau van het kantoor of de praktijk regelgeving of minstens afspraken 
rond de deontologie die wordt gevolgd of de gedragscode die men respecteert.  Ongeveer 
één op drie medische praktijken, tandartsen, veterinaire praktijken en advocaten vinden dit 
niet nuttig. 
 

Tabel 97 Schriftelijke regels/procedures/afspraken rond deontologische principes en 
gedragsregels naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Zijn er Zijn er niet maar dit 
zou wel nuttig zijn 

Zijn er niet en dit 
zou ook niet nuttig 

zijn 
Apothekers 64,6% 11,8% 23,6% 
Medische praktijken 54,6% 13,2% 32,2% 
Tandartsen 47,2% 22,5% 30,3% 
Veterinaire praktijken  50,0% 19,4% 30,6% 
Kinesitherapeuten 72,4% 20,7% 6,9% 
MEDISCHE DIENSTEN  56,6% 14,9% 28,5%
Architecten 58,3% 22,0% 19,7% 
Landmeters 43,6% 29,1% 27,3% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 52,1% 24,8% 23,1%
Advocaten 48,8% 14,4% 36,8% 
Notarissen 64,5% 16,1% 19,4% 
Gerechtsdeurwaarders 64,9% 8,1% 27,0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  55,3% 14,3% 30,3%
Boekhouders-fiscalisten 64,0% 23,6% 12,4% 
Accountants-belastingconsulenten 60,6% 24,2% 15,2% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 63,0% 23,3% 13,6%
TOTAAL 57,2% 17,6% 25,2%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.16 
Sectorcluster p=.00 
 
Bijna zeven op tien van de relatief grootste kantoren en praktijken t.o.v. iets meer dan vijf 
op tien van de kleinste organisaties legden intern deontologische principes of gedragsregels 
vast.  De schaalomvang van de organisatie speelt dus ook op dit vlak een rol. 
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Tabel 98 Schriftelijke regels/procedures/afspraken rond deontologische principes en 
gedragsregels naar schaalomvang 

 Zijn er 
< 3 personen 52,3% 
3 – 5 personen 54,9% 
6 –10 personen 61,5% 
> 10 personen 67,8% 
p=.00 
 
1.1.2 Het beheer van documenten en dossiers 

Vooral in de economische dienstverlening wordt het beheer van documenten en dossiers 
strikt gecontroleerd door interne regels of procedures.  Ruim zes op tien accountants-
belastingconsulenten- en boekhouders-fiscalistenkantoren beschikken hierover.  Bij 
apothekers en advocaten komt dit het minst vaak voor – in minder dan vier op tien 
organisaties.  Vooral apothekers en medische praktijken vinden dit bovendien niet nuttig. 
Economische diensten, kinesitherapeuten en architecten delen deze mening het minst. 
 

Tabel 99 Schriftelijke regels/procedures/afspraken rond het beheer van documenten en 
dossiers naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Zijn er Zijn er niet maar dit 
zou wel nuttig zijn 

Zijn er niet en dit zou 
ook niet nuttig zijn 

Apothekers 35,5% 18,5% 46,0% 
Medische praktijken 42,5% 15,7% 41,8% 
Tandartsen 41,5% 25,0% 33,5% 
Veterinaire praktijken  40,0% 31,4% 28,6% 
Kinesitherapeuten 42,9% 39,3% 17,9% 
MEDISCHE DIENSTEN  40,1% 19,4% 40,4%
Architecten 54,7% 28,1% 17,2% 
Landmeters 50,0% 25,0% 25,0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 52,5% 28,0% 19,5%
Advocaten 36,8% 28,0% 35,2% 
Notarissen 43,1% 33,3% 23,6% 
Gerechtsdeurwaarders 54,1% 10,8% 35,1% 
JURIDISCHE DIENSTEN  40,2% 28,3% 31,6%
Boekhouders-fiscalisten 65,2% 23,6% 11,2% 
Accountants-belastingconsulenten 64,5% 21,1% 14,5% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 65,0% 22,2% 12,8%
TOTAAL 46,7% 22,6% 30,7%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.20 
Sectorcluster p=.00 
 
Naarmate de kantoor- of praktijkgrootte toeneemt, stijgt ook het percentage organisaties 
met schriftelijke procedures, regels of afspraken rond het beheer van documenten en 
dossiers.  De ‘grootste organisaties’ zijn nog steeds zeer klein.  Dit betekent dat kantoren en 
praktijken vrij snel, nl. eens ze de kaap van ongeveer tien personen hebben bereikt, regels 
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en procedures opstellen om het werk te organiseren – en de kwaliteit van de 
dienstverlening te waarborgen.  
 

Tabel 100 Schriftelijke regels/procedures/afspraken rond het beheer van documenten en 
dossiers naar schaalomvang 

 Zijn er 
< 3 personen 37,2% 
3 – 5 personen 43,6% 
6 –10 personen 54,0% 
> 10 personen 64,7% 
p=.00 
 
1.1.3 De taakverdeling 

Vooral de kantoren uit de economische dienstverlening formaliseren de interne 
taakverdeling via regels, afspraken of procedures: bijna drie op vijf boekhouders-fiscalisten 
en accountants-belastingconsulenten beschikken hierover.  Bij apothekers, tandartsen en 
advocaten komt dit het minst vaak voor (30% tot 36%).  Meer dan twee op vijf apothekers, 
medische praktijken en gerechtsdeurwaarders vinden dit ook niet nuttig. 
 

Tabel 101 Schriftelijke regels/procedures/afspraken rond de taakverdeling naar 
beroepsgroep en sectorcluster 

 Zijn er Zijn er niet maar dit 
zou wel nuttig zijn 

Zijn er niet en dit zou 
ook niet nuttig zijn 

Apothekers 30,2% 27,8% 42,1% 
Medische praktijken 44,7% 13,8% 41,4% 
Tandartsen 38,3% 25,7% 36,0% 
Veterinaire praktijken  42,9% 28,6% 28,6% 
Kinesitherapeuten 50,0% 21,4% 28,6% 
MEDISCHE DIENSTEN  39,2% 20,8% 39,9%
Architecten 41,3% 36,5% 22,2% 
Landmeters 46,3% 25,9% 27,8% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 43,6% 33,3% 23,1%
Advocaten 36,1% 25,4% 38,5% 
Notarissen 41,1% 30,6% 28,2% 
Gerechtsdeurwaarders 43,2% 16,2% 40,5% 
JURIDISCHE DIENSTEN  38,3% 26,3% 35,4%
Boekhouders-fiscalisten 58,4% 20,2% 21,3% 
Accountants-belastingconsulenten 59,6% 23,5% 16,9% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 58,9% 22,9% 18,2%
TOTAAL 43,7% 23,6% 32,7%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.17 
Sectorcluster p=.00 
 
32% kantoren en praktijken van minder dan drie personen t.o.v. 62% organisaties van minstens tien 
personen zetten de interne taakverdeling op papier aan de hand van regels, procedures en 
afspraken.   Het is evident dat de schaalomvang ook op dit vlak een rol speelt. 
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Tabel 102 Schriftelijke regels/procedures/afspraken rond de taakverdeling naar 
schaalomvang 

 Zijn er 
< 3 personen 31,5% 
3 – 5 personen 42,4% 
6 –10 personen 49,8% 
> 10 personen 61,5% 
p=.00 
 

1.1.4 Andere aspecten van het dienstverleningsproces 

Ruim één op drie veterinaire praktijken, boekhouders-fiscalisten en accountants-
belastingconsulenten leggen bepaalde aspecten van het dienstverleningsproces vast in 
schriftelijke regels, afspraken of procedures.  Bij apothekers, kinesitherapeuten, architecten, 
landmeters advocaten en gerechtsdeurwaarders komt dit het minst voor.  Meer dan één op 
twee apothekers, medische praktijken en gerechtsdeurwaarders vinden dit niet nuttig. 
 

Tabel 103 Schriftelijke regels/procedures/afspraken rond andere aspecten van het 
dienstverleningsproces naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Zijn er Zijn er niet maar dit 
zou wel nuttig zijn 

Zijn er niet en dit zou 
ook niet nuttig zijn 

Apothekers 21,0% 24,4% 54,6% 
Medische praktijken 28,9% 18,1% 53,0% 
Tandartsen 26,2% 31,7% 42,1% 
Veterinaire praktijken  35,3% 29,4% 35,3% 
Kinesitherapeuten 23,1% 30,8% 46,2% 
MEDISCHE DIENSTEN  26,2% 23,1% 50,7%
Architecten 23,7% 44,1% 32,2% 
Landmeters 21,8% 30,9% 47,3% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 23,4% 37,8% 38,7%
Advocaten 20,7% 34,5% 44,8% 
Notarissen 26,5% 31,0% 42,5% 
Gerechtsdeurwaarders 22,9% 25,7% 51,4% 
JURIDISCHE DIENSTEN  22,6% 32,7% 44,7%
Boekhouders-fiscalisten 36,0% 31,4% 32,6% 
Accountants-belastingconsulenten 32,7% 38,4% 28,9% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 34,7% 35,5% 29,8%
TOTAAL 27,0% 29,1% 43,9%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.15 
Sectorcluster p=.00 
 
Eén op twee van de relatief grootste kantoren en praktijken t.o.v. ruim één op zes van de 
kleinste regelen bepaalde aspecten van de dienstverlening via schriftelijke regels, procedures 
en afspraken.  Er is dus een verschil naar schaalomvang van de organisatie. 
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Tabel 104 Schriftelijke regels/procedures/afspraken rond andere aspecten van de 
dienstverlening naar schaalomvang 

 Zijn er 
< 3 personen 17,7% 
3 – 5 personen 25,3% 
6 –10 personen 28,6% 
> 10 personen 50,0% 
p=.00 
 

1.2 Mate van kwaliteitsbeheer 

Eén op drie kantoren en praktijken implementeert geen enkele regel of procedure inzake 
kwaliteitsbeheer.  Eén op vijf organisaties doet in hoge mate aan kwaliteitsbeheer; zij 
passen alle hier bevraagde maatregelen toe.  Nog eens ruim één op acht kantoren en 
praktijken scoort eerder hoog op kwaliteitsbeheer – zij passen bijna alle maatregelen toe.  
Eén op drie organisaties stelt regels en procedure op rond één of twee aspecten van 
kwaliteitsbeheer. 
 

Tabel 105 Mate van kwaliteitsbeheer 

 Zijn er 
Geen kwaliteitsbeheer (0 maatregelen) 33,1% 
Lage mate van kwaliteitsbeheer (1 maatregel) 16,8% 
Eerder lage mate kwaliteitsbeheer (2 maatregelen) 16,1% 
Eerder hoge mate van kwaliteitsbeheer (3 maatregelen) 13,1% 
Hoge mate van kwaliteitsbeheer (4 maatregelen) 20,8% 

 

1.3 Kwaliteitsbeheer nader bestudeerd 

Vooral gespecialiseerde kantoren en praktijken, associaties en zakenkantoren leggen 
schriftelijke regels, procedures of afspraken vast rond de organisatie van het werk, meer 
bepaald het beheer van documenten en dossiers, de organisatie-interne taakverdeling en 
bepaalde aspecten van het dienstverleningsproces zelf.  Deontologische principes worden 
vooral in medewerkerorganisaties en zakenkantoren op papier gezet.  De profilering van 
het kantoor of de praktijk heeft hier geen enkele invloed. 
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Tabel 106 Kwaliteitsbeheer naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatie-type Profilering Type cliënteel 
Rond deontologische principes 60% mdw-

organisatie t.o.v. 
53% soloprakitijk 

p<.05 

NS 58% zakelijk 
cliënteel t.o.v. 56% 

particulier 
p<.05 

Rond het beheer van documenten en 
dossiers 

54% associatie 
t.o.v. 44% 
solopraktijk  

p=.00 

53% specialist t.o.v. 
41% generalist  

p=.00 

57% zakelijk 
cliënteel t.o.v. 41% 

particulier 
p=.00 

Rond de taakverdeling 49% associatie 
t.o.v. 41% mdw-

organisatie  
p=.00 

51% specialisten 
t.o.v. 37% 

generalisten 
p<.01 

50% zakelijk 
cliënteel t.o.v. 39% 

particulier 
p=.00 

Rond andere aspecten van de 
dienstverlening 

31% associatie 
t.o.v. 24% 
solopraktijk  

p=.00 

33% specialisten 
t.o.v. 22% 

generalisten 
p=.00 

28% zakelijk 
cliënteel t.o.v. 25% 

particulier 
p=.00 

 
 

2. KWALITEITSVERBETERING 

2.1 Kwaliteitsverbetering in de praktijk 

Iets meer dan één op twee kantoren en praktijken pleegt overleg rond de kwaliteit van de 
dienstverlening – en hoe deze mogelijks kan worden verbeterd - met beoefenaars van een 
vrij beroep uit een ander kantoor of een andere praktijk.  Eén op vijf organisaties doet dit 
niet want vindt dit niet nuttig.  Overleg met het personeel gebeurt in ruim vier op vijf 
kantoren en praktijken ook rond de kwaliteit van de dienstverlening en wel regelmatig en 
op vaste tijdstippen.  Ruim één op vier organisaties vindt dergelijk overleg niet nuttig.  In 
ruim één op drie associaties beoordelen de associés mekaar op vaste tijdstippen.  In bijna 
evenveel associaties vindt men dit niet nuttig.  Een systeem van klachtenbehandeling werd 
slechts in iets meer dan één op acht organisaties op poten gezet.  Ruim één op twee 
kantoren en praktijken vindt dit absoluut niet nuttig voor de eigen organisatie.  Slechts 6% 
van de beoefenaars van een vrij beroep laat zich formeel evalueren door zijn cliënteel of 
patiënten.  Tools als evaluatieformulieren zijn daarbij voor handen.  Bijna drie op vijf vrije 
beroepsbeoefenaars vindt dit absoluut niet nuttig voor de eigen praktijk of het eigen 
kantoor. 
 
Overleg met andere beoefenaars van een vrij beroep en met het personeel zijn de 
voornaamste instrumenten die vrije beroepen aanwenden om de kwaliteit van de 
dienstverlening te verbeteren.  Nieuwe instrumenten zoals klachtenbehandeling en 
evaluatieformulieren zijn voor de meerderheid van de vrije beroepen niet nuttig voor 
kwaliteitsverbetering. 
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Tabel 107 Kwaliteitsverbetering 

 Is er Is er niet maar 
dit zou wel 
nuttig zijn 

Is er niet en dit 
zou ook niet 
nuttig zijn 

Kwaliteitsoverleg met vrije 
beroepsbeoefenaars van een ander 
kantoor/praktijk 

52,8% 27,4% 19,8% 

Regelmatige en geformaliseerde feedback 
vanuit het personeel 

45,2% 26,3% 28,4% 

Onderlinge beoordeling van associés op vaste 
tijdstippen 

37,9% 26,8% 35,3% 

Systeem van klachtenbehandeling 14,4% 29,6% 56,0% 
Formele evaluatie door cliënten/patiënten 
(evaluatieformulier) 

6,3% 34,9% 58,8% 

 
2.1.1 Kwaliteitsoverleg met vrije beroepsbeoefenaars uit andere 

kantoren of praktijken 

Vooral de praktijken uit de medische sector overleggen met andere beoefenaars van een 
vrij beroep, ongeveer negen op tien artsen- en tandartsenpraktijken doen dit.  Weinig 
overleg rond kwaliteit is er bij bouwkundige vrije beroepen: slechts 14% architecten en 
21% landmeters consulteren andere vrije beroepsbeoefenaars.  In de juridische 
dienstverlening scoren de advocaten en gerechtsdeurwaarders eerder laag, nl. respectievelijk 
23% en 28%, terwijl 62% notarissen collegae elders raadplegen. 41% advocaten vindt dit 
kwaliteitsoverleg niet nuttig.  Slechts 5% medische praktijken, 8% tandartsen en 11% 
veterinaire praktijken en notarissen delen deze mening.  Dit duidt mogelijk op een 
verschillende corpscultuur. 
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Tabel 108 Kwaliteitsoverleg met beoefenaars van een vrij beroep uit een ander(e) 
kantoor/praktijk naar sectorcluster en beroepsgroep 

 Is er Is er niet maar dit 
zou wel nuttig zijn 

Is er niet en dit 
zou ook niet 

nuttig zijn 
Apothekers 41,9% 37,2% 20,9% 
Medische praktijken 91,7% 3,2% 5,1% 
Tandartsen 89,2% 3,2% 7,6% 
Veterinaire praktijken  30,6% 58,3% 11,1% 
Kinesitherapeuten 27,6% 48,3% 24,1% 
MEDISCHE DIENSTEN  72,6% 16,4% 11,0%
Architecten 14,4% 59,2% 26,4% 
Landmeters 21,1% 50,9% 28,1% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 18,5% 52,9% 28,6%
Advocaten 23,1% 35,5% 41,3% 
Notarissen 61,6% 27,2% 11,2% 
Gerechtsdeurwaarders 27,8% 52,8% 19,4% 
JURIDISCHE DIENSTEN  36,0% 34,3% 29,7%
Boekhouders-fiscalisten 34,1% 36,4% 29,5% 
Accountants-belastingconsulenten 36,9% 35,7% 27,4% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  38,2% 34,7% 27,0%
TOTAAL 52,8% 27,4% 19,8%
Sectorcluster p=.00 
Beroepsgroep p=.00 
 
Vooral de kleinste organisaties overleggen met beoefenaars van een vrij beroep uit een 
ander(e) kantoor/praktijk.  Ruim drie op vijf kantoren en praktijken van minder dan drie 
personen t.o.v. meer dan twee op vijf organisaties van meer dan tien personen doen aan 
kwaliteitsoverleg met beoefenaars van een vrij beroep uit een andere organisatie.  Naarmate 
een organisatie groeit, neemt de behoefte aan een extern klankbord enigszins af. 
 

Tabel 109 Kwaliteitsoverleg met beoefenaars van een vrij beroep uit een ander(e) 
kantoor/praktijk naar schaalomvang 

 Is er 
< 3 personen 64,3% 
3 – 5 personen 50,3% 
6 –10 personen 49,8% 
> 10 personen 46,2% 
p=.00 
 
2.1.2 Regelmatige en geformaliseerde feedback vanuit het personeel 

Vooral bij economische beroepsgroepen kan het personeel regelmatig - en zelfs via hiertoe 
gecreëerde procedures - haar zegje doen rond kwaliteit.  Ongeveer in zes op tien 
boekhouders-fiscalisten- en accountants-belastingconsulentenkantoren is deze mogelijkheid 
voorzien.  Ook kinesitherapeutenpraktijken scoren hoog (54%).  Een formeel 
feedbacksysteem komt het minst voor bij apothekers (39%), veterinaire praktijken (34%) 
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en advocaten (31%). 40% medische praktijken t.o.v. 12% boekhouders-fiscalisten vinden 
feedback vanuit het personeel niet nuttig. 
 

Tabel 110 Regelmatige en geformaliseerde feedback vanuit het personeel naar 
beroepsgroep en sectorcluster 

 Is er Is er niet maar dit 
zou wel nuttig zijn 

Is er niet en dit zou 
ook niet nuttig zijn 

Apothekers 39,0% 26,0% 35,0% 
Medische praktijken 41,5% 18,4% 40,1% 
Tandartsen 43,5% 23,5% 32,9% 
Veterinaire praktijken  34,3% 34,3% 31,4% 
Kinesitherapeuten 53,6% 17,9% 28,6% 
MEDISCHE DIENSTEN  41,2% 22,1% 36,6%
Architecten 44,0% 34,4% 21,6% 
Landmeters 43,9% 29,8% 26,3% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  45,4% 31,9% 22,7%
Advocaten 31,0% 35,7% 33,3% 
Notarissen 50,8% 34,2% 15,0% 
Gerechtsdeurwaarders 43,2% 35,1% 21,6% 
JURIDISCHE DIENSTEN  38,3% 35,0% 26,7%
Boekhouders-fiscalisten 63,2% 25,3% 11,5% 
Accountants-belastingconsulenten 58,3% 25,6% 16,1% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  60,6% 24,7% 14,7%
TOTAAL 45,2% 26,3% 28,4%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.18 
Sectorcluster p=.00 
 
Samen met de schaalomvang stijgt ook het percentage kantoren en praktijken die 
regelmatig feedback krijgen van hun personeel rond kwaliteit. 58% van de relatief grootste 
organisaties t.o.v. 32% van de kleinste kantoren en praktijken beschikken over een formeel 
feedbacksysteem.  Naarmate een praktijk meer personeel telt, vergroot ook de behoefte om 
feedback te formaliseren. 
 

Tabel 111 Regelmatige en geformaliseerde feedback vanuit het personeel naar 
schaalomvang 

 Is er 
< 3 personen 31,7% 
3 – 5 personen 43,8% 
6 –10 personen 54,3% 
> 10 personen 58,3% 
p=.00 
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2.1.3 Onderlinge beoordeling van associés 

Slechts een beperkt aantal beroepsgroepen zijn voldoende vertegenwoordigd in de 
steekproef om geanalyseerd te worden; artsen, tandartsen, architecten, advocaten en 
accountants-belastingconsulenten.  In bijna vijf op tien artsenassociaties en in ongeveer vier 
op tien veterinaire praktijken, tandartspraktijken en accountants-
belastingconsulentenkantoren beoordelen de associés elkaar op vaste tijdstippen.  Dit zou 
niet gebeuren in notariskantoren.  Merken we op dat we in deze beroepsgroep wel met een 
erg beperkt aantal associaties te maken hebben.  Alle notarisassociaties vinden dit overleg 
bovendien wel nuttig voor het kantoor.  Ruim zes op tien associaties van apothekers, 
kinesitherapeuten en landmeters delen deze mening niet. 
 

Tabel 112 Onderlinge beoordeling van associés op vaste tijdstippen naar beroepsgroep 
en sectorcluster 

 Is er Is er niet maar dit 
zou wel nuttig zijn 

Is er niet en dit zou 
ook niet nuttig zijn 

Apothekers 30,8% 7,7% 61,5% 
Medische praktijken 48,2% 28,6% 23,2% 
Tandartsen 39,6% 25,0% 35,4% 
Veterinaire praktijken  41,2% 47,1% 11,8% 
Kinesitherapeuten 11,1% 22,2% 66,7% 
MEDISCHE DIENSTEN  43,1% 26,3% 30,6%
Architecten 34,8% 30,4% 34,8% 
Landmeters 20,0% 13,3% 66,7% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  27,5% 27,5% 45,0%
Advocaten 33,8% 27,0% 39,2% 
Notarissen 0,0% 100,0% 0,0% 
Gerechtsdeurwaarders 27,3% 27,3% 45,5% 
JURIDISCHE DIENSTEN  32,6% 28,4% 38,9%
Boekhouders-fiscalisten 32,1% 17,9% 50,0% 
Accountants-belastingconsulenten 39,7% 31,0% 29,3% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  38,6% 25,0% 36,4%
TOTAAL 37,9% 26,8% 35,3%
Beroepsgroep p<.05, Cramers’ V=.22 
Sectorcluster NS 
Opmerking n=enkel associaties ! 
 
We stellen vast dat de relatief grootste kantoren en praktijken het hoogste scoren op dit 
aspect van kwaliteitsverbetering.  Het verschil met de kleinere organisaties is evenwel niet 
statistisch significant.  De schaalomvang speelt hier dus geen enkele rol. 
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Tabel 113 Onderlinge beoordeling van associés op vaste tijdstippen naar schaalomvang 

 Is er 
< 3 personen 42,9% 
3 – 5 personen 33,3% 
6 –10 personen 35,5% 
> 10 personen 45,0% 
NS 
 
2.1.4 Systeem van klachtenbehandeling 

Ongeveer één op zeven kantoren en praktijken beschikt over een systeem van 
klachtenbehandeling.  Er is weinig verschil tussen de beroepsgroepen.  De advocaten 
scoren het laagst (7%), de kinesitherapeuten, gerechtsdeurwaarders en accountants-
belastingconsulenten het hoogst (18%).  Veterinaire praktijken staan het minst weigerachtig 
tegenover een systeem van klachtenbehandeling: slechts 23% van de praktijken vindt zulk 
een systeem niet nuttig. 69% landmeters, 62% notarissen en 61% advocaten delen hun 
mening. 
 

Tabel 114 Systeem van klachtenbehandeling naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Is er Is er niet maar dit 
zou wel nuttig zijn 

Is er niet en dit zou 
ook niet nuttig zijn 

Apothekers 13,9% 27,0% 59,0% 
Medische praktijken 16,4% 26,7% 56,8% 
Tandartsen 17,4% 28,5% 54,1% 
Veterinaire praktijken  14,3% 62,9% 22,9% 
Kinesitherapeuten 17,9% 28,6% 53,6% 
MEDISCHE DIENSTEN  15,8% 28,4% 55,8%
Architecten 12,9% 31,5% 55,6% 
Landmeters 14,5% 16,4% 69,1% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  14,8% 26,1% 59,1%
Advocaten 7,3% 31,5% 61,3% 
Notarissen 12,2% 26,0% 61,8% 
Gerechtsdeurwaarders 17,6% 26,5% 55,9% 
JURIDISCHE DIENSTEN  9,5% 29,5% 61,0%
Boekhouders-fiscalisten 12,6% 40,2% 47,1% 
Accountants-belastingconsulenten 18,1% 30,1% 51,8% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  15,6% 34,2% 50,2%
TOTAAL 14,4% 29,6% 56,0%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.13 
Sectorcluster NS 
 
Er is een erg duidelijk onderscheid tussen de kantoren en praktijken van minstens tien 
personen en de kleinere organisaties.  In 30% van de grootste organisaties t.o.v. 11% tot 
18% van de kleinere kantoren en praktijken is er een systeem van klachtenbehandeling. 
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Tabel 115 Systeem van klachtenbehandeling naar schaalomvang 

 Is er 
< 3 personen 11,8% 
3 – 5 personen 10,7% 
6 –10 personen 18,0% 
> 10 personen 30,4% 
p=.00 
 
2.1.5 Formele evaluatie door cliënten en patiënten  

Formele evaluatie door cliënten of patiënten, bijvoorbeeld via evaluatieformulieren, scoort 
eerder laag.  De verschillen tussen de sectorclusters zijn dan ook minimaal.  Deze vorm van 
evaluatie is er vooral bij kinesitherapeuten (18%), tandartsen en landmeters (beide 11%), 
maar komt bijna niet voor bij notarissen (<1%).  Vooral juridische beroepen zien een 
evaluatieformulier absoluut niet zitten: 69% notarissen, 68% gerechtsdeurwaarders en 65% 
advocaten vinden formele evaluatie door hun cliënten niet nuttig.  Slechts 31% veterinaire 
praktijken en 32% kinesitherapeuten delen deze mening. 
 

Tabel 116 Formele evaluatie door patiënten/cliënten (evaluatieformulier) naar 
beroepsgroep en sectorcluster 

 Is er Is er niet maar dit 
zou wel nuttig zijn 

Is er niet en dit zou ook 
niet nuttig zijn 

Apothekers 3,3% 37,4% 59,3% 
Medische praktijken 8,7% 32,9% 58,4% 
Tandartsen 11,1% 38,6% 50,3% 
Veterinaire praktijken  5,7% 62,9% 31,4% 
Kinesitherapeuten 17,9% 50,0% 32,1% 
MEDISCHE DIENSTEN  7,7% 36,7% 55,5%
Architecten 3,2% 40,0% 56,8% 
Landmeters 10,7% 32,1% 57,1% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  6,0% 36,2% 57,8%
Advocaten 4,0% 31,2% 64,5% 
Notarissen 0,8% 30,1% 69,1% 
Gerechtsdeurwaarders 5,4% 27,0% 67,6% 
JURIDISCHE DIENSTEN  3,3% 30,3% 66,4%
Boekhouders-fiscalisten 6,9% 34,5% 58,6% 
Accountants-belastingconsulenten 6,1% 34,5% 59,4% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  6,3% 34,4% 59,4%
TOTAAL 6,3% 34,9% 58,8%
Sectorcluster NS 
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.15 
 
In 11% kantoren en praktijken van meer dan tien personen t.o.v. 6% organisaties van 
minder dan drie personen en 5% organisaties van drie tot vijf personen is er sprake van 
evaluatie door het cliënteel of de patiënten. Schaalomvang speelt dus een (beperkte) rol. 
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Tabel 117 Formele evaluatie door patiënten/cliënten (evaluatieformulier) naar 
schaalomvang 

 Is er 
< 3 personen 5,6% 
3 – 5 personen 4,6% 
6 –10 personen 8,1% 
> 10 personen 11,4% 
p=.01 
 

2.2 Mate van kwaliteitsverbetering 

26% van de kantoren en praktijken doet niet aan kwaliteitsverbetering. 3% van de 
organisaties past alle hier aangehaalde vormen van kwaliteitsverbetering toe en nog eens 
5% vier van de vijf maatregelen.  Zij doen in hoge mate aan kwaliteitsverbetering. 13% van 
de kantoren en praktijken scoort eerder hoog op kwaliteitsverbetering.  De resterende 
kantoren en praktijken beperken zich tot één (29%) of twee vormen van 
kwaliteitsverbetering (24%). 
 

Tabel 118 Mate van kwaliteitsverbetering 

 Zijn er 
Geen kwaliteitsverbetering (0 maatregelen) 26,1% 
Lage mate van kwaliteitsverbetering (1 maatregel) 28,6% 
Eerder lage mate kwaliteitsverbetering (2 maatregelen) 24,1% 
Eerder hoge mate van kwaliteitsverbetering (3 maatregelen) 13,3% 
Hoge mate van kwaliteitsverbetering (4 maatregelen) 5,2% 
Zeer hoge mate van kwaliteitsverbetering (5 maatregelen) 2,6% 

 

2.3 Kwaliteitsverbetering nader bestudeerd 

Vooral associaties en kantoren en praktijken die zich als specialist profileren, beschikken 
over een systeem van klachtenbehandeling en evaluatieformulieren.  Vooral in associaties 
die zich als specialist profileren, beoordelen de associés mekaar onderling op vaste 
tijdstippen.  Het type cliënteel van de associatie speelt hierbij geen enkele rol.  Regelmatige 
en geformaliseerde feedback is er dan weer meer in medewerkerorganisaties, in kantoren en 
praktijken die zich als specialist profileren en in kantoren met hoofdzakelijk zakelijke 
cliënten. 
 
Kwaliteitsoverleg met beoefenaars van een vrij beroep uit een andere praktijk of een ander 
kantoor scoort hoog in een heel ander type organisatie: vooral solopraktijken, generalisten 
en kantoren en praktijken met vooral particuliere cliënten plegen dit soort van overleg.  
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Tabel 119 Kwaliteitsverbetering naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatie-type Profilering Type cliënteel 
Kwaliteitsoverleg met vrije 
beroepsbeoefenaars van een ander 
kantoor/praktijk 

55% solopraktijk 
t.o.v. 41% 
associaties  

p<.01 

51% generalist t.o.v. 
45% generalist met 

specifieke dnstn. 
p<.01 

62% particulier 
cliënteel t.o.v. 33% 

zakelijk  
p=.00 

Regelmatige en geformaliseerde 
feedback vanuit het personeel 

54% mdw-
organisatie t.o.v. 
42% solopraktijk 

p=.00 

55% specialisten 
t.o.v. 40% 

generalisten p=.00 

54% zakelijk 
cliënteel t.o.v. 41% 

particulier p=.00 

Onderlinge beoordeling van associés 
op vaste tijdstippen 

NVT 43% specialisten 
t.o.v. 27% 

generalisten p=.00 

NS 

Systeem van klachtenbehandeling 17% associaties 
t.o.v. 13% 

solopraktijken 
p<.01 

20% specialisten 
t.o.v. 12% 

generalisten p=.01 

NS 

Formele evaluatie door 
cliënten/patiënten (evaluatieformulier) 

8% associaties 
t.o.v. 6% overige 

types p<.05 

13% specialisten 
t.o.v. 4% 

generalisten  
p=.00 

 NS 

 
 

3. KWALITEITSBELEID 

3.1 Kwaliteitsbeleid in de praktijk 

Ruim vier op tien kantoren en praktijken hebben een interne verantwoordelijke 
kwaliteitszorg en -controle.  Eén op drie organisaties duidt geen interne verantwoordelijke 
aan en vindt dit bovendien niet nuttig.  Eén op acht organisaties zet zijn kantoor- of 
praktijkstrategie op papier.  Ruim één op twee organisaties vindt dit niet nuttig.  Een 
interne commissie of werkgroep rond kwaliteitszorg en –controle is er in één op tien 
organisaties.  Bijna zeven op tien organisaties vindt dit niet nuttig.  Bijna geen enkele 
organisatie schakelt een externe adviseur kwaliteitsmanagement in (2%). Ruim acht op tien 
kantoren en praktijken vinden dit bovendien niet nuttig.  De beleidsmatige inbedding van 
kwaliteitszorg blijft bij de vrije beroepen beperkt.  Het stimuleren en bewaken van kwaliteit 
is vooral een persoonlijke verantwoordelijkheid. 
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Tabel 120 Kwaliteitsbeleid 

 Is er Is er niet maar 
dit zou wel 
nuttig zijn 

Is er niet en dit 
zou ook niet 
nuttig zijn 

Interne verantwoordelijke kwaliteitszorg en –controle 43,0% 22,9% 34,1% 
Strategienota 13,3% 32,1% 54,0% 
Interne commissie/werkgroep kwaliteitszorg en –
controle 

10,4% 21,3% 68,2% 

Inschakelen van een extern adviseur 
kwaliteitsmanagement 

2,3% 15,2% 82,5% 

 
3.1.1 Interne verantwoordelijke kwaliteitszorg en –controle 

Een interne verantwoordelijke kwaliteitszorg is er het minst vaak in de juridische 
dienstverlening, meer bepaald bij advocaten (28%). Bij gerechtsdeurwaarders komt zulk een 
functie wel vaak voor, nl. in 67% kantoren.  Ook ruim één op twee apothekersofficina’s, 
landmeterskantoren en tandartspraktijken stelden een interne verantwoordelijke 
kwaliteitszorg aan. 44% medische praktijken vinden deze functie niet nuttig.  Slechts 19% 
van de gerechtsdeurwaarders delen hun mening. 
 

Tabel 121 Interne verantwoordelijke kwaliteitszorg en -controle naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Is er Is er niet maar dit 
zou wel nuttig zijn 

Is er niet en dit zou 
ook niet nuttig zijn 

Apothekers 55,1% 11,8% 33,1% 
Medische praktijken 36,9% 18,8% 44,3% 
Tandartsen 51,4% 17,1% 31,4% 
Veterinaire praktijken  31,4% 34,3% 34,3% 
Kinesitherapeuten 44,8% 24,1% 31,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  45,0% 17,1% 37,9%
Architecten 42,5% 31,5% 26,0% 
Landmeters 51,8% 23,2% 25,0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  45,8% 28,0% 26,3%
Advocaten 28,2% 38,7% 33,1% 
Notarissen 37,1% 28,2% 34,7% 
Gerechtsdeurwaarders 66,7% 13,9% 19,4% 
JURIDISCHE DIENSTEN  34,2% 33,3% 32,5%
Boekhouders-fiscalisten 42,5% 25,3% 32,2% 
Accountants-belastingconsulenten 46,7% 24,0% 29,3% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  45,1% 24,1% 30,7%
TOTAAL 43,0% 22,9% 34,1%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.16 
Sectorcluster p=.00 
 
38% organisaties van minder dan drie personen t.o.v. 45% kantoren en praktijken van zes 
tot tien personen beschikken over een interne verantwoordelijke kwaliteitszorg en 
-controle.  Schaalomvang speelt dus een beperkte rol. 
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Tabel 122 Interne verantwoordelijke kwaliteitszorg en -controle naar schaalomvang 

 Is er 
< 3 personen 37,7% 
3 – 5 personen 44,8% 
6 –10 personen 45,1% 
> 10 personen 42,0% 
p=.00 
 
3.1.2 Geschreven kantoor- of praktijkstrategie 

In geen enkele sectorcluster komt een strategienotie opvallend meer of minder voor.  17% 
van de medische praktijken, veterinaire praktijken en accountants-belastingconsulenten 
beschikken over een uitgeschreven praktijk- of kantoorstrategie.  Dit geldt slechts voor 
weinig apothekers (4%) en notarissen (9%).  De economische dienstverlening staat het 
minst en de medische dienstverlening het meest sceptisch tegenover een strategienota. 39% 
van de kantoren uit de economische dienstverlening t.o.v. 65% van de praktijken uit de 
medische dienstverlening beschikken niet over een geschreven praktijk- of kantoorstrategie 
en vinden dit bovendien niet nuttig.  Acht op tien apothekers, (minstens) zes op tien 
medische praktijken, kinesitherapeuten en gerechtsdeurwaarders t.o.v. ongeveer vier op tien 
veterinaire praktijken, boekhouders-fiscalisten en accountants-belastingconsulenten delen 
deze mening.  Een strategienota omvat natuurlijk meer dan kwaliteit alleen.  Het gaat over 
de algemene doelen die een onderneming zich stelt.  Dit maakt de lage percentages des te 
opvallender. 
 

Tabel 123: Aanwezigheid van een geschreven kantoor- of praktijkstrategie naar 
beroepsgroep en sectorcluster 

 Is er Is er niet maar dit 
zou wel nuttig zijn 

Is er niet en dit zou 
ook niet nuttig zijn 

Apothekers 3,8% 15,9% 80,3% 
Medische praktijken 17,2% 20,5% 62,3% 
Tandartsen 13,6% 33,0% 53,4% 
Veterinaire praktijken  16,7% 44,4% 38,9% 
Kinesitherapeuten 10,0% 30,0% 60,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  12,2% 22,4% 65,4%
Architecten 15,0% 43,3% 41,7% 
Landmeters 12,7% 40,0% 47,3% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  14,4% 41,5% 44,1%
Advocaten 15,0% 37,5% 47,5% 
Notarissen 8,9% 39,8% 51,2% 
Gerechtsdeurwaarders 13,9% 22,2% 63,9% 
JURIDISCHE DIENSTEN  13,0% 37,0% 50,0%
Boekhouders-fiscalisten 14,0% 45,3% 40,7% 
Accountants-belastingconsulenten 17,0% 44,2% 38,8% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  15,7% 45,3% 39,0%
TOTAAL 13,3% 32,1% 54,6%
Sectorcluster NS 
Beroepsgroep p= 00 
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Naarmate kantoren en praktijken groter worden, stijgt ook het percentage organisaties met 
een geschreven kantoor- of praktijkstrategie. 34% organisaties van meer dan tien personen 
t.o.v. 9% organisaties van minder dan drie personen stelden een strategienota op. 
 

Tabel 124 Aanwezigheid van een geschreven kantoor- of praktijkstrategie naar 
schaalomvang 

 Is er 
< 3 personen 8,6% 
3 – 5 personen 12,2% 
6 –10 personen 13,6% 
> 10 personen 34,3% 
p=.00 
 
3.1.3 Interne commissie of werkgroep kwaliteitszorg en -controle 

Interne commissies en werkgroepen kwaliteitszorg en –controle zijn er het minst in de 
juridische dienstverlening. Slechts 4% van de notariskantoren heeft zulk een commissie of 
werkgroep.  Evenwel in geen enkele beroepsgroep zijn deze interne commissies of 
werkgroepen echt frequent aanwezig.  Veterinaire praktijken (17%), accountants-
belastingconsulenten (14%), medische praktijken (13%) en architecten (11%) scoren het 
hoogst.  Acht op tien apothekers en meer dan zeven op tien medische praktijken, 
tandartsen, landmeters en gerechtsdeurwaarders vinden zulk een commissie of werkgroep 
bovendien niet nuttig.  Dit geeft een indicatie dat het overleg en de feedback over kwaliteit 
niet echt aanleiding geeft tot een aparte vergadering of werkgroep. 
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Tabel 125 Interne commissie/werkgroep kwaliteitszorg naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Is er Is er niet maar dit 
zou wel nuttig zijn 

Is er niet en dit zou 
ook niet nuttig zijn 

Apothekers 8,4% 11,8% 79,8% 
Medische praktijken 12,9% 14,3% 72,8% 
Tandartsen 8,4% 19,2% 72,5% 
Veterinaire praktijken  17,1% 31,4% 51,4% 
Kinesitherapeuten 3,4% 27,6% 69,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  10,7% 15,4% 73,9%
Architecten 10,7% 26,2% 63,1% 
Landmeters 5,3% 24,6% 70,2% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  11,2% 25,0% 63,8%
Advocaten 9,0% 30,3% 60,7% 
Notarissen 4,2% 29,2% 66,7% 
Gerechtsdeurwaarders 9,4% 18,8% 71,9% 
JURIDISCHE DIENSTEN  7,7% 28,9% 63,4%
Boekhouders-fiscalisten 9,3% 27,9% 62,8% 
Accountants-belastingconsulenten 13,7% 24,2% 62,1% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  12,4% 25,5% 62,2%
TOTAAL 10,4% 21,3% 68,2%
Beroepsgroep p<.01, Cramers’ V=.13 
Sectorcluster p=.00 
 
Een interne commissie of werkgroep kwaliteitszorg en –controle is er in veel minder 
organisaties dan een interne verantwoordelijke.  De schaalomvang speelt hierbij een 
belangrijke rol.  Vooral de relatief grootste kantoren en praktijken installeren zulk een 
commissie of werkgroep.  In 31% organisaties van meer dan tien personen t.o.v. 5% 
organisaties van minder dan drie personen is een interne commissie of werkgroep een 
belangrijke pion in het kwaliteitsbeleid van de organisatie. 
 

Tabel 126 Interne commissie/werkgroep kwaliteitszorg en –controle naar schaalomvang 

 Is er 
< 3 personen 5,3% 
3 – 5 personen 6,5% 
6 –10 personen 13,6% 
> 10 personen 31,0% 
p=.00 
 
3.1.4 Inschakelen van een extern adviseur kwaliteitsmanagement 

Externe adviseurs worden zelden ingeschakeld, ongeacht de sectorcluster.  Architecten en 
landmeters scoren “het hoogst” (amper 4%) maar geen enkele notaris, gerechtsdeurwaarder 
of kinesitherapeut schakelde een extern adviseur kwaliteitsmanagement in.  Meer dan acht 
op tien kantoren en praktijken vindt dit ook niet nuttig – gaande van 63% veterinaire 
praktijken tot 88% medische praktijken en landmeters -. 
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Tabel 127 Inschakelen van een extern adviseur kwaliteitsmanagement naar beroepsgroep 
en sectorcluster 

 Is er Is er niet maar dit 
zou wel nuttig zijn 

Is er niet en dit zou ook 
niet nuttig zijn 

Apothekers 1,6% 14,5% 83,9% 
Medische praktijken 2,7% 9,6% 87,7% 
Tandartsen 2,4% 14,8% 82,8% 
Veterinaire praktijken  2,9% 34,3% 62,9% 
Kinesitherapeuten 0,0% 21,4% 78,6% 
MEDISCHE DIENSTEN  2,3% 13,3% 84,4%
Architecten 4,0% 16,9% 79,0% 
Landmeters 3,6% 8,9% 87,5% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  4,3% 13,8% 81,9%
Advocaten 1,6% 18,5% 79,8% 
Notarissen 0,0% 20,2% 79,8% 
Gerechtsdeurwaarders 0,0% 20,0% 80,0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  0,8% 19,1% 80,1%
Boekhouders-fiscalisten 2,3% 19,5% 78,2% 
Accountants-belastingconsulenten 3,1% 14,1% 82,8% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  2,8% 16,5% 80,7%
TOTAAL 
Beroepsgroep NS 
Sectorcluster NS 
 
Vooral de relatief grootste kantoren en praktijken deden al eens beroep op een extern 
adviseur kwaliteitsmanagement (7%).  Schaalomvang speelt hier dus een rol.  Dit komt 
evenwel nog sterker tot uiting bij de beoordeling van deze functie; vooral de kleinste 
organisaties hebben twijfels. 50% van de kleinste organisaties, 36% van de kantoren en 
praktijken van drie tot vijf personen, 23% van de organisaties van zes tot tien personen en 
15% van de relatief grootste kantoren en praktijken vinden een interne verantwoordelijke 
kwaliteitszorg niet nuttig. 
 

Tabel 128 Inschakelen van een extern adviseur kwaliteitsmanagement 

 Is er 
< 3 personen 2,6% 
3 – 5 personen 1,1% 
6 –10 personen 2,6% 
> 10 personen 7,0% 
p=.00 
 

3.2 Mate van kwaliteitsbeleid 

52% van de kantoren en praktijken heeft geen kwaliteitsbeleid. 1% van de organisaties past 
alle hier aangehaalde maatregelen van kwaliteitsbeleid toe. 4% van de kantoren en 
praktijken scoort eerder hoog op maatregelen van kwaliteitsbeleid.  De resterende kantoren 
en praktijken beperken zich tot één (34%) of twee maatregelen van kwaliteitsbeleid (9%). 
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Tabel 129 Mate van kwaliteitsbeleid 

 Zijn er 
Geen kwaliteitsbeleid (0 maatregelen) 52,4% 
Lage mate van kwaliteitsbeleid (1 maatregel) 33,7% 
Eerder lage mate kwaliteitsbeleid (2 maatregelen) 9,4% 
Eerder hoge mate van kwaliteitsbeleid (3 maatregelen) 3,8% 
Hoge mate van kwaliteitsbeleid (4 maatregelen) 0,7% 

 

3.3 Kwaliteitsbeleid nader bestudeerd 

Vooral de associaties, kantoren en praktijken die zich als specialist profileren en de 
organisaties met vooral zakelijke cliënten stelden een eigen strategienota op of installeerden 
een interne commissie of werkgroep om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.  
Een interne verantwoordelijke kwaliteitszorg en –controle is er vooral in de 
medewerkerorganisaties.  Kantoren met vooral zakelijke cliënten staan positiever tegenover 
het nut van een interne verantwoordelijke kwaliteitszorg en –controle, maar dit betekent 
niet dat ze nu al vaker zulk een functie in huis hebben.  Ook de profilering van het kantoor 
of de praktijk speelt geen enkele rol bij het al dan niet hebben van deze functie.  Vooral 
associaties schakelden al eens een externe adviseur kwaliteitsmanagement in.  Niet de 
profilering van het kantoor of de praktijk, noch het type cliënteel van de organisatie is 
hierbij van betekenis. 
 

Tabel 130 Kwaliteitsbeleid naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatie-type Profilering Type cliënteel 
Interne verantwoordelijke 
kwaliteitszorg en –controle 

48% mdw-
organisaties t.o.v. 
41% solopraktijken 

p=.00 

 NS 44% zakelijk cliënteel 
t.o.v. 43% particulier 

p<.01 

Strategienota 20% associaties 
t.o.v. 10% 

solopraktijken p=.00 

20% specialisten t.o.v. 
10% generalisten 

p=.00 

18% zakelijk cliënteel 
t.o.v. 11% particulier 

p=.00 
Interne commissie/werkgroep 
kwaliteitszorg en –controle 

16% associaties 
t.o.v. 7% 

solopraktijken p=.00 

13% specialisten t.o.v. 
7% generalisten  

p<.05 

12% zakelijk cliënteel 
t.o.v. 8% particulier 

p=.00 
Inschakelen van een extern 
adviseur kwaliteitsmanagement 

7% associaties t.o.v. 
1% mdw-organisatie 

p<.05 

NS  NS 
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4. INTEGRALE KWALITEITSZORG 

Een organisatie doet aan integrale kwaliteitszorg indien er niet enkel sprake is van 
kwaliteitsbeheer maar het nadenken rond kwaliteit ook uitmondt in een kwaliteitsbeleid 
met ruimte voor kwaliteitsverbetering.  In concreto spreken we van IKZ indien een 
kantoor of praktijk minstens twee maatregelen van kwaliteitsbeheer combineert met 
minstens twee maatregelen van kwaliteitsverbetering én minstens één maatregel van 
kwaliteitsbeleid. 
 
50% van de organisaties past minstens twee procedures of regels van kwaliteitsbeheer toe. 
48% van de kantoren en praktijken voerde één maatregel van kwaliteitsbeleid in. 45% van 
de organisaties past twee mogelijkheden van kwaliteitsverbetering toe.  Toch beantwoordt 
slechts 15% van de bevraagde kantoren en praktijken aan de door ons gehanteerde definitie 
van integrale kwaliteitszorg. 
 

Tabel 131 Integrale kwaliteitszorg 

 % 
Minstens twee maatregelen van kwaliteitsbeheer 50,1% 
Minstens twee maatregelen van kwaliteitsverbetering 45,3% 
Minstens één maatregel van kwaliteitsbeleid 47,6% 
Integrale kwaliteitszorg 15,2%

 
Vooral de economische dienstverlening doet aan kwaliteitsbeheer: meer dan zes op tien 
boekhouders-fiscalisten en accountants-belastingconsulenten passen meerdere regels, 
afspraken en procedures inzake kwaliteitsbeheer toe.  Dit geldt slechts voor iets meer dan 
één op drie advocatenkantoren en iets meer dan twee op vijf apothekers en tandartsen.  
Apothekers en tandartsen scoren, samen met de medische praktijken, dan weer wel hoog 
op kwaliteitsverbetering: bijna zeven op tien medische praktijken, bijna zes op tien 
tandartsen en vijf op tien apothekers implementeerden minstens twee maatregelen die 
mogelijk tot kwaliteitsverbetering leiden.  Gerechtsdeurwaarders, advocaten en landmeters 
scoren hier bijzonder laag.  Heel wat gerechtsdeurwaarders hebben echter wel aandacht 
voor kwaliteitsbeleid: ruim zes op tien kantoren passen minstens één 
kwaliteitsbeleidmaatregel toe.  Dit geldt slechts voor vier op tien advocaten, notarissen en 
veterinaire praktijken. 
 
Integrale kwaliteitszorg is de combinatie van deze maatregelen van kwaliteitsbeheer, - 
beleid en –verbetering.  Integrale kwaliteitszorg scoort het hoogst in de economische 
dienstverlening en het laagst bij juridische vrije beroepen.  Ongeveer één op vijf medische 
praktijken, tandartsen kinesitherapeuten, boekhouders-fiscalisten en accountants-
belastingconsulenten doen aan integrale kwaliteitszorg.  Dit type van kwaliteitsbeleid komt 
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het minst voor bij apothekers, advocaten, notarissen (telkens 8%) en veterinaire praktijken 
(7%). 
 

Tabel 132 IKZ naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Minstens 2 
maatregelen 

kwaliteitsbeheer

Minstens 2 
maatregelen 
kwaliteits-

verbetering 

Minstens 1 
maatregel 

kwaliteitsbeleid 

IKZ 

Apothekers 42,5% 50,0% 51,8% 7,6% 
Medische praktijken 50,0% 69,2% 45,1% 19,6% 
Tandartsen 42,9% 57,8% 52,6% 20,6% 
Veterinaire praktijken  48,5% 41,2% 40,0% 6,7% 
Kinesitherapeuten 57,7% 44,4% 46,4% 22,7% 
MEDISCHE DIENSTEN  46,8% 62,6% 48,2% 16,1%
Architecten 52,5% 33,3% 47,5% 9,5% 
Landmeters 45,3% 23,1% 57,7% 14,3% 
BOUWKUNDIGE 
DIENSTEN  

49,5% 27,8% 51,4% 10,6%

Advocaten 35,3% 21,7% 36,8% 7,6% 
Notarissen 45,1% 33,3% 40,9% 7,8% 
Gerechtsdeurwaarders 54,3% 10,0% 64,5% 15,4% 
JURIDISCHE DIENSTEN  40,0% 21,3% 40,4% 8,3%
Boekhouders-fiscalisten 67,4% 42,3% 49,4% 20,0% 
Accountants-
belastingconsulenten 

65,8% 45,6% 51,6% 22,1% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  66,9% 47,1% 51,2% 22,0%
TOTAAL 50,1% 45,3% 47,6% 15,2%
 Sector p=.00 

Beroep p=.00 
Sector p=.00 
Beroep p=.00 

Sector NS 
Beroep NS 

Sector p<.01 
Beroep p<.01 

Sectorcluster p<.01 
Beroepsgroep p<.01 
 
Naarmate de grootte van de kantoren en praktijken toeneemt, stijgt zowel het percentage 
organisaties met kwaliteitsbeheer, -beleid als –verbetering.  De schaalomvang van de 
organisatie speelt dus duidelijk een rol bij integrale kwaliteitszorg.  Bijna één op drie 
kantoren en praktijken van meer dan tien personen t.o.v. ongeveer één op tien organisaties 
van minder dan drie personen of van drie tot vijf personen passen IKZ toe.  
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Tabel 133 IKZ naar schaalomvang 

 Minstens 2 
maatregelen 

kwaliteitsbeheer

Minstens 2 
maatregelen 
kwalit.eits-
verbetering 

Minstens 1 
maatregel 

kwaliteitsbeleid 

IKZ 

< 3 personen 38,0% 16,7% 39,6% 11,1% 
3 – 5 personen 49,4% 37,2% 49,4% 11,3% 
6 –10 personen 54,9% 45,0% 49,7% 18,5% 
> 10 personen 66,7% 51,0% 57,9% 31,5% 
 p=.00 NS p<.01 p=.00 

 
Verder komt integrale kwaliteitszorg duidelijk meer voor bij associaties, kantoren en 
praktijken die zich als specialist profileren en tenslotte bij kantoren die veeleer een zakelijk 
i.p.v. een particulier cliënteel hebben. 
 

Tabel 134 IKZ naar andere achtergrondvariabelen 

 Organisatie-type Profilering Type cliënteel 
IKZ 20% associaties t.o.v. 10% 

solopraktijken  
p<.01 

20% specialist t.o.v. 10% 
generalisten 

p=.00 

19% zakelijk cliënteel 
t.o.v. 13% particulier  

p<.05 

 
 

5. KWALITEITSCERTIFICATEN 

5.1 Kwaliteitscertificaten in de praktijk 

Ondernemingen die een uitgewerkt kwaliteitsbeleid voeren, kunnen dit systeem laten 
controleren door een extern instituut.  Zij kunnen dan eventueel een kwaliteitscertificaat 
bekomen.  Slechts 1% van de bevraagde kantoren en praktijken beschikt over een ISO 
9001-certificaat. 84% van de organisaties heeft dit kwaliteitscertificaat niet en stelt dat dit 
ook niet nuttig zou zijn voor het eigen kantoor of de eigen praktijk.  Zijn andere 
kwaliteitscertificaten misschien belangrijker in het vrije beroep?  De resultaten spreken dit 
tegen.  Nog geen 4% van de kantoren en praktijken heeft een ander kwaliteitscertificaat.  
Eveneens meer dan acht op tien organisaties vindt dit niet nuttig. 
 

Tabel 135 Kwaliteitscertificaten 

 Is er Is er niet maar dit 
zou wel nuttig zijn 

Is er niet en dit zou 
ook niet nuttig zijn 

ISO 9001 1,0% 15,6% 83,5% 
Andere kwaliteitscertificaten 3,5% 13,5% 83,1% 
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5.2 ISO 9001 

ISO-certificaten zijn er iets meer in de bouwkundige dienstverlening, meer bepaald bij 
landmeters (5%).  Verder beschikken 4% van de kinesitherapeuten en 3% van de 
tandartsen en veterinaire praktijken over dit kwaliteitscertificaat.  Geen enkele apotheker, 
medische praktijk of gerechtsdeurwaarder heeft een ISO-9001-certificaat. 96% medische 
praktijken t.o.v. 58% landmeters vinden dit type certificaat niet nuttig  
 

Tabel 136 ISO 9001 naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Is er Is er niet maar dit 
zou wel nuttig zijn 

Is er niet en dit zou 
ook niet nuttig zijn 

Apothekers 0,0% 10,9% 89,1% 
Medische praktijken 0,0% 4,5% 95,5% 
Tandartsen 3,1% 20,4% 76,5% 
Veterinaire praktijken  3,1% 28,1% 68,8% 
Kinesitherapeuten 3,6% 10,7% 85,7% 
MEDISCHE DIENSTEN  0,8% 10,4% 88,8%
Architecten 0,8% 30,8% 68,3% 
Landmeters 5,3% 36,8% 57,9% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  2,7% 31,0% 66,4%
Advocaten 0,8% 14,8% 84,4% 
Notarissen 0,8% 17,4% 81,8% 
Gerechtsdeurwaarders 0,0% 17,1% 82,9% 
JURIDISCHE DIENSTEN  0,8% 16,0% 83,2%
Boekhouders-fiscalisten 1,1% 23,0% 75,9% 
Accountants-belastingconsulenten 0,6% 16,0% 83,3% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  0,8% 19,0% 80,2%
TOTAAL 1,3% 18,1% 80,6%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.18 
Sectorcluster p=.00 
 
Vooral de kantoren en praktijken van meer dan tien personen behaalden een ISO 9001-
certificaat (4%).  Bij de kleinere kantoren en praktijken gaat het om minder dan 1% van de 
organisaties. 
 

Tabel 137 ISO 9001 naar schaalomvang 

 Is er 
< 3 personen 0,5% 
3 – 5 personen 0,7% 
6 –10 personen 0,8% 
> 10 personen 3,6% 
p=.00 
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5.3 Andere kwaliteitscertificaten 

Andere kwaliteitscertificaten zijn er vooral in de medische dienstverlening.  Veterinaire 
praktijken (17%), apothekers (10%) en medische praktijken (5%) scoren het hoogst. Bij 
geen enkel juridisch beroep, noch bij de kinesitherapeuten bestaat er een ‘alternatief’ 
kwaliteitscertificaat.  Negen op tien medische praktijken en advocaten vinden dergelijk 
certificaat bovendien niet nuttig. Slechts iets minder dan één op vijf veterinaire praktijken 
deelt deze mening.  
 

Tabel 138 Andere kwaliteitscertificaten naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Is er Is er niet maar dit 
zou wel nuttig zijn 

Is er niet en dit zou ook 
niet nuttig zijn 

Apothekers 9,6% 12,2% 78,3% 
Medische praktijken 4,5% 6,0% 89,5% 
Tandartsen 3,2% 18,8% 77,9% 
Veterinaire praktijken  17,1% 60,0% 22,9% 
Kinesitherapeuten 0,0% 17,9% 82,1% 
MEDISCHE DIENSTEN  6,2% 12,5% 81,3%
Architecten 3,4% 16,9% 79,7% 
Landmeters 3,6% 10,9% 85,5% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  2,7% 16,2% 81,1%
Advocaten 0,0% 10,2% 89,8% 
Notarissen 0,0% 17,5% 82,5% 
Gerechtsdeurwaarders 0,0% 19,4% 80,6% 
JURIDISCHE DIENSTEN  0,0% 13,1% 86,9%
Boekhouders-fiscalisten 2,3% 16,1% 81,6% 
Accountants-
belastingconsulenten 

0,6% 13,1% 86,3% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  1,2% 14,4% 84,4%
TOTAAL 3,2% 15,4% 81,4%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.23 
Sectorcluster p=.00 
 
Vooral de relatief grootste kantoren en praktijken, m.a.w. de organisaties van meer dan tien 
personen, hebben een ander kwaliteitscertificaat (6%). 
 

Tabel 139 Andere kwaliteitscertificaten naar schaalomvang 

 Is er 
< 3 personen 4,1% 
3 – 5 personen 3,8% 
6 –10 personen 1,6% 
> 10 personen 5.6% 
p=.01 
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6. SAMENVATTING 

Een organisatie doet aan kwaliteitsbeheer indien er schriftelijke regels, procedures of 
afspraken zijn rond een aantal items die een impact kunnen hebben op de kwaliteit van de 
dienstverlening.  Het gaat om deontologische principes en gedragsregels (57%), het beheer 
van documenten (47%), de wijze waarop opdrachten en taken worden verdeeld binnen de 
organisatie (44%) en tenslotte aspecten die met de dienstverlening zelf te maken hebben 
(27%).  Eén op drie organisaties doet niet aan kwaliteitsbeheer terwijl één op vijf kantoren 
en praktijken schriftelijke regels, procedures of afspraken heeft rond deze vier items. 
Vermoedelijk zal het percentage kantoren en praktijken die aan kwaliteitsbeheer doen nog 
stijgen want heel wat organisaties vermelden dat zij dergelijke regels, afspraken en 
procedures nuttig vinden voor de eigen organisatie.   
 
Op verschillende wijzen kan men trachten de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.  
Men kiest vooral voor overleg, nl. met beoefenaars van een vrij beroep uit een ander 
kantoor of een andere praktijk (53%), regelmatige en geformaliseerde feedback vanuit het 
personeel (45%) en onderlinge beoordeling van associés op vaste tijdstippen (38%). 
Systemen van klachtenbehandeling (14%) en formele evaluatie voor cliënten of patiënten 
(6%) scoren minder hoog.  Ruim één op vier organisaties doet niet aan 
kwaliteitsverbetering, terwijl nog geen één op tien kantoren vier of vijf van deze 
maatregelen implementeerde.  Vermoedelijk zal het percentage kantoren en praktijken die 
aan kwaliteitsverbetering doen nog stijgen want heel wat organisaties vermelden dat zij deze 
maatregelen nuttig vinden voor de eigen organisatie.   
 
Het uitbouwen van een kwaliteitsbeleid gebeurt vooral door een interne verantwoordelijke 
kwaliteitszorg en –controle (43%).  Zelden is er een strategienota die kwaliteitszorg belicht 
(13%), installeert men een interne commissie of werkgroep inzake kwaliteitszorg en –
controle (10%) of schakelt men een extern adviseur kwaliteitsmanagement in (2%).  
Vermoedelijk zal het percentage kantoren en praktijken met een interne verantwoordelijke, 
commissie of/en strategienota nog stijgen want heel wat organisaties vermelden dat zij 
beide maatregelen nuttig vinden voor de eigen organisatie.  Minder animo is er voor het 
inschakelen van een externe adviseur.  Ruim één op twee organisaties heeft geen 
kwaliteitsbeleid terwijl slechts 5% van de kantoren en praktijken drie of vier van deze 
maatregelen implementeerde. 
 
15% van de kantoren en praktijken doet aan integrale kwaliteitszorg.  Dit betekent dat deze 
kantoren en praktijken minstens twee maatregelen van kwaliteitsbeheer koppelen aan 
minstens twee maatregelen van kwaliteitsverbetering en minstens één maatregel van 
kwaliteitsbeleid.  IKZ scoort het hoogst in de economische dienstverlening en bij de 
relatief grootste kantoren en praktijken.  Ook iets meer associaties, gespecialiseerde 
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kantoren en praktijken en kantoren met vooral zakelijke cliënten beantwoorden aan onze 
definitie van IKZ. 
 
Slechts 1% van de kantoren en praktijken beschikt over een  ISO 9001-certificaat en 
vermoedelijk zal dit percentage niet fors stijgen in de nabije toekomst.  ISO-certificaten 
vinden we iets – maar niet spectaculair- meer terug bij de relatief grootste kantoren en 
praktijken (4%).  Merken we op dat 4% van de organisaties wel over een ander 
kwaliteitscertificaat zou beschikken.   
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HOOFDSTUK 6 NETWERKEN 

Om up to date te blijven maar ook om het cliënteel/de patiënten op elk moment de meest 
gepaste – vaak erg gespecialiseerde – dienstverlening te kunnen aanbieden, is netwerking 
erg belangrijk.  Heel wat beoefenaars van een vrij beroep werken dan ook samen met één 
of meerdere collega’s uit de eigen beroepsgroep.  Op de eerste plaats is er de informele of 
losse samenwerking.  Het gaat hier niet om éénmalige, dossiergebonden contacten, maar 
wel om duurzame samenwerking die de grenzen van één concreet dossier, één specifieke 
opdracht of project overschrijdt.  Dergelijke losse samenwerking kan evenwel uitgroeien 
tot een associatie of een formeel samenwerkingsverband.  Meerdere beoefenaars van een 
vrij beroep vormen samen één kantoor.  In dit hoofdstuk gaan we na in welke mate losse, 
professionele samenwerking voorkomt en bij wie, of dit type van samenwerking zal 
toenemen en tenslotte waarom men professionele contacten onderhoudt met andere 
beoefenaars van het eigen vrije beroep.  Associaties of formele, professionele 
samenwerking bespreken we in het hoofdstuk ‘schaalvergroting’. 
 
Kantoren en praktijken kunnen ook gaan samenwerken met beoefenaars van een ander vrij 
beroep.  We spreken dan van interprofessionele of multidisciplinaire samenwerking.  Ook 
hier maken we een onderscheid tussen informele of losse multidisciplinaire samenwerking 
en multidisciplinaire associaties of formele multidisciplinaire samenwerking.  Bij dit laatste 
type samenwerking gaat het om één kantoor of praktijk waarin meerdere vrije beroepen 
zijn ondergebracht.  We gaan na in welke mate beide multidisciplinaire 
samenwerkingsvormen nu reeds voorkomen en bij wie, of de vrije beroepen meer 
multidisciplinair zouden willen samenwerken, waarom zij multidisciplinair samenwerken en 
tenslotte of zij een multidisciplinaire associatie zouden willen vormen. 
 
Tenslotte biedt uitbesteding ook mogelijkheden van netwerking.  We gaan na wie er taken 
uitbesteedt, welke taken er vooral worden uitbesteed en tenslotte in welke mate er sprake is 
van uitbesteding bij beoefenaars van vrije beroepen – blijft het beperkt tot de uitbesteding 
van ‘één klassieker’ zoals loonadministratie of neemt men voor b.v. de rekrutering van 
extra professionals een externe dienst onder de arm -. 
 

1. PROFESSIONELE SAMENWERKING – BINNEN DE EIGEN 
BEROEPSGROEP – 

1.1 Losse samenwerking binnen de beroepsgroep 

Bijna drie op vier kantoren en praktijken onderhouden professionele contacten met andere 
kantoren/praktijken uit hun beroepsgroep.  Het gaat om losse samenwerking, om 
regelmatige contacten maar niet om associaties of formele samenwerkingsverbanden.  
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Tabel 140 Losse professionele samenwerking 

 % 
Wij onderhouden professionele contacten met andere kantoren/praktijken uit deze 
beroepsgroep 

73,0% 

Wij onderhouden geen professionele contacten met andere kantoren/praktijken uit deze 
beroepsgroep 

27,0% 

 
De sectorverschillen zijn niet statistisch significant.  Wel zijn er beroepsgroepen die 
duidelijk meer samenwerken.  Zo onderhouden 91% veterinaire praktijken, 90% 
gerechtsdeurwaarders, 88% tandartsen, 82% advocaten en 81% landmeters professionele 
contacten met andere kantoren/praktijken uit hun beroepsgroep.  Dit geldt minder voor 
kinesitherapeuten (60%), notarissen (61%) en boekhouders-fiscalisten (64%).  Maar 
samenwerking blijft dus sterk verspreid in alle beroepsgroepen. 
  

Tabel 141 Losse professionele samenwerking naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Is er Is er niet 
Apothekers 65,9% 34,1% 
Medische praktijken 73,7% 26,3% 
Tandartsen 87,6% 12,4% 
Veterinaire praktijken  91,2% 8,8% 
Kinesitherapeuten 60,0% 40,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  74,1% 25,9%
Architecten 71,4% 28,6% 
Landmeters 81,0% 19,0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 73,2% 26,8%
Advocaten 81,7% 18,3% 
Notarissen 61,2% 38,8% 
Gerechtsdeurwaarders 89,5% 10,5% 
JURIDISCHE DIENSTEN  75,9% 24,1%
Boekhouders-fiscalisten 64,0% 36,0% 
Accountants-belastingconsulenten 68,6% 31,4% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 67,4% 32,6%
TOTAAL 73,0% 27,0%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster NS 
 
Vooral de grootste kantoren en praktijken werken samen met andere professionals uit de 
eigen beroepsgroep, nl. iets meer dan vier op vijf organisaties.  Maar ook drie op vier 
organisaties van minder dan drie personen onderhouden professionele contacten met 
andere kantoren en praktijken. 
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Tabel 142 Losse professionele samenwerking naar schaalomvang 

 % 
< 3 personen 75,0% 
3 – 6 personen 69,7% 
6 – 10 personen 73,9% 
> 10 personen 81,7% 
TOTAAL 73,0%
p<.05 
 

1.2 Doel van losse samenwerking binnen de beroepsgroep 

Voor ongeveer één op tien organisaties heeft deze losse samenwerking louter commerciële 
doeleinden; men verwijst cliënten of patiënten door naar elkaar.  Bij meer dan één op drie 
kantoren en praktijken is er een inhoudelijk samenwerkingsverband; men wisselt onderling 
informatie uit.  Het merendeel van de organisaties (nl. 53%) cumuleert beide doeleinden.  
  

Tabel 143 Doel van losse samenwerking binnen de beroepsgroep 

 % 
We verwijzen cliënten/patiënten door naar elkaar 10,6% 
We wisselen informatie uit 36,1% 
Beide 53,3% 

 
Vooral advocaten (21%), veterinaire praktijken (16%) en tandartsen (15%) onderhouden 
professionele contacten met andere beroepsbeoefenaars louter om patiënten of cliënten 
door te verwijzen.  Bij apothekers, landmeters en notarissen komt dit het minst voor (1% à 
2 %).  Apothekers (70%) en notarissen (92%) werken vooral samen om informatie uit te 
wisselen.  Ook in de economische dienstverlening scoren deze zuiver inhoudelijke 
samenwerkingsverbanden vrij hoog (57% boekhouders-fiscalisten en 55% accountants-
belastingconsulenten).  Tandartsen, veterinaire praktijken en advocaten (voor wie 
doorverwijzing belangrijk is) scoren hier het laagst (10% à 14%).  Zeven op tien medische 
praktijken, tandartsen, veterinaire praktijken en kinesitherapeuten en minstens zes op tien 
landmeters, advocaten en gerechtsdeurwaarders verwijzen patiënten door maar wisselen 
ook informatie uit met andere professionals uit de eigen beroepsgroep.  Bij notarissen 
komen dergelijke samenwerkingsverbanden bijna niet voor (7%) maar ook de economische 
dienstverlening en apothekers scoren opmerkelijk laag (respectievelijk 37% en 29%). 
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Tabel 144 Doel losse professionele samenwerking naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Doorverwijzing Informatie-
uitwisseling 

Beide 

Apothekers 1,2% 69,4% 29,4% 
Medische praktijken 13,3% 15,0% 71,7% 
Tandartsen 15,0% 11,9% 73,1% 
Veterinaire praktijken  16,1% 9,7% 74,2% 
Kinesitherapeuten 11,1% 16,7% 72,2% 
MEDISCHE DIENSTEN  10,5% 28,6% 60,9%
Architecten 7,7% 44,0% 48,4% 
Landmeters 2,2% 37,8% 60,0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 8,1% 39,5% 52,3%
Advocaten 20,6% 13,7% 65,7% 
Notarissen 1,3% 92,0% 6,7% 
Gerechtsdeurwaarders 8,8% 26,5% 64,7% 
JURIDISCHE DIENSTEN  14,6% 34,6% 50,8%
Boekhouders-fiscalisten 7,1% 57,1% 35,7% 
Accountants-belastingconsulenten 8,1% 55,0% 36,9% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 7,6% 55,0% 37,4%
TOTAAL 10,6% 36,1% 53,3%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 
Zowel grote als kleine organisaties werken vooral samen om inhoudelijke én commerciële 
doeleinden.  Wel merken we dat er bij de kantoren en praktijken van meer dan tien 
personen meer organisaties zijn die louter omwille van commerciële redenen samenwerken.  
Vice versa zijn er bij de kantoren en praktijken van minder dan drie personen meer 
organisaties die samenwerken omwille van commerciële én inhoudelijke doeleinden. 
 

Tabel 145 Doel losse professionele samenwerking naar schaalomvang 

 Doorverwijzing Info-uitwisseling Beide 
< 3 personen 7,3% 27,2% 65,4% 
3 – 6 personen 11,3% 41,8% 46,9% 
6 – 10 personen 9,0% 38,7% 52,3% 
> 10 personen 17,4% 23,9% 58,7% 
TOTAAL 10,6% 36,1% 53,3%
p=.00 
 

1.3 Losse samenwerking binnen de beroepsgroep in de 
toekomst 

Bijna zes op tien organisaties zouden meer willen samenwerken met andere kantoren en 
praktijken uit de eigen beroepsgroep. 
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Tabel 146 Wens losse samenwerking binnen de beroepsgroep 

 % 
Wij wensen meer samen te werken met andere kantoren/praktijken uit deze 
beroepsgroep 

59,4 

Wij wensen niet meer samen te werken met andere kantoren/praktijken uit deze 
beroepsgroep 

40,6 

 
Meer dan zeven op tien kantoren uit de juridische dienstverlening t.o.v. meer dan vijf op 
tien praktijken uit de medische dienstverlening willen meer gaan samenwerken met andere 
beoefenaars van hun vrij beroep.  Zeker veterinaire praktijken (80%) maar ook heel wat 
advocaten (77%) en notarissen (68%) uiten deze wens.  Zes op tien kinesitherapeuten en 
vijf op tien medische praktijken zijn geen voorstander van uitgebreidere samenwerking. 
 

Tabel 147 Wens losse professionele samenwerking naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Meer samenwerking  Niet meer samenwerking  
Apothekers 52,7% 47,3% 
Medische praktijken 49,0% 51,0% 
Tandartsen 57,4% 42,6% 
Veterinaire praktijken  80,0% 20,0% 
Kinesitherapeuten 40,0% 60,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  52,4% 47,6%
Architecten 61,5% 38,5% 
Landmeters 63,2% 36,8% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 62,0% 38,0%
Advocaten 76,8% 23,2% 
Notarissen 67,7% 32,3% 
Gerechtsdeurwaarders 64,7% 35,3% 
JURIDISCHE DIENSTEN  73,0% 27,0%
Boekhouders-fiscalisten 57,5% 42,5% 
Accountants-belastingconsulenten 61,4% 38,6% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 60,9% 39,1%
TOTAAL 59,4% 40,6%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 
Naarmate de schaalomvang toeneemt, stijgt ook het aantal kantoren en praktijken die meer 
willen gaan samenwerken: 68% organisaties van meer dan tien personen t.o.v. 55% 
organisaties van minder dan drie personen uiten deze wens. 
 

Tabel 148 Wens losse professionele samenwerking naar schaalomvang 

 % 
< 3 personen 55,2% 
3 – 6 personen 57,0% 
6 – 10 personen 64,6% 
> 10 personen 68,4% 
TOTAAL 59,4%
p<.05 
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1.4 Losse professionele samenwerking nader bestudeerd 

Vooral associaties, organisaties die zich als generalist profileren maar daarnaast een aantal 
specifieke diensten aanbieden en kantoren met een hoofdzakelijk zakelijk cliënteel werken 
samen.  Ook willen vooral deze organisaties meer samenwerking.  Echter vooral 
solopraktijken, specialisten en organisaties met hoofdzakelijk particuliere cliënten 
combineren commerciële en inhoudelijke doeleinden. 
 

Tabel 149 Losse professionele samenwerking - stand van zaken, doel en wens - naar 
andere variabelen 

 Organisatietype Profilering Type cliënteel 
Aanwezigheid losse 
samenwerking  

78% associaties t.o.v. 
70% solopraktijken p<.05 

81% generalist met 
spec.dnstn. t.o.v. 66% 

generalist p=.00 

NS 

Doel samenwerking 
doorverwijzing & 
informatie-uitwisseling 

60% solopraktijken t.o.v. 
44% mdw-organisaties 

p=.00  

63% specialisten t.o.v. 
47% generalisten p=.00 

NS 

Wens losse 
samenwerking  

NS 69% generalist met 
spec.dnstn. t.o.v. 51% 

specialist p=.00 

66% zakelijk cliënteel 
t.o.v. 56% particulier 

p<.01 

 

1.5 Toekomstige losse samenwerking binnen de 
beroepsgroep naargelang de huidige 
samenwerkingssituatie 

Eén op twee kantoren en praktijken die reeds professioneel samenwerken willen in de 
toekomst nog intensiever gaan samenwerken.  Slechts één op tien organisaties die nu geen 
professionele contacten met collega’s uit het eigen beroep onderhoudt, stelt hetzelfde.  
Uitbreiding van de samenwerking is er dus op de eerste plaats te verwachten bij de 
kantoren en praktijken die al ervaring op dit vlak hebben.  Ook blijkt dat 17% van de 
organisaties volhardt in het niet-samenwerken.  Eén op vier kantoren en praktijken 
onderhoudt professionele contacten met andere beoefenaars van het eigen vrije beroep 
maar wenst deze samenwerking niet verder te intensifiëren noch met andere kantoren en 
praktijken te gaan samenwerken.  Dit betekent dat bij vier op tien organisaties er een status 
quo is op het vlak van (het al dan niet) samenwerken. 
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Tabel 150 Losse samenwerking in de toekomst naargelang huidige 
samenwerkingssituatie 

 % 
Nu geen informele samenwerking en ook niet in de toekomst 16,7% 
Nu geen informele samenwerking maar wel in de toekomst 10,4% 
Nu wel informele samenwerking maar geen intensievere samenwerking in 
de toekomst 

24,0% 

Nu wel informele samenwerking en intensievere samenwerking in de 
toekomst 

49,0% 

 
Vooral in de medische en de economische dienstverlening zijn er heel wat kantoren en 
praktijken die niet professioneel samenwerken en deze situatie liefst zo willen behouden.  
Vooral apothekers, kinesitherapeuten, accountants-belastingconsulenten en notarissen 
delen deze mening.  Vooral in de bouwkundige en de juridische dienstverlening wil men de 
reeds bestaande samenwerking verder uitbouwen.  Meer dan drie op vier veterinaire 
praktijken en meer dan drie op vijf advocaten en gerechtsdeurwaarders delen deze mening. 
 

Tabel 151 Losse samenwerking in de toekomst naargelang de huidige 
samenwerkingssituatie, de beroepsgroep en de sectorcluster 

 Nu geen 
informele 

samenwerking 
en ook niet in 
de toekomst 

Nu geen 
informele 

samenwerking 
maar wel in de 

toekomst 

Nu al informele 
samenwerking 

maar geen 
intensievere in de 

toekomst 

Nu al informele 
samenwerking 
en intensievere 
in de toekomst 

Apothekers 23,3% 10,9% 24,0% 41,9% 
Medische praktijken 17,0% 9,2% 34,0% 39,9% 
Tandartsen 9,3% 3,3% 33,3% 54,1% 
Veterinaire praktijken  5,9% 2,9% 14,7% 76,5% 
Kinesitherapeuten 33,3% 6,7% 26,7% 33,3% 
MEDISCHE DIENSTEN  17,6% 8,3% 30,1% 44,1%
Architecten 16,2% 13,1% 22,3% 48,5% 
Landmeters 8,8% 10,5% 28,1% 52,6% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  15,0% 12,5% 22,5% 50,0%
Advocaten 8,0% 10,4% 15,2% 66,4% 
Notarissen 20,5% 17,3% 11,8% 50,4% 
Gerechtsdeurwaarders 8,8% 2,9% 26,5% 61,8% 
JURIDISCHE DIENSTEN  12,2% 11,8% 15,1% 60,8%
Boekhouders-fiscalisten 19,5% 16,1% 23,0% 41,4% 
Accountants-
belastingconsulenten 

21,1% 10,8% 17,5% 50,6% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  19,8% 12,8% 19,1% 48,2%
TOTAAL 16,7% 10,4% 24,0% 49,0%
Sectorcluster p=.00 
Beroepsgroep p=.00 
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2. UITBESTEDING 

2.1 Stand van zaken 

Vooral ‘klassiekers’ worden uitbesteed.  Bijna negen op tien kantoren en praktijken 
besteden de loonadministratie en het loonadvies uit aan een sociaal secretariaat en bijna één 
op twee organisaties doet hetzelfde voor het beheer van de informatica of het onderhoud 
van het gebouw.  Echter ook één op drie kantoren/praktijken schakelen een andere 
organisatie in voor een deel van de dienstverlening zelf (b.v. voor het oplossen van een 
gespecialiseerde vraag).  Voor rekrutering, uitstroombegeleiding en organisatieadvies 
worden zelden externen in huis gehaald.  Het persoonsbeleid organiseert men dus zelf. 
 

Tabel 152 Uitbesteding 

 Wordt 
uitbesteed 

Wordt niet 
uitbesteed – 

wel nuttig 

Wordt niet 
uitbesteed - 
niet nuttig 

Loonadministratie / -advies 87.8% 1.9% 10.3% 
Beheer van de informatica 49.8% 13.3% 36.9% 
Onderhoud 46.4% 10.5% 43.1% 
Deel van de dienstverlening zelf 33.0% 10.7% 56.3% 
Dagelijkse boekhouding 29.1% 6.8% 64.1% 
Organisatieadvies / consultancy voor niet-financiële 
aspecten 

7.2% 19.8% 73.1% 

Rekrutering en selectie van overige personeelsleden 6.8% 14.0% 79.2% 
Telesecretariaat 5.3% 6.3% 88.4% 
Uitstroombegeleiding / outplacement 5.1% 6.4% 88.5% 
Rekreturing en selectie van medewerkers  4.5% 13.3% 82.3% 

 

2.2 Mate van uitbesteding 

Bijna alle kantoren en praktijken (95%) besteden minstens één van deze tien vermelde 
taken uit.  Uitbesteding van twee of drie taken scoort het hoogst (telkens 28%).  De 
‘gemiddelde organisatie’ besteedt dan ook 2,64 taken uit.  Slechts 3% van de kantoren en 
praktijken besteedt meer dan vijf taken uit.  
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Tabel 153 Mate van uitbesteding 

Aantal uitbestede taken % kantoren/praktijken 
Nul taken 5,4% 
Eén taak 14,7% 
Twee taken  27,7% 
Drie taken 27,7% 
Vier taken 16,7% 
Vijf taken 4,9% 
Zes taken 1,9% 
Zeven taken 0,9% 
Acht taken 0,1% 
Negen taken 0,0% 
Tien taken 0,2% 

 
Eigenlijk kunnen we deze tien taken clusteren tot vier domeinen die een kantoor/praktijk 
kan uitbesteden:  
- De dagelijkse administratieve en technische ondersteuning.  Tot dit domein behoren 

‘loonadministratie / -advies’, ‘beheer van de informatica’, ‘dagelijkse boekhouding’ en 
tenslotte ‘telesecretariaat’. 

- Het personeelsbeleid.  Dit omvat ‘rekrutering en selectie van medewerkers’, 
‘rekrutering en selectie van overige personeelsleden’ en tenslotte ‘uitstroombegeleiding 
/ outplacement’. 

- Organisatieadvies . 
- Een deel van de dienstverlening.  
 
94% van de kantoren en praktijken besteedt minstens één van de hier vermelde 
administratieve of technische taken uit.  Vaak gaat het om twee (36%) of drie (28%) taken.  
Slechts 1% van de organisaties besteedt alle hier vermelde administratieve en technische 
taken uit – telesecretariaat scoort dan ook erg laag -.  Het gemiddelde kantoor besteedt 2,14 
van deze taken uit. Maar liefst 91% van de kantoren en praktijken besteedt geen enkele hier 
vermelde personeelsbeleidopdracht uit.  Dit betekent dat het gemiddelde kantoor geen 
enkele van deze taken uitbesteedt (werkelijke score is 0,15). 
 

Tabel 154 Mate van uitbesteding van administratieve taken en onderhoud en 
personeelsbeleid 

Aantal uitbestede taken Cluster administratie en onderhoud Cluster personeelsbeleid 
Geen taken 5,8 90,5 
Eén taak 21,9 5,8 
Twee taken  35,5 2,1 
Drie taken 28,0 1,6 
Vier taken 7,6 
Vijf taken 1,3 
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2.3 Uitbesteding naar beroepsgroep en sectorcluster 

 
2.3.1 Dagelijkse administratie en technische ondersteuning 

Heel wat kantoren en praktijken besteden hun loonadministratie uit. Op dit vlak zijn er 
weinig verschillen tussen de vier sectorclusters.  Alle gerechtsdeurwaarders en 97% 
landmeters besteden deze opdracht uit.  Slechts 62% kinesitherapeuten doen dit.  
Bovendien vindt 28% kinesitherapeuten deze vorm van uitbesteding ook niet nuttig. 
 

Tabel 155: Uitbesteding van loonadministratie en -advies naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Wordt uitbesteed Wordt niet uitbesteed 
– wel nuttig 

Wordt niet uitbesteed 
- niet nuttig 

Apothekers 90,4% 0,7% 8,8% 
Medische praktijken 87,8% 1,3% 10,9% 
Tandartsen 90,9% 1,1% 8,1% 
Veterinaire praktijken  82,4% 2,9% 14,7% 
Kinesitherapeuten 62,1% 10,3% 27,6% 
MEDISCHE DIENSTEN  88,3% 1,3% 10,4%
Architecten 90,0% 1,5% 8,5% 
Landmeters 96,6% 0,0% 3,4% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  91,0% 1,6% 7,4%
Advocaten 87,8% 3,3% 8,9% 
Notarissen 86,7% 2,3% 10,9% 
Gerechtsdeurwaarders 100,0% 0,0% 0,0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  88,2% 2,9% 9,0%
Boekhouders-fiscalisten 83,9% 2,3% 13,8% 
Accountants-
belastingconsulenten 

85,1% 3,0% 11,9% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  84,5% 2,7% 12,8%
TOTAAL 87.8% 1.9% 10.3%
Sectorcluster NS 
Beroepsgroep p=.01 
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Ongeveer één op twee organisaties doet beroep op een externe dienstverlener voor het 
beheer van het informaticasysteem.  Bij de economische vrije beroepen gaat het zelfs om 
bijna zes op tien kantoren.  In de bouwkundige dienstverlening besteden minder dan één 
op drie kantoren deze taak uit.  Meer dan zeven op tien apothekers en 
gerechtsdeurwaarders en meer dan zes op tien accountants-belastingconsulenten besteden 
deze taak uit.  Dit geldt slechts voor ongeveer één op drie kinesitherapeuten, architecten en 
landmeters.  Bovendien vindt meer dan één op twee kinesitherapeuten, architecten maar 
ook tandartsen deze uitbesteding niet nuttig. 
 

Tabel 156: Uitbesteding van het beheer van de informatica naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

Beroepsgroep Wordt uitbesteed Wordt niet uitbesteed 
– wel nuttig 

Wordt niet uitbesteed 
- niet nuttig 

Apothekers 71,8% 0,0% 28,2% 
Medische praktijken 36,8% 19,1% 44,1% 
Tandartsen 37,5% 9,7% 52,8% 
Veterinaire praktijken  40,0% 31,4% 28,6% 
Kinesitherapeuten 32,1% 14,3% 53,6% 
MEDISCHE DIENSTEN  47,5% 11,9% 40,6%
Architecten 33,3% 14,3% 52,4%  
Landmeters 29,3% 24,1% 46,6% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  31,6% 16,2% 52,1%
Advocaten 49,6% 19,0% 31,4% 
Notarissen 56,3% 17,2% 26,6% 
Gerechtsdeurwaarders 73,0% 5,4% 21,6% 
JURIDISCHE DIENSTEN  53,7% 17,4% 28,9%
Boekhouders-fiscalisten 56,3% 12,6% 31,0% 
Accountants-
belastingconsulenten 

61,4% 10,2% 28,3% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  59,6% 11,4% 29,0%
TOTAAL 49,8% 13,3% 36,9%
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.13 
Beroepsgroep p=.00 
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Wat betreft de uitbesteding van onderhoudsopdrachten is er weinig verschil tussen de 
sectorclusters.  Ook tussen de beroepsgroepen zijn de verschillen niet enorm: landmeters 
en apothekers besteden deze taak het minst uit (35%); gerechtsdeurwaarders (57%), 
architecten (56%) en accountants-belastingconsulenten (53%) het meest.  Meer dan één op 
twee apothekers, veterinaire praktijken en notarissen vindt uitbesteding van het onderhoud 
niet nuttig voor de eigen organisatie. 
 

Tabel 157: Uitbesteding van het onderhoud naar beroepsgroep en sectorcluster 

Beroepsgroep Wordt uitbesteed Wordt niet uitbesteed 
– wel nuttig 

Wordt niet uitbesteed 
- niet nuttig 

Apothekers 35,2% 10,2% 54,7% 
Medische praktijken 47,7% 9,0% 43,2% 
Tandartsen 47,5% 12,0% 40,4% 
Veterinaire praktijken  40,0% 8,6% 51,4% 
Kinesitherapeuten 51,7% 10,3% 37,9% 
MEDISCHE DIENSTEN  43,9% 9,9% 46,2%
Architecten 55,6% 10,3% 34,1% 
Landmeters 34,5% 15,5% 50,0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  48,3% 11,9% 39,8%
Advocaten 48,8% 13,0% 38,2% 
Notarissen 40,0% 8,0% 52,0% 
Gerechtsdeurwaarders 56,8% 10,8% 32,4% 
JURIDISCHE DIENSTEN  46,7% 11,2% 42,1%
Boekhouders-fiscalisten 47,7% 10,5% 41,9% 
Accountants-belastingconsulenten 53,0% 10,7% 36,3% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  51,4% 10,2% 38,1%
TOTAAL 46,4% 10,5% 43,1%
Sectorcluster NS 
Beroepsgroep NS 
 



Netwerken 
 

123. 

Het ligt voor de hand dat kantoren uit de economische dienstverlening zelf hun 
dagdagelijkse boekhouding verzorgen.  Minder dan 1% van de organisaties uit deze sector 
besteedt deze taak uit.  Ook binnen de juridische dienstverlening besteden er maar weinig 
kantoren de dagdagelijkse boekhouding uit.  Het gaat om 2% notarissen, 6% 
gerechtsdeurwaarders en 7% advocaten.  Anders ligt het voor beide overige sectorclusters: 
precies vier op tien kantoren uit de bouwkundige dienstverlening en bijna vijf op tien 
praktijken uit de medische dienstverlening doen dit wel.  Meer dan zes op tien apothekers, 
meer dan vier op tien medische praktijken en landmeterbureaus en bijna vier op tien 
tandartsen en architecten besteden de dagdagelijkse boekhouding uit.  
 

Tabel 158: Uitbesteding van de dagelijkse boekhouding naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

Beroepsgroep Wordt uitbesteed Wordt niet uitbesteed 
– wel nuttig 

Wordt niet uitbesteed 
- niet nuttig 

Apothekers 64,4% 3,0% 32,6% 
Medische praktijken 44,7% 5,9% 49,3% 
Tandartsen 38,9% 10,9% 50,3% 
Veterinaire praktijken  31,4% 11,4% 51,1% 
Kinesitherapeuten 17,2% 10,3% 72,4% 
MEDISCHE DIENSTEN  48,6% 6,2% 45,2%
Architecten 39,8% 7,8% 52,3% 
Landmeters 42,4% 11,9% 45,8% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  40,0% 8,3% 51,7%
Advocaten 6,7% 15,0% 78,3% 
Notarissen 1,6% 11,9% 86,5% 
Gerechtsdeurwaarders 5,7% 5,7% 88,6% 
Juridische vrije beroepen 5,0% 13,4% 81,6%
Boekhouders-fiscalisten 0,0% 0,0% 100% 
Accountants-belastingconsulenten 1,2% 1,2% 97,6% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  0,8% 1,2% 98,0%
TOTAAL 29,1% 6,8% 64,1%
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.36) 
Beroepsgroep p=.00 
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Bijna één op tien praktijken uit de medische dienstverlening doet beroep op tele-
secretariaat.  Vooral medische praktijken besteden het secretariaat uit (18%).  Binnen de 
drie overige sectorclusters komt dit bijna niet voor (minder dan 2% kantoren).  Meer dan 
negen op tien apothekers, architecten, advocaten, gerechtsdeurwaarders, boekhouders-
fiscalisten en accountants-belastingconsulenten vinden deze uitbesteding ook niet nuttig. 
 

Tabel 159: Uitbesteding van het secretariaat naar beroepsgroep en sectorcluster 

Beroepsgroep Wordt uitbesteed Wordt niet uitbesteed 
– wel nuttig 

Wordt niet 
uitbesteed - niet 

nuttig 
Apothekers 1,6% 0,8% 97,6% 
Medische praktijken 17,6% 11,1% 71,2% 
Tandartsen 3,3% 10,0% 86,7% 
Veterinaire praktijken  5,7% 11,4% 82,9% 
Kinesitherapeuten 0,0% 20,7% 79,3% 
MEDISCHE DIENSTEN  9,4% 8,2% 82,4%
Architecten 0,8% 5,0% 94,2% 
Landmeters 5,2% 5,2% 89,7% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  1,8% 5,3% 92,9%
Advocaten 0,9% 3,5% 95,6% 
Notarissen 1,6% 9,8% 88,5% 
Gerechtsdeurwaarders 0,0% 5,9% 94,1% 
JURIDISCHE DIENSTEN  0,9% 5,7% 93,4%
Boekhouders-fiscalisten 1,2% 2,4% 96,4% 
Accountants-
belastingconsulenten 

0,6% 3,1% 96,3% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  0,8% 2,8% 96,4%
TOTAAL 5,3% 6,3% 88,4%
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V.15 
Beroepsgroep p=.00 
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2.3.2 Uitbesteding van het personeelsbeleid 

10% kantoren uit de juridische en 9% kantoren uit de economische dienstverlening 
besteden de rekrutering van overige personeelsleden uit.   Bij medische diensten gebeurt dit 
minder vaak (5%).  Vooral notarissen, advocaten, veterinaire praktijken, landmeters en 
accountants-belastingconsulenten rekruteren en selecteren hun overige personeelsleden op 
deze wijze (8% tot 12%).  Bij kinesitherapeuten en apothekers komt deze vorm van 
uitbesteding (nagenoeg) niet voor.  Meer dan acht op tien apothekers, tandartsen en 
medische praktijken zou dit ook niet nuttig vinden.  Slechts iets meer dan vijf op tien 
notarissen delen deze mening. 
 

Tabel 160: Uitbesteding van rekrutering en selectie van overige personeelsleden naar 
beroepsgroep en sectorcluster 

 Wordt uitbesteed Wordt niet uitbesteed 
– wel nuttig 

Wordt niet uitbesteed 
- niet nuttig 

Apothekers 0,8% 12,2% 87,0% 
Medische praktijken 6,6% 5,3% 88,1% 
Tandartsen 6,9% 12,1% 81,0% 
Veterinaire praktijken  8,8% 11,8% 79,4% 
Kinesitherapeuten 0,0% 28,6% 71,4% 
MEDISCHE DIENSTEN  4,8% 9,4% 85,8%
Architecten 6,5% 16,3% 77,2% 
Landmeters 8,5% 15,3% 76,3% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  6,8% 16,2% 76,9%
Advocaten 9,2% 15,0% 75,8% 
Notarissen 11,5% 31,1% 57,4% 
Gerechtsdeurwaarders 5,7% 20,0% 74,3% 
JURIDISCHE DIENSTEN  9,7% 20,7% 69,6%
Boekhouders-fiscalisten 7,0% 20,9% 72,1% 
Accountants-
belastingconsulenten 

8,4% 15,5% 76,1% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  8,6% 17,6% 73,8%
TOTAAL 6.8% 14.0% 79.2%
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.12 
Beroepsgroep p=.00 
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Uitbesteding voor het rekruteren van medewerkers scoort nog lager. Iets meer dan één op 
tien kantoren uit de economische dienstverlening doet beroep op een externe voor het 
rekruteren en selecteren van medewerkers.  Medische diensten besteden deze taak het 
minst uit (2%).  Ook de verschillen tussen de beroepsgroepen zijn niet spectaculair: 
accountants-belastingconsulenten (10%), boekhouders-fiscalisten en notarissen (9%) 
scoren het hoogst; apothekers (1%), landmeters, medische praktijken en tandartsen (2%) 
het laagst.  
 

Tabel 161: Uitbesteding van rekrutering en selectie van medewerkers naar beroepsgroep 
en sectorcluster  

 Wordt uitbesteed Wordt niet uitbesteed 
– wel nuttig 

Wordt niet uitbesteed 
– niet nuttig 

Apothekers 0,8% 12,1% 87,1% 
Medische praktijken 2,0% 5,3% 92,7% 
Tandartsen 2,3% 9,7% 88,1% 
Veterinaire praktijken  2,9% 14,7% 82,4% 
Kinesitherapeuten 3,6% 21,4% 75,0% 
MEDISCHE DIENSTEN 1,7% 8,9% 89,4%
Architecten 6,5% 13,0% 80,5% 
Landmeters 1,7% 13,8% 84,5% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  4,3% 14,5% 81,2%
Advocaten 2,5% 9,0% 88,5% 
Notarissen 8,9% 31,7% 59,3% 
JURIDISCHE DIENSTEN  5,7% 17,1% 77,1% 
Juridische vrije beroepen 4,6% 16,8% 78,6%
Boekhouders-fiscalisten 9,4% 21,2% 69,4% 
Accountants-
belastingconsulenten 

10,0% 18,8% 71,3% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  10,5% 19,8% 69,8%
TOTAAL 4.5% 13.3% 82.3%
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.16 
Beroepsgroep p=.00 
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Slechts 5% van de organisaties doet beroep op een externe organisatie voor 
uitstroombegeleiding of outplacement.  Bij de economische vrije beroepen gaat het om 9% 
van de kantoren, nl. 10% boekhouders-fiscalisten en 9% accountants-belastingconsulenten.  
Geen enkele kinesitherapeut en slechts 2% van de landmeters en 3% van de medische 
praktijken besteden deze taak uit.  Meer dan negen op tien apothekers, medische 
praktijken, notarissen en gerechtsdeurwaarders vinden dit bovendien niet nuttig.  
 

Tabel 162: Uitbesteding van uitstroombegeleiding en outplacement naar beroepsgroep 
en sectorcluster 

 Wordt uitbesteed Wordt niet uitbesteed 
– wel nuttig 

Wordt niet uitbesteed - 
niet nuttig 

Apothekers 5,0% 4,1% 90,9% 
Medische praktijken 2,8% 5,7% 91,5% 
Tandartsen 4,4% 6,9% 88,8% 
Veterinaire praktijken  6,5% 6,5% 87,1% 
Kinesitherapeuten 0,0% 20,0% 80,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  3,9% 5,9% 90,2%
Architecten 5,3% 7,1% 87,6% 
Landmeters 1,8% 16,1% 82,1% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  4,6% 10,2% 85,2%
Advocaten 3,6% 7,1% 89,3% 
Notarissen 3,7% 4,6% 91,7% 
Gerechtsdeurwaarders 6,1% 0,0% 93,9% 
JURIDISCHE DIENSTEN  3,7% 5,6% 90,7%
Boekhouders-fiscalisten 10,1% 5,1% 84,8% 
Accountants-
belastingconsulenten 

8,6% 7,3% 84,1% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  9,4% 6,9% 83,7%
TOTAAL 5.1% 6.4% 88.5%
Sectorcluster p<.05, Cramers’ V<.1 
Beroepsgroep NS 
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2.3.3 Uitbesteding van organisatieadvies en consultancy voor niet-
financiële aspecten 

Ongeveer 8% kantoren en praktijken uit de medische, bouwkundige en economische 
dienstverlening en 4% organisaties uit de juridische dienstverlening doen beroep op een 
externe consultant voor advies rond organisatorische (niet-financiële) aspecten.  De 
verschillen tussen de beroepsgroepen zijn beperkt: iets meer dan één op tien tandartsen en 
veterinaire praktijken consulteren een externe dienstverlener voor dergelijk advies; geen 
enkele kinesitherapeut en slechts 3% notarissen doen dit. 
 

Tabel 163: Uitbesteding van organisatieadvies en consultancy voor niet-financiële 
aspecten naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Wordt uitbesteed Wordt niet 
uitbesteed – wel 

nuttig 

Wordt niet uitbesteed - 
niet nuttig 

Apothekers 6,5% 21,8% 71,8% 
Medische praktijken 8,2% 18,4% 73,5% 
Tandartsen 10,4% 21,4% 68,2% 
Veterinaire praktijken  11,4% 34,3% 54,3% 
Kinesitherapeuten 0,0% 21,4% 78,6% 
MEDISCHE DIENSTEN  7,9% 20,6% 71,5%
Architecten 5,7% 27,6% 66,7% 
Landmeters 8,9% 16,1% 75,0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  7,8% 25,2% 67,0%
Advocaten 5,0% 18,5% 76,5% 
Notarissen 2,5% 32,8% 64,7% 
Gerechtsdeurwaarders 6,1% 15,2% 78,8% 
JURIDISCHE DIENSTEN  4,3% 22,8% 72,8%
Boekhouders-fiscalisten 6,0% 10,8% 83,1% 
Accountants-
belastingconsulenten 

8,2% 14,5% 77,4% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  8,1% 12,6% 79,3%
TOTAAL 7,2% 19,8% 73,1%
Sectorcluster p<.05, Cramers’ V<.1 
Beroepsgroep p=.01 
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2.3.4 Uitbesteding van een deel van de dienstverlening zelf 

Bijna één op twee kantoren uit de economische of bouwkundige dienstverlening t.o.v. iets 
meer dan één op drie organisaties uit de juridische dienstverlening en één op vijf medische 
diensten besteden soms een deel van de dienstverlening uit.  Vooral accountants-
belastingconsulenten (53%), advocaten (53%) en architecten (50%) besteden een deel van 
de dienstverlening zelf uit.  Dit gebeurt het minst bij gerechtsdeurwaarders (6%), 
apothekers (7%), kinesitherapeuten (14%) en notarissen (17%).  Meer dan zeven op tien 
medische diensten – waaronder 87% apothekers - vinden deze vorm van uitbesteding 
bovendien niet nuttig.  Slechts vier op tien kantoren uit de economische of de 
bouwkundige dienstverlening – waaronder 34% architecten en 36% accountants-
belastingconsulenten - delen deze mening. 
 

Tabel 164: Uitbesteding van een deel van de dienstverlening zelf naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Wordt uitbesteed Wordt niet uitbesteed 
– wel nuttig 

Wordt niet uitbesteed 
- niet nuttig 

Apothekers 7,4% 5,8% 86,8% 
Medische praktijken 21,1% 7,5% 71,4% 
Tandartsen 46,5% 4,7% 48,8% 
Veterinaire praktijken  28,6% 20,0% 51,4% 
Kinesitherapeuten 14,3% 14,3% 71,4% 
MEDISCHE DIENSTEN  21,8% 7,1% 71,1%
Architecten 50,4% 15,2% 34,4% 
Landmeters 34,5% 10,9% 54,5% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  45,2% 13,9% 40,9%
Advocaten 52,5% 13,1% 34,4% 
Notarissen 16,9% 24,2% 58,9% 
Gerechtsdeurwaarders 5,6% 8,3% 86,1% 
JURIDISCHE DIENSTEN  37,1% 16,3% 46,7%
Boekhouders-fiscalisten 40,7% 14,0% 45,3% 
Accountants-
belastingconsulenten 

52,7% 11,5% 35,8% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  48,4% 12,2% 39,4%
TOTAAL 33,0% 10,7% 56,3%
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=21 
Beroepsgroep p=.00 
 



Personeelsbeleid en kantoororganisatie in het vrije beroep 
 

130. 

2.4 Uitbesteding nader bestudeerd 

Vooral de grootste kantoren en praktijken besteden hun personeelsbeleid, organisatieadvies 
en subopdrachten van de dienstverlening zelf uit.  Dit geldt ook voor de loonadministratie, 
het informaticabeheer en het technisch onderhoud.  De twee overige administratieve taken, 
nl. de dagelijkse boekhouding en het secretariaat, worden vooral door de kleinste kantoren 
en praktijken (van minder dan drie personen) uitbesteed. 
 

Tabel 24 Uitbesteding naar schaalomvang 

 < 3 personen 3 – 5 personen 6 – 10 personen > 10 
personen

Administratieve taken & technische onderhoud 
Loonadministratie / -advies p<.01 82,3% 88,2% 92,2% 90,3% 
Beheer van de informatica p=.00 37,9% 46,7% 53,4% 58,2% 
Onderhoud NS 44,0% 44,7% 50,8% 54,9% 
Dagelijkse boekhouding p=.00 37,3% 27,9% 18,8% 26,8% 
Telesecretariaat p<.01 7,6% 1,8% 3,5% 4,3% 
Personeelsbeleid  
Rekrutering & selectie van overige 
personeelsleden p=.00 

3,6% 5,8% 10,2% 15,8% 

Rekrutering & selectie van 
medewerkers p<.01  

3,6% 4,2% 8,2% 9,3% 

Uitstroombegeleiding/outplacement 
p<.01 

2,5% 4,1% 7,8% 10,2% 

Organisatieadvies / consultancy 
voor niet-financiële aspecten NS 

5,7% 7,6% 7,1% 11,5% 

Deel van de dienstverlening zelf 
p=.00 

30,5% 33,3% 35,4% 51,1% 

 
Het organisatietype heeft weinig impact op het al dan niet uitbesteden van taken.  Wel 
blijkt dat vooral solopraktijken aan tele-secretariaat doen en vooral de associaties een deel 
van dienstverlening uitbesteden alsook een externe organisaties inroepen voor 
organisatieadvies of voor consultancy van niet-financiële aspecten. 
 
Vooral specialisten besteden de dagelijkse boekhouding, het secretariaat, de rekrutering en 
het organisatieadvies uit.  Tenslotte besteden vooral de kantoren en praktijken die zich als 
generalist profileren maar daarnaast een aantal specifieke diensten aanbieden, een deel van 
hun dienstverlening uit.  
 
Uitbesteding van onderhoudstaken, van het personeelsbeleid en van bepaalde delen van de 
dienstverlening gebeurt vooral door kantoren met een hoofdzakelijk zakelijk cliënteel.  
Organisaties met vooral particuliere cliënten besteden veeleer de dagelijkse boekhouding en 
het secretariaat uit. 
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Tabel 165 Uitbesteding naar andere variabelen 

 Organisatie-type Profilering Type cliënteel 
Administratieve taken en technisch onderhoud 
Loonadministratie / -advies NS  NS  NS 
Beheer van de informatica  NS  NS  NS 
Onderhoud  NS 41% generalist t.o.v. 

50% andere types 
p<.01 

52% zakelijk t.o.v. 
44% p<.01 

Dagelijkse boekhouding  NS 35% specialist t.o.v. 
22% generalist met 
spec. dnst. p=.00 

35% particuieren 
t.o.v. 17% p=.00 

Telesecretariaat 5% solopraktijk t.o.v. 
2% mdw.-organisatie 

p<.05 

7% specialist t.o.v. 
2% generalist p=.00 

5% particulieren 
t.o.v. 2% p<.01 

Personeelsbeleid 
Rekrutering en selectie van overige 
personeelsleden 

 NS 11% specialisten 
t.o.v. 4% 

generalisten p<.01 

10%¨zakelijk t.o.v. 
5% p<.01 

Rekrutering en selectie van 
medewerkers  

 NS 7% specialisten t.o.v. 
3% generalisten 

p<.05 

9% zakelijk t.o.v. 3% 
p=.00 

Uitstroombegeleiding / 
outplacement 

8% associatie t.o.v. 
3% solopraktijk 

p<.05 

 NS 7% zakelijk t.o.v. 4% 
p<.05 

Organisatieadvies / consultancy 
niet-financiële aspecten 

 NS 10% specialist t.o.v. 
4% generalist p<.01 

 NS 

Deel van de dienstverlening zelf 44% associatie t.o.v. 
28% solopraktijk 

p=.00 

45% generalist 
specifieke dnstn. 

t.o.v. 28% specialist 
p=.00 

43% zakelijk t.o.v. 
28% p=.00 

 
 

3. MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING  

3.1 Losse multidisciplinaire samenwerking 

 
3.1.1 Aanwezigheid van multidisciplinaire samenwerking 

Zeven op tien kantoren en praktijken hebben regelmatig professionele contacten met 
beoefenaars van een ander vrij beroep.  Bijna één op tien kantoren onderhoudt geen 
multidisciplinaire professionele contacten maar zou dit wel willen.  Dit betekent dat bijna 
één op vijf organisaties niet samenwerkt met beoefenaars van een ander vrij beroep want 
deze samenwerking absoluut niet nuttig vindt. 
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Tabel 166 Aanwezigheid en wens losse multidisciplinaire samenwerking 

 Ja 
(n=1205) 

Er is multidisciplinaire samenwerking 71,6% 
Er is geen multidisciplinaire samenwerking maar we willen dit wel  9,4% 
Er is geen multidisciplinaire samenwerking en we willen dit ook niet 19,0% 

 
Kantoren uit de economische of de juridische dienstverlening werken het meest 
multidisciplinair samen.  Organisaties uit de bouwkundige of de medische dienstverlening 
het minst.  Zo werken meer dan vier op vijf kinesitherapeutenpraktijken, advocaten-, 
gerechtsdeurwaarders- en accountants-belastingconsulentenkantoren samen met minstens 
één andere beroepsgroep.  Een aantal medische en bouwkundige beroepen, nl. veterinaire 
praktijken (33%), tandartsen (60%), apothekers (66%) en architecten (65%), scoren 
opmerkelijk lager.  Bovendien is vooral de medische dienstverlening gekant tegen 
multidisciplinaire samenwerking.  Zo stellen meer dan twee op vijf veterinaire praktijken 
dat ze ook in de toekomst niet multidisciplinair willen gaan samenwerken. 
 

Tabel 167 Aanwezigheid en wens losse multidisciplinaire samenwerking naar 
beroepsgroep en sectorcluster 

 Er is 
multidisciplinaire 

samenwerking 

Er is geen 
multidisciplinaire 

samenwerking maar 
we willen dit wel 

Er is geen 
multidisciplinaire 

samenwerking en we 
willen dit ook niet   

Apothekers 65,9% 10,9% 23,3% 
Medische praktijken 71,1% 7,9% 21,1% 
Tandartsen 59,5% 9,2% 31,4% 
Veterinaire praktijken  33,3% 24,2% 42,4% 
Kinesitherapeuten 86,7% 0,0% 13,3% 
MEDISCHE DIENSTEN  66,7% 9,3% 24,0%
Architecten 64,8% 8,6% 26,6% 
Landmeters 71,4% 10,7% 17,9% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  67,8% 9,3% 22,9%
Advocaten 80,6% 11,3% 8,1% 
Notarissen 72,2% 8,7% 19,0% 
Gerechtsdeurwaarders 81,8% 9,1% 9,1% 
JURIDISCHE DIENSTEN  78,1% 10,3% 11,6%
Boekhouders-fiscalisten 73,3% 10,5% 16,3% 
Accountants-
belastingconsulenten 

82,4% 7,9% 9,7% 

ECONOMISCHE DIENSTEN 79,4% 8,7% 11,9%
TOTAAL 71,6% 9,4% 19,0%
Sectorcluster p=.00 
Beroepsgroep p=.00 
 
Vier op vijf kantoren en praktijken groter dan tien personen t.o.v. drie op vijf kantoren en 
praktijken van minder dan drie personen werken multidisciplinair samen.  Van de grootste 
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kantoren en praktijken wil bovendien slechts 13% ook in de toekomst niet multidisciplinair 
samenwerken. Bij de organisaties van minder dan drie personen gaat het om 29%. 
 

Tabel 168 Aanwezigheid en wens losse multidisciplinaire samenwerking naar 
schaalomvang 

 Er is 
multidisciplinaire 

samenwerking 

Er is geen 
multidisciplinaire 

samenwerking maar 
we willen dit wel 

Er is geen 
multidisciplinaire 

samenwerking en we 
willen dit ook niet   

< 3 personen 62,5% 8,8% 28,7% 
3 – 5 personen 71,6% 8,5% 19,9% 
6 –10 personen 70,8% 11,7% 17,5% 
> 10 personen 78,7% 8,5% 12,8% 
TOTAAL 71,6% 9,4% 19,0%
p<.01  
 
3.1.2 Multidisciplinaire samenwerking nader bestudeerd 

Vooral de associaties, de organisaties die zich als generalist profileren maar daarnaast een 
aantal specifieke diensten aanbieden en de kantoren met vooral zakelijke cliënten werken 
multidisciplinair samen.  Dit betekent dat vooral de solopraktijken, de generalisten en de 
kantoren en praktijken met een hoofdzakelijk particulier cliënteel ook in de toekomst niet 
met een beoefenaar van een ander vrij beroep willen gaan samenwerken.  
 

Tabel 169 Losse multidisciplinaire samenwerking naar bijkomende 
achtergrondvariabelen 

 Organisatie-type Profilering Type cliënteel 
Aanwezigheid 
multidisciplinaire 
samenwerking  

72,4% associaties 
t.o.v. 67,3% 

solopraktijken p<.01 

75,6% generalisten 
met specifieke dnstn. 
t.o.v. 66,4% andere 

types p=.00 

74,6% zakelijk cliënteel 
t.o.v. 67,1% particulier 

p<.01 

Multidisciplinaire 
samenwerking is niet 
gewenst 

26,1% solopraktijken 
t.o.v. 15,9% 

associaties p<.01 

24,7% generalisten 
t.o.v. 14,5% 

generalisten met 
specifieke dnstn. 

p=.00 

23,3% particulier cliënteel 
t.o.v. 16,1% zakelijk p<.01

 
3.1.3 Doel losse multidisciplinaire samenwerking 

Eén op acht kantoren en praktijken werken louter samen met een andere vrije 
beroepsbeoefenaar om cliënten of patiënten te kunnen doorverwijzen.  Het gaat hier dus 
om zuiver commerciële samenwerking.  Dit type van samenwerking komt het minst vaak 
voor. Iets meer dan één op drie organisaties werkt samen om zo onderling informatie te 
kunnen uitwisselen.  Dit is inhoudelijke samenwerking.  Het merendeel van de kantoren en 
praktijken (54%) combineert commerciële en inhoudelijke doeleinden.  
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Tabel 170 Doel losse multidisciplinaire samenwerking  

 Ja  
(n=850) 

Doorverwijzing (Commerciële samenwerking) 11,6% 
Informatie-uitwisseling (Inhoudelijke samenwerking) 34,6% 
Beide (Commercieel-inhoudelijke samenwerking) 53,9% 
 100% 

 
Het doel van multidisciplinaire samenwerking verschilt meer uitgesproken naar 
beroepsgroep dan naar sectorcluster.  Vooral advocaten onderhouden zuiver commerciële 
samenwerkingsverbanden met andere beroepsgroepen (21%).  Bij apothekers, medische 
praktijken, veterinaire praktijken, kinesitherapeuten en gerechtsdeurwaarders komt dit type 
van samenwerking bijna niet voor (4% tot 9%).  Bijna zeven op tien apothekers, meer dan 
vijf op tien architecten en meer dan vier op tien veterinaire praktijken en notarissen 
wisselen informatie uit met beoefenaars van een ander vrij beroep.  Bij medische praktijken, 
tandartsen, kinesitherapeuten en advocaten scoort deze inhoudelijke samenwerking erg 
laag.  Meer dan acht op tien kinesitherapeuten en meer dan zes op tien medische 
praktijken, landmeters en advocaten onderhouden commercieel-inhoudelijke 
multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.  Bij architecten en apothekers komt dit type 
van samenwerking het minst voor. 
 

Tabel 171 Doel losse multidisciplinaire samenwerking naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Doorverwijzing Informatie-
uitwisseling 

Beide 

Apothekers 3,5% 67,1% 29,4% 
Medische praktijken 9,3% 22,4% 68,2% 
Tandartsen 16,5% 23,9% 59,6% 
Veterinaire praktijken  9,1% 45,5% 45,5% 
Kinesitherapeuten 7,7% 11,5% 80,8% 
MEDISCHE DIENSTEN 8,7% 35,8% 55,5%
Architecten 10,3% 51,3% 38,5% 
Landmeters 10,3% 25,6% 64,1% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  11,8% 40,8% 47,4%
Advocaten 20,8% 16,7% 62,5% 
Notarissen 11,2% 42,7% 46,1% 
Gerechtsdeurwaarders 3,7% 37,0% 59,3% 
JURIDISCHE DIENSTEN  16,4% 26,2% 57,4%
Boekhouders-fiscalisten 17,7% 38,7% 43,5% 
Accountants-
belastingconsulenten 

10,4% 37,8% 51,9% 

ECONOMISCHE DIENSTEN 12,6% 37,2% 50,3%
TOTAAL 11,6% 34,6% 53,9%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p<.05 
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3.1.4 Met wie werkt men samen? 

Voor alle sectorclusters geldt dat men vooral samenwerkt met de beroepen uit de eigen 
sector.  Daarnaast is er heel wat samenwerking tussen medische en paramedische beroepen, 
tussen juridische en bouwkundige vrije beroepen en tenslotte tussen de economische en de 
juridische dienstverlening.  Vooral de economische maar ook de bouwkundige en de 
juridische dienstverlening werken samen met andere zakelijke diensten. 
 
Minstens zeven op tien accountants-belastingconsulenten en notarissen en meer dan zes op 
tien boekhouders-fiscalisten en advocaten werken samen met een beroep uit de 
economische dienstverlening.  Tussen de medische en de economische dienstverlening is er 
weinig samenwerking, behoudens vanuit één op vijf veterinaire praktijken. 
 
Samenwerking mét de medische dienstverlening is eigenlijk grotendeels beperkt tot 
samenwerking binnen de medische dienstverlening; meer dan negen op tien apothekers, 
medische praktijken en tandartsen, meer dan acht op tien kinesitherapeuten en tenslotte 
meer dan vijf op tien veterinaire praktijken werken samen met een ander beroep uit de 
medische dienstverlening.  Daarnaast werken enkel de medische diensten ook samen met 
paramedische diensten.  Bijna zeven op tien kinesitherapeuten, ruim vier op tien medische 
praktijken en ongeveer één op vijf apothekers, tandartsen en veterinaire praktijken werken 
samen met beoefenaars van een paramedisch beroep. 
 
Bijna alle gerechtsdeurwaarders en notarissen en drie op vier advocaten werken samen met 
andere beroepen uit hun sectorcluster.  Daarnaast werken bijna vier op vijf accountants-
belastingconsulenten en boekhouders-fiscalisten en twee op vijf architecten en landmeters 
met één of meerdere juridische diensten samen.  Er is weinig samenwerking tussen 
medische en juridische diensten, maar ook nu vormen veterinaire praktijken een 
uitzondering; bijna één op vijf veterinaire praktijken werkt samen met een beoefenaar van 
een economisch of een juridisch beroep.  
 
Alle landmeters en meer dan negen op tien architecten werken samen met andere 
beoefenaars van een vrij beroep uit de bouwkundige dienstverlening.  Daarnaast werken 
nog één op zeven advocaten en één op tien notarissen met hen samen. 
 
Vooral boekhouders-fiscalisten (38%) en accountants-belastingconsulenten (35%) werken 
samen met andere zakelijke diensten.  Echter ook heel wat advocaten (28%), landmeters 
(25%), notarissen (19%), architecten (15%) en kinesitherapeuten (12%) doen dit. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat er heel wat verschillen zijn binnen de medische en de 
juridische dienstverlening.  Zo stellen we vast dat binnen de medische dienstverlening enkel 
veterinaire praktijken samenwerken met economische en juridische diensten.  Ook blijkt 
dat gerechtsdeurwaarders enkel samenwerken met andere beroepen uit de juridische 
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dienstverlening terwijl advocaten en notarissen daarnaast ook nog professionele contacten 
onderhouden met economische en overige zakelijke diensten en – in mindere mate – met 
beroepen uit de bouwkundige sector. 
 

Tabel 172 Met welke diensten werken de verschillende beroepsgroepen en sectoren 
samen? 

 Economische 
diensten 

Medische 
diensten 

Paramedische 
diensten 

Juridische 
diensten 

Bouwkundige 
diensten 

Andere 
zakelijke 
diensten 

Apothekers 7,1% 98,8% 21,2% 3,5% 1,2% 3,5% 
Medische 
praktijken 

9,3% 93,5% 40,7% 9,3% 0,0% 1,9% 

Tandartsen 7,3% 92,7% 19,1% 5,5% 0,9% 2,7% 
Veterinaire 
praktijken  

18,2% 54,5% 18,2% 18,2% 0,0% 0,0% 

Kinesitherapeuten 0,0% 80,8% 69,2% 3,8% 0,0% 11,5% 
MEDISCHE 
DIENSTEN 

8,1% 93,9% 32,0% 6,9% 0,5% 2,8%

Architecten 12,0% 2,4% 1,2% 36,1% 94,0% 14,5% 
Landmeters 7,5% 0,0% 0,0% 37,5% 100% 25,0% 
BOUWKUNDIGE 
DIENSTEN  

8,9% 1,3% 1,3% 32,5% 95,0% 19,0%

Advocaten 61,0% 10,0% 2,0% 75,0% 15,0% 28,0% 
Notarissen 72,5% 0,0% 1,1% 95,6% 9,9% 18,7% 
Gerechts-
deurwaarders 

3,7% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 7,4% 

JURIDISCHE 
DIENSTEN   

59,8% 6,3% 1,6% 83,1% 12,2% 23,4%

Boekhouders-
fiscalisten 

63,5% 1,6% 1,6% 76,2% 4,8% 38,1% 

Accountants-
belastingconsulent
en 

69,9% 0,0% 0,0% 75,7% 0,0% 35,3% 

ECONOMISCHE 
DIENSTEN  

68,2% 0,5% 0,5% 76,1% 2,0% 36,3%

Beroepsgroep Telkens p=.00 
Sectorcluster Telkens p=.00 
 

3.2 Multidisciplinaire associaties 
 

3.2.1 Aanwezigheid, wens en wenselijkheid van multidisciplinaire 
associaties 

Slechts 2% van de geïnterviewde organisaties is nu reeds een multidisciplinaire associatie.  
Op korte termijn, nl. binnen drie jaar, zouden iets meer dan één op vijf kantoren en 
praktijken een multidisciplinaire associatie willen vormen.  Evenveel respondenten willen 
zich niet multidisciplinair associëren want zijn hier tegen.   
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Tabel 173 Aanwezigheid, wens en wenselijkheid van multidisciplinaire associaties  

 Ja 
(n=1214) 

Dit is al een multidisciplinaire associatie 2,2% 
Ja, ik wil me op korte termijn associëren 19,8% 
Neen, maar ik ben niet tegen dergelijke associaties 59,1% 
Neen, want ik ben tegen dergelijk associaties 19,0% 
 100% 

 
Ongeveer één op drie accountants-belastingsconsulenten en advocaten, één op vier 
boekhouders-fiscalisten en één op vijf medische praktijken, veterinaire praktijken 
architecten en notarissen willen op korte termijn een multidisciplinaire associatie oprichten. 
Bij de landmeters is dit minder dan één op tien kantoren.  Opvallend is wel dat slechts 8% 
landmeters tegen zulke associaties zijn.  Enkel bij accountants-belastingconsulenten 
(eveneens 8%) en landmeters (5%) vinden we zulk een laag percentage tegenstanders. 
Vooral praktijken uit de medische dienstverlening zijn gekant zijn tegen dit type van 
associatie.  Het gaat om 35% veterinaire praktijken, 29% apothekers en 26% medische 
praktijken.  Concluderend kunnen we stellen dat vooral de economische dienstverlening 
positief staat ten aanzien van multidisciplinaire associaties.  In deze sector vinden we het 
hoogste % kantoren dat een multidisciplinaire associatie is of wil oprichten alsook het 
laagste % kantoren gekant tegen dit type van associatie.  De medische dienstverlening is 
duidelijk het minst positief. 
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Tabel 174 Aanwezigheid, wens en wenselijkheid van multidisciplinaire associaties naar 
beroepsgroep en sector 

 Ja, ik wil me op korte 
termijn associëren / 

dit is een 
multidisciplinaire 

associatie  

Neen, maar ik ben niet 
tegen dergelijke 

associaties 

Neen, want ik ben 
tegen dergelijk 

associaties 

Apothekers 13,0% 58,0% 29,0% 
Medische praktijken 21,1% 53,3% 25,7% 
Tandartsen 14,8% 68,9% 16,4% 
Veterinaire praktijken  20,6% 44,1% 35,3% 
Kinesitherapeuten 17,2% 65,5% 17,2% 
MEDISCHE DIENSTEN  16,6% 59,9% 23,4%
Architecten 21,4% 71,0% 7,6% 
Landmeters 8,8% 86,0% 5,3% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  16,9% 75,6% 7,5%
Advocaten 31,5% 50,8% 17,7% 
Notarissen 23,0% 55,6% 21,4% 
Gerechtsdeurwaarders 11,1% 66,7% 22,2% 
JURIDISCHE DIENSTEN   25,2% 54,9% 19,9%
Boekhouders-fiscalisten 24,1% 60,9% 14,9% 
Accountants-
belastingconsulenten 

33,1% 59,0% 7,8% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  31,0% 59,4% 9,6%
TOTAAL 22,0% 59,1% 19,0%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.21 
Sectorcluster p=.00 
 
3.2.2 Multidisciplinaire associaties nader bestudeerd 

Vooral de grotere organisaties staan positief ten aanzien van multidisciplinaire associaties. 
35% van de kantoren en praktijken van meer dan 10 personen en 27% van de kantoren en 
praktijken van 6 tot 10 personen willen zich op korte termijn multidisciplinair associëren – 
of zijn reeds een multidisciplinaire associatie -.  Dit geldt slechts voor 15% organisaties van 
minder dan drie personen en 18% organisaties van drie tot vijf personen.  Ook stellen we 
vast dat er bij de grootste kantoren en praktijken minder respondenten echt gekant zijn 
tegen multidisciplinaire associaties. 
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Tabel 175 Aanwezigheid, wens en wenselijkheid van multidisciplinaire associaties naar 
schaalomvang 

 Ja, ik wil me op korte 
termijn associëren / dit is 

een multidisciplinaire 
associatie  

Neen, maar ik ben niet 
tegen dergelijke 

associaties 

Neen, want ik ben 
tegen dergelijk 

associaties 

< 3 personen 14,7% 67,5% 17,7% 
3 – 5 personen 18,1% 62,9% 19,0% 
6 –10 personen 26,9% 57,8% 15,3% 
> 10 personen 35,0% 52,1% 12,9% 
TOTAAL 22,0% 59,1% 19,0%
p=.00 
 
Het type cliënteel speelt een rol bij de houding ten aanzien van multidisciplinaire 
associaties.  Vooral kantoren met een hoofdzakelijk zakelijk cliënteel willen zich op korte 
termijn multidisciplinair associëren.  Ze zijn ook minder gekant tegen multidisciplinaire 
associaties.  Ongeveer evenveel associaties, medewerkerorganisaties en solopraktijken zijn 
tegen multidisciplinaire associaties.  Toch willen vooral associaties een multidisciplinaire 
associatie oprichten.  Vooral kantoren en praktijken die zich als generalist profileren maar 
daarnaast een aantal specifieke diensten aanbieden, willen een multidisciplinaire associatie 
oprichten.  Vooral bij de generalisten zijn er tegenstanders van multidisciplinaire 
associaties. 
 

Tabel 176 Multidisciplinaire associaties naar andere achtergrondvariabelen 

 Organisatie-type Profilering Type cliënteel 
Ik wil me op korte termijn 
multidisciplinair associëren / 
Dit is een multidisciplinaire 
associatie 

27,3% associaties t.o.v. 
15,5% solopraktijken 

p<.01 

25,0% generalisten 
met specifieke dnstn. 

t.o.v. 18,0% 
specialisten p<.05 

25,9% zakelijk 
cliënteel t.o.v. 16,7% 

particulier p=.00 

Ik wil me op korte termijn niet 
multidisciplinair associëren 
want ik ben tegen dergelijk 
associaties 

16,0% associaties t.o.v. 
18% andere 

organisatietypes p<.01 

19,4% generalisten 
t.o.v. 14,4% 

generalisten met 
specifieke 

dnstn.p<.05 

21,8% particulier 
cliënteel t.o.v. 12,0% 

zakelijk p=.00 

 
 

4. SAMENVATTING 

Bijna drie op vier organisaties onderhouden professionele contacten met andere kantoren 
en praktijken uit hun beroepsgroep.  Vooral de relatief grootste organisaties hebben zulk 
een los samenwerkingsverband met andere professionals.  
 
Eén op twee kantoren en praktijken onderhoudt deze professionele contacten omwille van 
commerciële én inhoudelijke redenen, met name om cliënten of patiënten door te 
verwijzen én om informatie uit te wisselen.  Slechts één op tien organisaties kiest voor 
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louter commerciële samenwerking.  Ruim één op drie kantoren en praktijken opteren voor 
een zuiver inhoudelijk samenwerkingsverband.   
 
Zes op tien organisaties zouden meer intensief willen samenwerken met andere kantoren 
en praktijken uit de eigen beroepsgroep.  Wel blijkt dat vooral de kantoren en praktijken die 
nu reeds samenwerkingsverbanden onderhouden, meer intensief willen gaan samenwerken 
(50%). 10% van de organisaties werkt nu niet informeel samen maar wil dit wel in de 
toekomst gaan doen, terwijl 17% van de organisaties volhardt in het niet-samenwerken.   
 
Zeven op tien kantoren en praktijken werken regelmatig samen met beoefenaars van een 
ander vrij beroep.  Deze multidisciplinaire professionele contacten zullen in de nabije 
toekomst wellicht niet spectaculair stijgen want slechts 9% van de kantoren en praktijken 
werkt niet multidisciplinaire samen, maar zou dit wel willen.  Veelal gaat het om 
samenwerking met een beroep uit de eigen sector.  Eén op twee kantoren en praktijken 
werkt multidisciplinair samen om commerciële en inhoudelijke redenen.  Bijna één op acht 
organisaties houdt het bij louter commerciële redenen, met name doorverwijzing van 
patiënten of cliënten.   
 
Informele multidisciplinaire samenwerking kan uitmonden in een multidisciplinaire 
associatie.  Althans in theorie want dit type van organisatie komt nu bijna niet voor (2%).  
Eén op vijf kantoren en praktijken ziet een multidisciplinaire associatie echter wel zitten.  
Echter evenveel organisaties willen geen multidisciplinaire associatie oprichten want zijn 
gekant tegen dergelijke associaties.   
 
Ook via uitbesteding kan er aan netwerking worden gedaan. 95% van de kantoren en 
praktijken besteden één of meerdere taken uit.  Vaak gaat het om de loonadministratie en –
advies (88%).  Bijna één op twee organisaties schakelt een andere organisatie in voor het 
beheer van de informatica of/en voor het onderhoud van het gebouw.  Ongeveer één op 
drie organisaties besteedt een deel van de dienstverlening uit.  Bijna drie op tien kantoren 
en praktijken besteden de dagelijkse boekhouding uit.  Voor rekrutering en selectie, 
secretariaat, uitstroombegeleiding en outplacement worden zelden externen ingeschakeld.  
Vooral de kantoren en praktijken van minder dan drie personen – en hiermee 
samenhangend de solopraktijken en organisaties die zich veeleer tot particulieren richten - 
schakelen een externe organisatie in voor het secretariaat en de dagelijkse boekhouding.  
Uitbesteding van personeelsbeleid, informaticabeheer en een deel van de dienstverlening 
zelf is veeleer iets voor de relatief grootste organisaties en voor de zakenkantoren.  
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HOOFDSTUK 7 INTERNATIONALE 
SAMENWERKING 

 
In dit hoofdstuk gaan we na in welke mate de beoefenaars van een vrij beroep 
geïnternationaliseerd zijn. Werken zij regelmatig samen met kantoren of praktijken uit het 
buitenland? Wordt een belangrijk deel van hun inkomsten gegenereerd door internationale 
cliënten of patiënten? Maken zij deel uit van internationale netwerken of behoren ze tot een 
internationale groep.  
 

1. INTERNATIONALISATIE 

Twee op vijf kantoren en praktijken hebben regelmatig cliënten of patiënten uit het 
buitenland en bijna één op vier organisaties onderhouden contacten met kantoren en 
praktijken uit het buitenland. Dit zijn de twee meest voorkomende vormen van 
internationalisatie want slechts weinig kantoren maken deel uit van een internationaal 
netwerk (4%) of behoren tot een internationale groep (3%). 
 

Tabel 177 Internationalisatie  

 % 
Dit kantoor/deze praktijk heeft regelmatig cliënten/patiënten uit het buitenland 41,1% 
Dit kantoor/deze praktijk onderhoudt contacten met kantoren/praktijken uit het 
buitenland 

23,7% 

Dit kantoor/deze praktijk maakt deel uit van een internationaal netwerk, nl. een 
netwerk met een eigen naam, eventueel met ondersteunende diensten en een 
lidmaatschapsbijdrage 

3,7% 

Dit kantoor/deze praktijk maakt deel uit van een internationale groep 2,5% 

 
 

2. INTERNATIONALE CLIËNTEN 

2.1 Stand van zaken 

Ruim één op twee kantoren uit de juridische dienstverlening – vooral advocaten- en 
gerechtsdeurwaarderskantoren - heeft regelmatig internationale cliënten.  
Kinesitherapeuten, architecten, landmeters en boekhouders-fiscalisten scoren op dit vlak 
het laagst. 
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Tabel 178 Internationaal cliënteel naar beroepsgroep en sectorcluster  

 % 
Apothekers 29,8% 
Medische praktijken 40,8% 
Tandartsen 44,2% 
Veterinaire praktijken  37,1% 
Kinesitherapeuten 24,1% 
MEDISCHE DIENSTEN 38,1%
Architecten 27,3% 
Landmeters 23,6% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 30,8%
Advocaten 65,6% 
Notarissen 40,5% 
Gerechtsdeurwaarders 62,2% 
JURIDISCHE DIENSTEN  54,2%
Boekhouders-fiscalisten 27,9% 
Accountants-belastingconsulenten 43,8% 
ECONOMISCHE DIENSTEN   39,8%
TOTAAL  41,1%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 

2.2 Internationaal cliënteel nader bestudeerd 

Hoe groter het kantoor, hoe meer kans op internationale cliënten/patiënten.  Bijna zeven 
op tien kantoren en praktijken van meer dan tien personen tegenover bijna drie op tien 
organisaties van minder dan drie personen hebben internationale cliënten. 
 

Tabel 179 Internationaal cliënteel naar schaalomvang 

 Ja 
< 3 personen 29,4% 
3 – 5 personen 36,6% 
6 –10 personen 46,8% 
> 10 personen 67,6% 
p=.00 
 
Het is duidelijk dat vooral associaties internationale cliënten hebben.  Het type cliënteel van 
het kantoor of de praktijk – zakelijk versus particulier - en de wijze waarop de organisatie 
zich profileert spelen eveneens een rol, maar een meer beperkte.  Zo blijkt dat generalisten 
en organisaties met vooral particuliere cliënten minder vaak een internationaal 
cliëntenbestand uitbouwen. 
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Tabel 180 Internationaal cliënteel naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatie-type Profilering Type cliënteel 
Internationaal cliënteel 51% associaties t.o.v. 

35% solopraktijken 
p=.00 

34% generalisten t.o.v. 
45% andere types p<.01 

45% zakelijk cliënteel 
t.o.v. 38% particulier 

p<.05 

 
 

3. INTERNATIONALE CONTACTEN 

3.1 Stand van zaken 

Eén op vijf organisaties onderhoudt contacten met kantoren en praktijken uit het 
buitenland.  In de juridische dienstverlening gaat het zelfs om meer dan twee op vijf  
organisaties.  Vooral advocaten en gerechtsdeurwaarders onderhouden internationale 
contacten (ongeveer zes op tien kantoren en praktijken).  Weinig praktijken en kantoren uit 
de medische en de bouwkundige dienstverlening onderhouden professionele contacten met 
collega’s uit het buitenland.  Apothekers en kinesitherapeuten scoren het laagst (<10%). 
 

Tabel 181 Internationale contacten naar beroepsgroep en sectorcluster 

 % 
Apothekers 4,7% 
Medische praktijken 17,6% 
Tandartsen 19,1% 
Veterinaire praktijken  23,5% 
Kinesitherapeuten 7,1% 
MEDISCHE DIENSTEN  14,7%
Architecten 13,1% 
Landmeters 19,3% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 18,7%
Advocaten 60,9% 
Notarissen 20,0% 
Gerechtsdeurwaarders 58,3% 
JURIDISCHE DIENSTEN  42,4%
Boekhouders-fiscalisten 20,9% 
Accountants-belastingconsulenten 29,9% 
ECONOMISCHE DIENSTEN   27,7%
TOTAAL 23,7%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 

3.2 Internationale contacten nader bestudeerd 

Zes op tien organisaties van meer dan tien personen onderhouden regelmatig internationale 
professionele contacten met andere beoefenaars van een vrij beroep.  Bij de kleinste 
kantoren is dit opmerkelijk minder.  Zo onderhouden slechts één op tien kantoren en 
praktijken van minder dan drie personen regelmatig internationale contacten. 
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Tabel 182 Internationale contacten naar schaalomvang 

 % 
< 3 personen 9,7% 
3 – 5 personen 18,2% 
6 –10 personen 34,3% 
> 10 personen 59,6% 
p=.00 
 
Vooral de associaties en kantoren met een hoofdzakelijk zakelijk cliënteel hebben 
regelmatig internationale contacten met kantoren en praktijken uit het buitenland.  
Kantoren en praktijken die zich profileren als generalist hebben dit duidelijk minder dan 
specialisten en organisaties die zich profileren als generalist maar daarnaast een aantal 
specifieke diensten aanbieden. 
 

Tabel 183 Internationale contacten naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatie-type Profilering Type cliënteel 
Internationale contacten 40% associaties t.o.v. 

16% solopraktijken 
15% generalisten t.o.v. 

31% andere types 
34% zakelijk cliënteel 
t.o.v. 16% particulier 

Telkens p=.00 
 
 

4. INTERNATIONALE GROEP 

4.1 Stand van zaken 

Slechts 3% van de kantoren en praktijken maakt deel uit van een internationale groep. 
Geen enkele sector scoort opmerkelijk hoger.  Wel maken 12% van de advocatenkantoren 
deel uit van een internationale groep.  Internationale groepen ontbreken bij apothekers, 
veterinaire praktijken, kinesitherapeuten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. 
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Tabel 184 Internationale groep naar beroepsgroep en sectorcluster 

 % 
Apothekers 0% 
Medische praktijken 0,7% 
Tandartsen 0,6% 
Veterinaire praktijken  0% 
Kinesitherapeuten 0% 
MEDISCHE DIENSTEN  0,4%
Architecten 2,5% 
Landmeters 1,8% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  3,0%
Advocaten 12,3% 
Notarissen 0% 
Gerechtsdeurwaarders 0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  5,1%
Boekhouders-fiscalisten 1,2% 
Accountants-belastingconsulenten 3,2% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 3,8%
TOTAAL  2,5%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 

4.2 Internationale groep nader bestudeerd 

Meer dan één op  tien kantoren en praktijken van meer dan tien personen t.o.v. geen enkele 
organisatie van minder dan drie personen maken deel uit van een internationale groep. 
 

Tabel 185 Internationale groep naar schaalomvang 

 ja 
< 3 personen 0% 
3 – 5 personen 2,2% 
6 –10 personen 3,3% 
> 10 personen 11,3% 
p=.00 
 
Vooral associaties en kantoren met hoofdzakelijk zakelijke cliënten maken deel uit van een 
internationale groep.  Dit geldt eveneens – zij het iets minder uitgesproken – voor 
specialisten en kantoren en praktijken die zich profileren als generalist maar daarnaast een 
aantal specifieke diensten aanbieden. 
 

Tabel 186 Internationale groep naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatie-type Profilering Type cliënteel 
Internationale groep 6% associaties t.o.v. 

1% mdw-organisatie 
1% generalisten t.o.v. 

4% andere types 
5% zakelijk cliënteel 
t.o.v. 1% particulier 

p=.00 behoudens profilering p<.05 
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5. INTERNATIONAAL NETWERK 

5.1 Stand van zaken 

Slechts 4% van de kantoren en praktijken maakt deel uit van een internationaal netwerk, nl. 
een netwerk met een eigen naam, eventueel met ondersteunende diensten en een 
lidmaatschapsbijdrage.  Deze internationale netwerken komen vooral voor in de 
economische of de juridische dienstverlening, vooral bij advocaten (17%) en accountants-
belastingconsulentenkantoren (8%).  Geen enkele  apotheker,  tandarts, veterinaire praktijk 
of kinesitherapeut maakt deel uit van zulk een netwerk.  De medische dienstverlening 
scoort dus erg laag op deze vorm van internationalisatie. 
 

Tabel 187 Internationale netwerken naar beroepsgroep en sectorcluster 

 % 
Apothekers 0% 
Medische praktijken 1,4% 
Tandartsen 0% 
Veterinaire praktijken  0% 
Kinesitherapeuten 0% 
MEDISCHE DIENSTEN  0,4%
Architecten 1,7% 
Landmeters 1,8% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 1,5%
Advocaten 16,8% 
Notarissen 0,9% 
Gerechtsdeurwaarders 3,3% 
JURIDISCHE DIENSTEN   7,9%
Boekhouders-fiscalisten 1,2% 
Accountants-belastingconsulenten 7,7% 
ECONOMISCHE DIENSTEN   6,6%
TOTAAL  3,7%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 

5.2 Internationaal netwerk nader bestudeerd 

Eén op vijf kantoren en praktijken van meer dan tien personen t.o.v. geen enkele 
organisatie van minder dan drie personen maken deel uit van een internationaal netwerk. 
De schaalomvang speelt een duidelijke rol. 
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Tabel 188 Internationaal netwerk naar schaalomvang 

Kantoorgrootte % 
< 3 personen 0,4% 
3 – 5 personen 1,4% 
6 –10 personen 4,0% 
> 10 personen 19,8% 
p=.00 
 
Vooral associaties  en kantoren met een hoofdzakelijk zakelijk cliënteel maken deel uit van 
een internationaal netwerk.  Dit geldt eveneens – zij het iets minder uitgesproken – voor 
specialisten en kantoren en praktijken die zich profileren als generalist maar daarnaast een 
aantal specifieke diensten aanbieden. 
 

Tabel 189 Internationaal netwerk naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatie-type Profilering Type cliënteel 
Internationale groep 9% associaties t.o.v. 1% 

mdw-organisaties 
1% generalisten 
t.o.v. 5% andere 

types 

7% zakelijk cliënteel t.o.v. 
1% particulier 

p=.00 behoudens profilering p<.01 
 
 

6. MATE VAN INTERNATIONALISATIE 

6.1 Stand van zaken 

Uit het voorgaande blijkt dat internationalisatie van de dienstverlening op verschillende 
manieren tot uiting kan komen: kantoren en praktijken hebben regelmatig buitenlandse 
cliënten of patiënten, werken samen met kantoren en praktijken uit het buitenland, maken 
deel uit van een internationaal netwerk of behoren tot een internationale groep.  Vraag 
blijft in welke mate kantoren geïnternationaliseerd zijn, met name deze vormen van 
internationale samenwerking samen voorkomen. 
 
Slechts 4% van de kantoren en praktijken is in hoge mate geïnternationaliseerd: naast een 
internationaal cliënteel en samenwerkingsverbanden maakt men ook deel uit van een 
internationale groep of/en internationaal netwerk.  Daar tegenover staat dat bijna zes op 
tien organisaties niet geïnternationaliseerd zijn.  Eén op vier kantoren en praktijken kent 
een lage graad van internationalisatie, wellicht hebben zij regelmatig internationale 
cliënten/patiënten OF onderhouden zij contacten met kantoren/praktijken uit het 
buitenland.  Deelname aan een internationaal netwerk of groep gaat evenwel te ver. 
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Tabel 190: Mate van internationalisatie  

 % 
Geen internationalisatie 58,6% 
Lage graad van internationalisatie – één voorwaarde - 23,5% 
Gemiddelde graad van internationalisatie – twee voorwaarden  14,2% 
Hoge graad van internationalisatie – drie of vier voorwaarden 3,6% 
* 1,9% kantoren/praktijken voldoet aan drie voorwaarden en 1,7% en vier voorwaarden 
 
Internationalisatie is er vooral in de juridische en de economische dienstverlening: 17% van 
de advocatenkantoren is hoog en 33% is middelmatig geïnternationaliseerd; 3% van de 
gerechtsdeurwaarders kent een hoge en 43% een middelmatige internationalisatie en 
tenslotte scoren 7% van de accountants-belastingconsulenten scoren hoog en 18% 
middelmatig op internationalisatie. Hoge mate van internationalisatie ontbreekt in de 
medische en bouwkundige dienstverlening.  Minstens zeven op tien apothekers, 
kinesitherapeuten, architecten en landmeters werken compleet nationaal - er zijn dus zelfs 
geen internationale cliënten of internationale contacten. 
 

Tabel 191 Mate van internationalisatie naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Geen Laag Middelmatig Hoog 
Apothekers 71,3% 27,0% 1,6% 0,0% 
Medische praktijken 58,2% 28,1% 12,3% 1,4% 
Tandartsen 54,4% 32,0% 13,6% 0,0% 
Veterinaire praktijken  60,6% 24,2% 15,2% 0,0% 
Kinesitherapeuten 75,0% 21,4% 3,6% 0,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  61,2% 28,5% 9,8% 0,4%
Architecten 72,0% 19,5% 5,9% 2,5% 
Landmeters 70,4% 20,4% 7,4% 1,9% 
BOUWKUNDIGE 
DIENSTEN  

67,5% 20,1% 9,8% 2,6%

Advocaten 33,0% 17,5% 33,0% 16,5% 
Notarissen 60,9% 26,1% 12,2% 0,9% 
Gerechtsdeurwaarders 40,0% 13,3% 43,3% 3,3% 
JURIDISCHE DIENSTEN   46,8% 21,0% 24,6% 7,7%
Boekhouders-fiscalisten 69,4% 14,1% 15,3% 1,2% 
Accountants-
belastingconsulenten 

55,6% 19,0% 18,3% 7,2% 

ECONOMISCHE 
DIENSTEN 

58,8% 17,6% 17,3% 6,3%

TOTAAL  58,6% 23,5% 14,2% 3,6%
Beroepsgroep  p=.00, Cramers’ V=.21 
Sectorcluster p=.00 
 

6.2 Mate van internationalisatie nader bestudeerd 

Schaalomvang en mate van internationalisatie gaan hand in hand.  Slechts 28% van de grote 
kantoren en praktijen werkt volledig nationaal terwijl dit bij de kleinste organisaties maar 
liefst 72% is. 18% van de grootste kantoren en praktijken is in hoge mate 
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geïnternationaliseerd.  Geen enkele kantoor of praktijk van minder dan drie personen is in 
hoge mate geïnternationaliseerd en slechts 7% heeft een middelmatige score op 
internationalisatie.  Bij de grootste kantoren is dit nog eens 33%.  
 

Tabel 192 Mate van internationalisatie naar schaalomvang 

 Geen Laag Middelmatig Hoog 
< 3 personen 71,5% 21,5% 7,0% 0,0% 
3 – 5 personen 63,4% 23,7% 11,3% 1,5% 
6 –10 personen 51,4% 23,3% 20,6% 4,7% 
> 10 personen 28,3% 20,5% 33,1% 18,1% 
p=.00 
 
Vooral associaties werken internationaal (32%) 9% van de associaties is hoog en 23% 
middelmatig geïnternationaliseerd.  Dit geldt slechts voor 15% medewerkerorganisaties en 
11% solopraktijken.  Bovendien werken meer dan zes op tien medewerkerorganisaties en 
bijna zeven op tien solopraktijken absoluut niet internationaal.  Vooral kantoren met 
hoofdzakelijk zakelijke cliënten kennen een hoge of middelmatige mate van 
internationalisatie, nl. 26%.  Bij de kantoren met hoofdzakelijk particuliere 
cliënten/patiënten is dit 11%. 24% specialisten en 23% organisaties die zich profileren als 
generalist maar daarnaast een aantal specifieke diensten aanbieden, zijn 
geïnternationaliseerd.  Bij generalisten is slechts één op tien kantoren/praktijken 
geïnternationaliseerd. 
 

Tabel 193 Mate van internationalisatie naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatie-type Profilering Type cliënteel 
Geen 68% solopraktijken t.o.v. 

45% associaties  
67% generalisten t.o.v. 53% 

specialisten 
62% particulieren t.o.v. 

54% zakelijk 
Middelmatig 23% associaties t.o.v. 

9% solopraktijken 
19% specialisten t.o.v. 9% 

generalisten 
20% zakelijk cliënteel 
t.o.v. 10% particulier 

Hoog 9% associaties t.o.v. 1% 
mdw-organisaties  

1% generalisten t.o.v. 5% 
andere types 

6% zakelijk cliënteel 
t.o.v. 1% particulieren 

Telkens p=.00 
 
 

7. SAMENVATTING 

Bijna zes op tien kantoren en praktijken van beoefenaars van aan vrij beroep werken 
volledig nationaal.  Het gaat vooral om de kleinste kantoren en praktijken, de 
solopraktijken en de organisaties met vooral particuliere cliënten.  Internationalisatie in 
deze sector betekent vooral het regelmatig hebben van cliënten of patiënten uit het 
buitenland (41%) of/en het onderhouden van internationale contacten (24%).  Slechts 
weinig kantoren en praktijken maken daarnaast ook nog deel uit van een internationaal 
netwerk of een internationale groep.  Vooral de relatief grootste kantoren en praktijken – 
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ongeacht uit welke beroepsgroep -, de associaties en de zakenkantoren zijn 
geïnternationaliseerd.  Hoofdzakelijk bij dit type van kantoren vinden we internationale 
netwerken en groepen terug. 
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HOOFDSTUK 8 INFORMATIE- EN 
COMMUNICATIETECHNOLOGIE 

 
Via nieuwe ICT-toepassingen kunnen vrije beroepen de dienstverlening efficiënter 
organiseren en beter op de hoogte blijven van de kennisontwikkeling in het vakgebied. In 
dit hoofdstuk gaan we na in welke mate de vrije beroepen ook in de praktijk gebruik maken 
van informatica, e-mail en internet.  We bespreken de aanwezigheid van pc-netwerken 
versus stand alone pc’s.  Ook bekijken we een waaier van informaticatoepassingen, gaande 
van tekstverwerking tot geïnformatiseerd agendabeheer.  Ook het e-vrije beroep komt in 
dit hoofdstuk aan bod: de aanwezigheid en het gebruik van e-mail, internet en een eigen 
website. 
 
Een randbemerking is hierbij wellicht op zijn plaats.  Graag gingen we in op allerhande 
beroepsspecifieke toepassingen (zoals de verschillende boekhoudpakketten voor de 
boekhouder-fiscalist, allerhande tekenprogramma’s voor de architect of SIS-kaartlezers in 
de apothekersofficina).  We voerden evenwel een interprofessionele bevraging uit met één 
vragenlijst voor alle beroepsgroepen.  Het peilen naar deze beroepsspecifieke toepassingen 
is in het kader van zulk een enquête onmogelijk of minstens moeilijk werkbaar, hoe 
interessant ook.  
 

1. INFORMATICA 

 

1.1 Informatisering van het werk 

Het vrije beroep is geautomatiseerd.  Kantoren en praktijken zonder informatica zijn 
schaars (4%).  Meer zelfs, ondanks de beperkte schaalomvang van het merendeel van de 
organisaties, beschikt 75% van de kantoren en praktijken over een intern 
informaticanetwerk – bvb. gekoppelde pc’s -. 
 

Tabel 194 Informatisering van het werk 

 % 
Er is geen informatica 3,5% 
Er is minstens één pc 21,3% 
Er is een pc-netwerk 75,2% 

 
Ook zijn de organisaties zonder pc vrijwel uitsluitend in de medische dienstverlening terug 
te vinden (7% van de praktijken).  Nog ongeveer één op tien tandartsen en 
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kinesitherapeuten beschikt niet over een pc.  Hetzelfde geldt voor 8% medische praktijken 
en 3% apothekers en veterinaire praktijken.  
Bovendien beschikt nog bijna één op drie organisaties uit de medische dienstverlening over 
een stand-alone-pc.  Bij de kinesitherapeuten gaat het zelfs om drie op vier praktijken. PC-
netwerken vinden we in deze sector vooral terug bij apothekers (85%) maar ook bij 
ongeveer één op twee tandartsen, veterinaire en medische praktijken.  Andere 
beroepsgroepen, zeker deze uit de juridische dienstverlening, scoren hoger (91%).  Zo 
beschikken alle gerechtsdeurwaarders, 97% van de notarissen en 86% van de advocaten 
over een pc-netwerk. 
 

Tabel 195 Informatisering van het werk naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Er is geen 
informatica 

Er is minstens 
één pc 

Er is een pc-netwerk 

Apothekers 3,0% 11,9% 85,2% 
Medische praktijken 7,7% 34,8% 57,4% 
Tandartsen 11,8% 40,6% 47,6% 
Veterinaire praktijken  2,9% 45,7% 51,4% 
Kinesitherapeuten 10,7% 75,0% 14,3% 
MEDISCHE DIENSTEN  6,9% 30,4% 62,7%
Architecten 0,8% 12,8% 86,5% 
Landmeters 0,0% 13,6% 86,4% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  0,8% 13,8% 85,4%
Advocaten 0,0% 14,2% 85,8% 
Notarissen 0,0% 3,1% 96,9% 
Gerechtsdeurwaarders 0,0% 0,0% 100,0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  0% 9,5% 90,5%
Boekhouders-fiscalisten 0,0% 19,1% 80,9% 
Accountants-
belastingconsulenten 

0,0% 13,0% 87,0% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  0% 15,3% 84,7%
TOTAAL 3.5% 21.3% 75.2%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.33 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.21 
 

1.2 Informaticatoepassingen 

Dat pc’s vooral voor tekstverwerking worden gebruikt, ligt voor de hand (96%).  Maar ook 
andere informaticatoepassingen scoren hoog.  Meer dan acht op tien kantoren en 
praktijken beheren hun cliëntenbestand via de pc, maken gebruik van CD-roms of 
beschikken over vakspecifieke software ter ondersteuning van de beroepspraktijk (b.v. een 
boekhoudprogramma voor de accountant, een tekenprogramma voor de architect, 
GPS/GIS voor de landmeter).  Ook het gebruik van de pc voor algemene 
beheerstoepassingen – zoals boekhouding of bankieren - is ruim verspreid, nl. in iets meer 
dan drie op vier organisaties. In bijna één op twee organisaties gebeurt het agendabeheer 
geautomatiseerd.  Eén op vier kantoren en praktijken zou dit wel nuttig vinden. 
Spraaktechnologie en infrastructuur voor videoconferentie is slechts beperkt aanwezig 
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(respectievelijk in 7% en 5% van de organisaties).  Ook hier zijn er beperkte 
groeimogelijkheden; 25% van de organisaties vindt spraaktechnologie wel nuttig en 17% 
infrastructuur voor videoconferentie. 
 

Tabel 196 Informaticatoepassingen 

 Ja Neen, wel 
nuttig 

Neen, niet 
nuttig 

Tekstverwerking 96,0% 1,5% 2,5% 
Opslag/consultatie van documenten via pc 90,6% 6,1% 3,3% 
Cliënten-/patiëntenbeheer via pc 85,9% 8,6% 5,5% 
Vakspecifieke software ter ondersteuning van de 
beroepspraktijk 

81,7% 7,4% 10,9% 

Consultatie cd-roms  81,4% 9,2% 9,4% 
Algemene beheerstoepassingen via pc (boekhouding, 
bankieren …)  

76,0% 15,5% 8,6% 

Spreadsheet / rekenprogramma’s 71,0% 9,2% 19,8% 
Eigen agendabeheer via pc 47,3% 24,5% 28,1% 
Spraaktechnologie 6,6% 24,6% 68,8% 
Infrastructuur voor videoconferentie 4.6% 17,2% 78,2% 

 
Tekstverwerking is de meest voor de hand liggende informaticatoepassing.  Alle veterinaire 
praktijken, architecten, landmeters, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, 
accountants-belastingconsulenten en boekhouders-fiscalisten gebruiken hun pc hier dan 
ook voor.  De medische dienstverlening scoort iets lager, zeker apothekers. In deze 
beroepsgroep gebruikt ‘maar’ 81% tekstverwerking en vindt 13% tekstverwerking 
bovendien niet nuttig. 
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Tabel 197 Gebruik van pc voor tekstverwerking naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Ja Neen, wel nuttig Neen, niet nuttig 
Apothekers 81,0% 6,3% 12,7% 
Medische praktijken 95,8% 2,1% 2,1% 
Tandartsen 97,0% 1,2% 1,8% 
Veterinaire praktijken  100% 0% 0% 
Kinesitherapeuten 96,2% 3,8% 0% 
MEDISCHE DIENSTEN  91,6% 3,2% 5,2%
Architecten 100,0% 0% 0% 
Landmeters 100,0% 0% 0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  99,2% 0% 0,8%
Advocaten 100,0% 0% 0% 
Notarissen 100,0% 0% 0% 
Gerechtsdeurwaarders 100,0% 0% 0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  100% 0% 0%
Boekhouders-fiscalisten 100,0% 0% 0% 
Accountants-belastingconsulenten 100,0% 0% 0% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  100% 0% 0%
TOTAAL 96,0% 1,5% 2,5%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.24 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.15 
 
86% van de kantoren en praktijken beheren hun cliënten-/patiëntenbestand via de pc.  De 
medische dienstverlening scoort het hoogst (88%) en de bouwkundige dienstverlening het 
laagst (76%).  Dit zijn evenwel geen spectaculaire verschillen. Meer dan negen op tien 
apothekers, veterinaire praktijken, kinesitherapeuten en gerechtsdeurwaarders gebruiken de 
pc voor cliënten-/patiëntenbeheer.  De landmeters scoren het laagst; bijna zeven op tien 
bureaus.  De relatief lagere score voor deze IT-toepassing in de bouwkundige diensten kan 
wellicht verklaard worden door het feit dat architecten en landmeters vooral projectmatig 
werken en zo minder een lange termijnrelatie opbouwen met hun cliënteel. 
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Tabel 198 Gebruik van pc voor cliënten-/patiëntenbeheer naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Ja Neen, wel nuttig Neen, niet nuttig 
Apothekers 96,9% 0,8% 2,3% 
Medische praktijken 81,6% 14,2% 4,3% 
Tandartsen 88,9% 5,6% 5,6% 
Veterinaire praktijken  91,4% 5,7% 2,9% 
Kinesitherapeuten 92,3% 3,8% 3,8% 
MEDISCHE DIENSTEN  80,4% 7,9% 3,8%
Architecten 79,5% 10,2% 10,2% 
Landmeters 69,5% 16,9% 13,6% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  76,3% 12,7% 11,0%
Advocaten 84,7% 9,7% 5,6% 
Notarissen 83,9% 14,5% 1,6% 
Gerechtsdeurwaarders 97,3% 2,7% 0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  85,6% 10,7% 3,7%
Boekhouders-fiscalisten 83,7% 4,7% 11,6% 
Accountants-belastingconsulenten 86,2% 7,8% 6,0% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  85,1% 6,7% 8,2%
TOTAAL 85,9% 8,6% 5,5%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.16 
Sectorcluster p<.01, Cramers’ V=.10 
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82% van de kantoren en praktijken maken gebruik van vakspecifieke software.  De 
concreet mogelijke software varieert van beroepsgroep tot beroepsgroep.  De bouwkundige 
en de economische dienstverlening scoren het hoogst (96% en 98%).  Dit betekent dat 
96% architecten, 97% landmeters, 95% boekhouders-fiscalisten en zelfs 99% accountants-
belastingconsulenten gebruik maken van vakspecifieke software.  Ook de 
gerechtsdeurwaarders scoren hoog (92%).  Vakspecifieke software scoort het laagst in de 
medische dienstverlening (72%), zeker bij medische praktijken en kinesitherapeuten 
(beiden 64%). 16% kinesitherapeuten en 17% medische praktijken maken geen gebruik van 
dergelijke software maar zouden het wel nuttig vinden.  Geen enkele apotheker deelt deze 
mening. 

 

Tabel 199 Gebruik van vakspecifieke software naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Ja Neen, wel nuttig Neen, niet nuttig 
Apothekers 82,5% 0% 17,5% 
Medische praktijken 63,6% 17,1% 19,3% 
Tandartsen 75,0% 12,2% 12,8% 
Veterinaire praktijken  73,5% 14,7% 11,8% 
Kinesitherapeuten 64,0% 16,0% 20,0% 
MEDISCHE DIENSTEN   72,0% 10,7% 17,3%
Architecten 96,1% 1,6% 2,4% 
Landmeters 96,6% 0% 3,4% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  95,8% 1,7% 2,5%
Advocaten 76,4% 11,4% 12,2% 
Notarissen 83,2% 8,0% 8,8% 
Gerechtsdeurwaarders 91,7% 5,6% 2,8% 
JURIDISCHE DIENSTEN   79,8% 9,9% 10,3%
Boekhouders-fiscalisten 95,4% 1,1% 3,4% 
Accountants-belastingconsulenten 99,4% 0,6% 0% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  98,1% 0,8% 1,2%
TOTAAL 81,7% 7,4% 10,9%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.25 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.21 
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CD-roms worden vooral geconsulteerd in de juridische en de economische dienstverlening, 
vooral door accountants-belastingconsulenten, boekhouders-fiscalisten (beiden 94%), 
notarissen (93%) en advocaten (90%).  Ook heel wat architecten (93%) consulteren CD-
roms.  De medische dienstverlening scoort het laagst; vooral tandartsen en 
kinesitherapeuten (beiden 57%).  Toch vinden onder de niet-gebruikers 22% tandartsen, 
17% veterinaire praktijken en 17% kinesitherapeuten het gebruik van CD-Roms wel nuttig. 
In deze tijden van internet is er bij de vrije beroepen nog een aanzienlijke markt voor deze 
off line databanken. 
 

Tabel 200 Gebruik van pc voor consultatie CD-roms naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Ja Neen, wel nuttig Neen, niet nuttig 
Apothekers 82,1% 10,6% 7,3% 
Medische praktijken 69,0% 15,5% 15,5% 
Tandartsen 56,9% 21,9% 21,3% 
Veterinaire praktijken  68,6% 17,1% 14,3% 
Kinesitherapeuten 56,5% 17,4% 26,1% 
MEDISCHE DIENSTEN  70,6% 15,1% 14,2%
Architecten 93,0% 3,9% 3,1% 
Landmeters 74,6% 10,2% 15,3% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  85,8% 5,8% 8,3%
Advocaten 90,4% 4,0% 5,6% 
Notarissen 93,0% 4,7% 2,3% 
Gerechtsdeurwaarders 77,8% 11,1% 11,1% 
JURIDISCHE DIENSTEN  90,2% 4,9% 4,9%
Boekhouders-fiscalisten 94,3% 2,3% 3,4% 
Accountants-belastingconsulenten 94,1% 1,8% 4,1% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  93,8% 1,9% 4,3%
TOTAAL 81,4% 9,2% 9,4%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.25 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.19 
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In drie op vier kantoren en praktijken wordt de pc gebruikt voor algemene 
beheerstoepassingen (b.v. boekhouding of tijdschrijven).  Zeker bij economische beroepen 
is deze toepassing ruim verspreid: 99% van de boekhouders-fiscalisten en 98% van de 
accountants-belastingconsulenten maken hiervan gebruik.  Dit geldt ook voor 91% 
notarissen.  Ook nu scoort de medische dienstverlening weer lager (61%); zeker 
kinesitherapeuten (42%) en medische praktijken (52%).  Merken we op dat binnen deze 
sector de veterinaire praktijken en de tandartsen dan weer vrij hoog scoren (77% en 74%). 
 

Tabel 201 Gebruik van pc voor algemene beheerstoepassingen naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Ja Neen, wel nuttig Neen, niet nuttig 
Apothekers 66,9% 19,7% 13,4% 
Medische praktijken 51,8% 31,7% 16,5% 
Tandartsen 73,9% 14,9% 11,2% 
Veterinaire praktijken  76,5% 14,7% 8,8% 
Kinesitherapeuten 41,7% 37,5% 20,8% 
MEDISCHE DIENSTEN  61,1% 24,5% 14,4%
Architecten 80,5% 14,8% 4,7% 
Landmeters 77,2% 14,0% 8,8% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  79,0% 14,3% 6,7%
Advocaten 78,0% 16,3% 5,7% 
Notarissen 91,4% 6,3% 2,3% 
Gerechtsdeurwaarders 100,0% 0% 0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  84,4% 11,5% 4,1%
Boekhouders-fiscalisten 98,9% 0% 1,1% 
Accountants-belastingconsulenten 97,6% 1,2% 1,2% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  98,1% 0,8% 1,2%
TOTAAL 76,0% 15,5% 8,6%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.27 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.25 
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Ongeveer zeven op tien organisaties gebruiken pc’s voor rekenprogramma’s / spreadsheet.  
De economische en bouwkundige dienstverlening scoren erg hoog, respectievelijk 98% en 
96%.  Maar ook in negen op tien gerechtsdeurwaarderskantoren vinden we deze 
informaticatoepassing terug.  Groeipotentieel is er vooral in de juridische dienstverlening; 
23% van de notarissen en 13% van de advocaten vindt rekenprogramma’s wel nuttig voor 
het eigen kantoor.  Een aantal organisaties uit de medische dienstverlening, nl. 16% 
veterinaire praktijken, 14% medische praktijken en 10% tandartsen, deelt dezelfde mening.  
 

Tabel 202 Gebruik van pc voor rekenprogramma’s/spreadsheet naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Ja Neen, wel nuttig Neen, niet nuttig 
Apothekers 48,8% 8,9% 42,3% 
Medische praktijken 53,6% 14,3% 32,1% 
Tandartsen 57,7% 10,3% 32,1% 
Veterinaire praktijken  59,4% 15,6% 25,0% 
Kinesitherapeuten 48,0% 4,0% 48,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  52,9% 11,6% 35,5%
Architecten 96,1% 3,1% 0,8% 
Landmeters 96,6% 0% 3,4% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  95,8% 1,7% 2,5%
Advocaten 73,2% 13,0% 13,8% 
Notarissen 61,8% 22,8% 15,4% 
Gerechtsdeurwaarders 89,2% 5,4% 5,4% 
JURIDISCHE DIENSTEN  71,0% 15,4% 13,7%
Boekhouders-fiscalisten 97,7% 1,1% 1,1% 
Accountants-belastingconsulenten 97,6% 1,8% 0,6% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  97,7% 1,5% 0,8%
TOTAAL 71,0% 9,2% 19,8%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.35 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.32 
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47% van de organisaties gebruikt de pc voor agendabeheer.  De juridische dienstverlening 
scoort veel hoger, nl. 71%. Maar liefst negen op tien gerechtsdeurwaarders en bijna zeven 
op tien advocaten en notarissen maken van deze toepassing gebruik.  Ook 
kinesitherapeuten en accountants-belastingconsulenten scoren goed (ongeveer zes op tien 
praktijken en kantoren).  Deze informaticatoepassing heeft het minst succes in de medische 
en de bouwkundige dienstverlening met apothekers (25%) en landmeters (28%) als 
uitschieters.  Toch zijn er hier groeimogelijkheden; 36% van de landmeters en medische 
praktijken en 30% van de veterinaire praktijken en architecten vinden het gebruik van de pc 
voor agendabeheer wel nuttig. 
 

Tabel 203 Gebruik van pc voor eigen agendabeheer naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Ja Neen, wel nuttig Neen, niet nuttig 
Apothekers 24,8% 20,7% 54,5% 
Medische praktijken 37,9% 36,4% 25,7% 
Tandartsen 41,7% 19,6% 38,7% 
Veterinaire praktijken  39,4% 30,3% 30,3% 
Kinesitherapeuten 60,0% 12,0% 28,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  35,2% 27,8% 37,0%
Architecten 41,0% 30,3% 28,7% 
Landmeters 27,6% 36,2% 36,2% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  36,5% 33,0% 30,4%
Advocaten 69,4% 18,5% 12,1% 
Notarissen 69,3% 18,1% 12,6% 
Gerechtsdeurwaarders 89,5% 5,3% 5,3% 
JURIDISCHE DIENSTEN  71,1% 17,1% 11,8%
Boekhouders-fiscalisten 47,7% 26,7% 25,6% 
Accountants-belastingconsulenten 58,9% 17,9% 23,2% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  55,3% 21,0% 23,7%
TOTAAL 47,3% 24,5% 28,1%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.26 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.21 
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Nog geen 7% van de kantoren en praktijken maakt gebruik van spraaktechnologie. 25% 
maakt er geen gebruik van, maar zou het wel nuttig vinden.  Spraaktechnologie is er 
eigenlijk enkel bij advocaten (20%) en landmeters (12%).  Geen enkele kinesitherapeut of 
gerechtsdeurwaarder beschikt hierover.  Groeimogelijkheden van spraaktechnologie zijn er 
vooral in de medische en de juridische dienstverlening waar 38% medische praktijken, 31% 
tandartsen, 36% gerechtsdeurwaarders, 33% notarissen en 30% advocaten er totnogtoe 
geen gebruik van maken maar het wel nuttig vinden.   
 

Tabel 204 Gebruik van spraaktechnologie naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Ja Neen, wel nuttig Neen, niet nuttig 
Apothekers 4,1% 4,9% 91,0% 
Medische praktijken 7,1% 38,3% 54,6% 
Tandartsen 3,1% 30,9% 66,0% 
Veterinaire praktijken  3,0% 12,1% 84,8% 
Kinesitherapeuten 0% 13,0% 87,0% 
MEDISCHE DIENSTEN   5,1% 25,2% 69,7%
Architecten 5,0% 23,5% 71,4% 
Landmeters 12,3% 17,5% 70,2% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  6,3% 20,5% 73,2%
Advocaten 19,8% 29,8% 50,4% 
Notarissen 2,4% 32,5% 65,1% 
Gerechtsdeurwaarders 0% 36,4% 63,6% 
JURIDISCHE DIENSTEN   12,6% 31,1% 56,3%
Boekhouders-fiscalisten 5,7% 10,3% 83,9% 
Accountants-belastingconsulenten 2,5% 22,7% 74,8% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  4,0% 18,7% 77,4%
TOTAAL 6,6% 24,6% 68,8%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.24 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.12 
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Videoconferentie scoort nog lager. Slechts 5% van de organisaties beschikt over de nodige 
infrastructuur.  Hier scoort de medische dienstverlening iets hoger: 7% medische praktijken 
en 6% apothekers, tandartsen en veterinaire praktijken maken gebruik van 
videoconferentie.  Dit geldt ook voor 7% architecten.  De juridische dienstverlening scoort 
het laagst (2%).  Geen enkele notaris of gerechtsdeurwaarder beschikt over deze 
infrastructuur.  Groeipotentieel is er het meest bij medische praktijken (23%), architecten 
(21%) en advocaten (20%), het minst bij kinesitherapeuten en gerechtsdeurwaarders 
(beiden 9%).  
 

Tabel 205 Gebruik van videoconferentie naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Ja Neen, wel nuttig Neen, niet nuttig 
Apothekers 5,6% 12,1% 82,3% 
Medische praktijken 6,5% 23,0% 70,5% 
Tandartsen 6,2% 14,3% 79,5% 
Veterinaire praktijken  6,1% 18,2% 75,8% 
Kinesitherapeuten 4,3% 8,7% 87,0% 
MEDISCHE DIENSTEN   6,1% 17,5% 76,4%
Architecten 6,6% 20,7% 72,7% 
Landmeters 1,8% 10,5% 87,7% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  4,4% 16,8% 78,8%
Advocaten 2,5% 19,5% 78,0% 
Notarissen 0% 15,0% 85,0% 
Gerechtsdeurwaarders 0% 8,8% 91,2% 
JURIDISCHE DIENSTEN  1,7% 16,9% 81,4%
Boekhouders-fiscalisten 4,6% 13,8% 81,6% 
Accountants-belastingconsulenten 3,7% 17,7% 78,7% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  4,0% 16,7% 79,4%
TOTAAL 4,6% 17,2% 78,2%
Beroepsgroep & sectorcluster NS 
 

1.3 Netwerktoepassingen 

Drie op vier kantoren en praktijken hebben een pc-netwerk.  Dit wordt vooral gebruikt om 
documenten centraal op te slaan en te consulteren (93%) en om het cliënten- of 
patiëntenbestand gemeenschappelijk te beheren (85%).  We stelden reeds dat in bijna één 
op twee kantoren en praktijken het agendabeheer geautomatiseerd gebeurt.  In organisaties 
met een netwerk ligt dit percentage niet hoger; 42% van deze kantoren en praktijken 
beheert de agenda gemeenschappelijk via het pc-netwerk.  Nog eens 25% zou het wel 
nuttig vinden. 
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Tabel 206 Netwerktoepassingen 

 Ja Neen, wel nuttig Neen, niet nuttig
Centrale opslag/consultatie van documenten via 
pc  

93,1% 4,1% 2,9% 

Gemeenschappelijke cliënten-/patiëntenbeheer 84,6% 6,0% 9,4% 
Gemeenschappelijke agendabeheer via pc 41,7% 25,2% 33,1% 

 
Negen op tien pc-netwerk-organisaties gebruiken dit netwerk voor centrale opslag en 
consultatie van documenten.  De verschillen tussen de sectoren maar ook tussen de 
beroepsgroepen zijn beperkt: de kinesitherapeuten scoren het hoogst (100%) en de 
veterinaire praktijken het laagst (89%).  Bij deze laatste zijn er groeimogelijkheden; 11% van 
de veterinaire praktijken met een ICT-netwerk gebruikt deze netwerktoepassing niet, maar 
zou het wel nuttig vinden. 
 

Tabel 207 Gebruik van ICT-netwerk voor centrale opslag/consultatie van documenten 
naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Ja Neen, wel nuttig Neen, niet nuttig 
Apothekers 90,8% 1,8% 7,3% 
Medische praktijken 89,9% 6,7% 3,4% 
Tandartsen 94,1% 2,4% 3,5% 
Veterinaire praktijken  88,9% 11,1% 0% 
Kinesitherapeuten 100,0% 0% 0% 
MEDISCHE DIENSTEN 90,8% 4,3% 4,9%
Architecten 92,0% 5,3% 2,7% 
Landmeters 98,0% 0% 2,0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN   95,1% 2,9% 1,9%
Advocaten 97,2% 2,8% 0% 
Notarissen 98,4% 1,6% 0% 
Gerechtsdeurwaarders 97,2% 2,8% 0% 
JURIDISCHE DIENSTEN   97,8% 2,2% 0%
Boekhouders-fiscalisten 94,3% 2,9% 2,9% 
Accountants-belastingconsulenten 89,7% 7,6% 2,8% 
ECONOMISCHE DIENSTEN   91,2% 6,0% 2,8%
TOTAAL 93,1% 4,1% 2,9%
Beroepsgroep p<.05, Cramers’ V=.14 
Sectorcluster p<.01, Cramers’ V<.1 
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85% organisaties met een ICT-netwerk beheren hun cliënten- of patiëntenbestand via dit 
netwerk.  Binnen de bouwkundige dienstverlening gaat het maar om 65% van de kantoren. 
Vooral de landmeters scoren erg laag, nl. 57%, 20% van de landmeters beschikt over een 
netwerk, gebruikt het niet voor het cliëntenbeheer maar vindt deze toepassing wel nuttig.  
Vooral in de medische dienstverlening scoort deze netwerktoepassing goed.  Als we de 
organisaties met een pc-netwerk eruit pikken, merken we dat 94% apothekers, evenveel 
tandartsen en alle kinesitherapeuten hun patiëntenbestand via dit netwerk beheren. 
 

Tabel 208 Gebruik van ICT-netwerk voor gemeenschappelijk cliënten-/patiëntenbeheer 
naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Ja Neen, wel nuttig Neen, niet nuttig 
 94,4% 0% 5,6% 
Medische praktijken 79,1% 7,0% 14,0% 
Tandartsen 94,1% 2,4% 3,5% 
Veterinaire praktijken  88,2% 5,9% 5,9% 
Kinesitherapeuten 100,0% 0% 0% 
MEDISCHE DIENSTEN   87,8% 3,3% 8,8%
Architecten 70,8% 11,3% 17,9% 
Landmeters 56,5% 19,6% 23,9% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN    64,9% 13,4% 21,6%
Advocaten 85,4% 5,8% 8,7% 
Notarissen 86,6% 12,6% 0,8% 
Gerechtsdeurwaarders 91,2% 2,9% 5,9% 
JURIDISCHE DIENSTEN   86,4% 8,0% 5,6%
Boekhouders-fiscalisten 83,6% 6,0% 10,4% 
Accountants-belastingconsulenten 87,9% 5,0% 7,1% 
ECONOMISCHE DIENSTEN   86,1% 5,3% 8,6%
TOTAAL 84,6% 6,0% 9,4%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.21 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.15 
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42% van de kantoren en praktijken beheert de agenda gemeenschappelijk via het netwerk.  
Ook hier zijn er behoorlijke sectorverschillen: de juridische dienstverlening scoort het 
hoogst (68%), de economische dienstverlening neemt een tussenpositie in (44%), de 
medische en de bouwkundige dienstverlening scoren minder goed (respectievelijk 28% en 
25%).  Het laagst scoren de apothekers (13%) en de landmeters (16%).  Het hoogst de 
kinesitherapeuten (100%), de gerechtsdeurwaarders (85%), de notarissen (73%) en de 
advocaten (62%).  Groeimogelijkheden zijn er vooral in de medische en de bouwkundige 
dienstverlening: 44% landmeters, 38% veterinaire praktijken en 34% medische praktijken 
en architectenbureaus beschikken over een ICT-netwerk, gebruiken dit niet voor 
gemeenschappelijk agendabeheer, maar zouden dit wel nuttig vinden. 
  

Tabel 209 Gebruik van ICT-netwerk voor gemeenschappelijk agendabeheer naar 
beroepsgroep en sectorcluster 

 Ja Neen, wel nuttig Neen, niet nuttig 
Apothekers 13,3% 13,3% 73,3% 
Medische praktijken 31,8% 34,1% 34,1% 
Tandartsen 51,3% 16,7% 32,1% 
Veterinaire praktijken  25,0% 37,5% 37,5% 
Kinesitherapeuten 100,0% 0% 0% 
MEDISCHE DIENSTEN  27,8% 23,9% 48,3%
Architecten 29,9% 34,0% 36,1% 
Landmeters 15,6% 44,4% 40,0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN   25,0% 38,0% 37,0%
Advocaten 61,8% 27,5% 10,8% 
Notarissen 72,5% 18,3% 9,2% 
Gerechtsdeurwaarders 85,3% 11,8% 2,9%  
JURIDISCHE DIENSTEN   67,6% 23,0% 9,4%
Boekhouders-fiscalisten 39,4% 28,8% 31,8% 
Accountants-belastingconsulenten 47,4% 22,2% 30,4% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  44,3% 24,1% 31,5%
TOTAAL 41,7% 25,2% 33,1%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.34 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.27 
 

1.4 Informatisering van het werk nader bestudeerd 

Schaalomvang speelt een belangrijke rol bij de mate van informatisering van het werk.  Zo 
blijkt dat in één op acht kantoren en praktijken van minder dan 3 personen er geen pc 
aanwezig is.  Bij grotere organisaties is het percentage niet-geïnformatiseerde kantoren en 
praktijken veel lager (0% tot 2%).  Bovendien beschikken bijna alle organisaties van meer 
dan tien personen over een ICT-netwerk.  Bij de kleinste kantoren en praktijken is dit 
minder dan één op twee organisaties.  
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Tabel 210 Informatisering van het werk naar schaalomvang 

 Er is geen informatica Er is minstens één pc Er is een pc-netwerk 
<3 personen 12% 43% 46% 
3 - 5 personen 2% 21% 77% 
6 - 10 personen 0% 11% 88% 
>10 personen 1% 0% 99% 
p=.00 
 
Vooral onder de solopraktijken en de kantoren/praktijken die zich op de eerste plaats 
richten tot een particulier cliënteel vinden we niet-geïnformatiseerde organisaties terug.  
ICT-netwerken zijn er vooral in de associaties, de kantoren/praktijken die zich profileren 
als generalist maar daarnaast een aantal specifieke diensten aanbieden en de kantoren met 
vooral zakelijke cliënten. 
 

Tabel 211 Informatisering van het werk naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Type cliënteel 
Geen 
informatica 

Solopraktijken 8% 
t.o.v. andere types 1%

Specialisten 5% t.o.v. 
generalisten met 

specifieke dnstn 2%  

Particulieren 5% 
t.o.v.  0% zakelijk 

clienteel 

Informatisering 
van het werk 

Aanwezigheid 
netwerk 

Associaties 84% t.o.v. 
solopraktijken 59% 

Generalisten met 
specifieke dnstn. 82% 
t.o.v. generalisten 71%

Zakelijk cliënteel 
86% t.o.v. 68% 

particulieren 
p=.00 behoudens bij ‘Profilering’ p<.01 
 
 

2. HET E-VRIJE BEROEP 

2.1 Het e-vrije beroep in de praktijk 

Ongeveer 85% van de kantoren en praktijken beschikt over e-mail en/of internet.  Nog 
eens 11% zou dit wel nuttig vinden.  Van de internetgebruikers heeft 18% een eigen 
website. 35% beschikt hier niet over, maar vindt dit wel nuttig.  
 

Tabel 212 E-mail / Internet / Eigen website 

 Dit is aanwezig Dit is niet aanwezig maar dit 
zou wel nuttig zijn 

Dit is niet aanwezig en 
dit is hier niet nuttig 

E-mail 84,3% 11,6% 4,1% 
Internet 85,3% 11,1% 3,6% 
Eigen website 18,4% 35,1% 46,6% 
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Minstens negen op tien kantoren en praktijken uit de bouwkundige, economische of 
juridische dienstverlening maken gebruik van e-mail.  De medische dienstverlening scoort 
lager nl. drie op vier organisaties.  Vooral kinesitherapeuten (63%) en apothekers (66%) 
scoren laag.   De notarissen scoren het hoogst (99%), gevolgd door de landmeters (95%), 
de architecten (94%) en de advocaten (idem). Er zijn nog wat groeimogelijkheden voor e-
mailgebruik, zeker in de medische dienstverlening.  Zo beschikken 26% kinesitherapeuten 
en 23% apothekers niet over e-mail, maar zij zijn van mening dat dit wel nuttig zou zijn.  
Eén op tien apothekers, kinesitherapeuten en tandartsen vindt het dan weer niet nuttig. 
 

Tabel 213 Aanwezigheid e-mail naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Er is e-mail Er is geen e-mail 
maar dit zou wel 

nuttig zijn 

Er is geen e-mail en 
dit is hier niet nuttig 

Apothekers 66,2% 23,3% 10,5% 
Medische praktijken 81,3% 15,3% 3,5% 
Tandartsen 73,2% 16,5% 10,4% 
Veterinaire praktijken  80,0% 17,1% 2,9% 
Kinesitherapeuten 63,0% 25,9% 11,1% 
MEDISCHE DIENSTEN  74,5% 18,5% 7,0%
Architecten 93,9% 6,1% 0% 
Landmeters 94,9% 1,7% 3,4% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  94,3% 4,9% 0,8%
Advocaten 93,7% 4,7% 1,6% 
Notarissen 98,5% 1,5% 0% 
Gerechtsdeurwaarders 89,5% 10,5% 0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  94,8% 4,4% 0,8%
Boekhouders-fiscalisten 92,1% 6,7% 1,1% 
Accountants-belastingconsulenten 89,4% 7,6% 2,9% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  90,5% 7,3% 2,3%
TOTAAL 84,3% 11,6% 4,1%
Beroepsgroep: p=.00, Cramers’ V=.23 
Sectorcluster: p=.00, Cramers’ V=.18 
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De percentages inzake internet liggen in dezelfde lijn.  De medische dienstverlening scoort 
lager, maar mogelijks neemt het gebruik van internet nog toe in deze sectorcluster (19%).  
Internet is het meest verspreid onder notarissen (99%), landmeters (97%) en architecten 
(95%), het minst onder kinesitherapeuten (65%), apothekers (72%) en tandartsen (76%).  
Eén op acht kinesitherapeuten en één op tien tandartsen beschikt niet over internet en 
vindt het ook niet nuttig.  
 

Tabel 214 Aanwezigheid internet naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Er is internet Er is geen internet 
maar dit zou wel 

nuttig zijn 

Er is geen internet en 
dit is hier niet nuttig 

Apothekers 71,8% 22,1% 6,1% 
Medische praktijken 80,4% 15,4% 4,2% 
Tandartsen 76,2% 14,0% 9,8% 
Veterinaire praktijken  85,7% 11,4% 2,9% 
Kinesitherapeuten 65,4% 23,1% 11,5% 
MEDISCHE DIENSTEN  76,8% 17,4% 5,9%
Architecten 94,7% 4,5% 0,8% 
Landmeters 96,6% 3,4% 0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  95,1% 4,1% 0,8%
Advocaten 92,1% 5,5% 2,4% 
Notarissen 98,5% 1,5% 0%  
Gerechtsdeurwaarders 92,1% 5,3% 2,6% 
JURIDISCHE DIENSTEN  94,0% 4,4% 1,6%
Boekhouders-fiscalisten 93,3% 5,6% 1,1% 
Accountants-
belastingconsulenten 

89,4% 8,2% 2,4% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  90,8% 7,3% 1,9%
Totaal 85,3% 11,1% 3,6%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.20 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.16 
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Bijna één op vijf internetgebruikers beschikt over een eigen website.  Bijna één op twee 
internetgebruikers zonder website vindt dat dit helemaal geen meerwaarde heeft voor het 
kantoor/de praktijk.  Iets meer dan één op drie organisaties vindt van wel.  Websites 
komen vooral voor in de bouwkundige dienstverlening (33%).  Vooral architecten 
beschikken vaak over een eigen website (33%), maar ook heel wat boekhouders-fiscalisten 
(29%), landmeters (26%), advocaten (26%), gerechtsdeurwaarders (24%) en accountants-
belastingconsulenten (23%).  De medische dienstverlening scoort laag (9%).  Bij tandartsen 
(4%), kinesitherapeuten (6%) en medische praktijken (8%) komt het bijna niet voor.  
Bovendien zijn er in de medische dienstverlening ook heel wat praktijken die een eigen 
website absoluut niet nuttig vinden, nl. 64%.  Dit in contrast met de bouwkundige 
dienstverlening waarvan slechts 19% architecten en 28% landmeters deze mening delen. 
 

Tabel 215 Aanwezigheid van een eigen website naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Er is een eigen 
website 

Er is geen eigen 
website maar dit zou 

wel nuttig zijn 

Er is geen eigen 
website en dit is hier 

niet nuttig 
Apothekers 12,8% 25,5% 61,7% 
Medische praktijken 7,9% 26,3% 65,8% 
Tandartsen 4,1% 28,7% 67,2% 
Veterinaire praktijken  16,7% 23,3% 60,0% 
Kinesitherapeuten 6,3% 31,3% 62,5% 
MEDISCHE DIENSTEN 9,1% 26,5% 64,4%
Architecten 35,0% 46,3% 18,7% 
Landmeters 26,3% 45,6% 28,1% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  33,0% 44,3% 22,6%
Advocaten 25,9% 47,4% 26,7% 
Notarissen 12,6% 46,5% 40,9% 
Gerechtsdeurwaarders 24,2% 30,3% 45,5% 
JURIDISCHE DIENSTEN  21,4% 45,7% 32,9%
Boekhouders-fiscalisten 28,9% 31,3% 39,8% 
Accountants-
belastingconsulenten 

23,0% 38,8% 38,2% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  25,2% 35,7% 39,1%
Totaal 18,4% 35,1% 46,6%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.26 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.24 
 

2.2 Internetgebruik 

Internet wordt vooral gebruikt om websites en externe databanken te consulteren, nl. in 
acht op tien organisaties.  In bijna zes op tien kantoren en praktijken wordt er echter (ook?) 
op het internet gesurft voor privé-doeleinden.  De ‘minder voor de hand liggende’ en vaak 
betalende internettoepassingen scoren duidelijk lager.  Slechts in één op tien kantoren 
mondt het surfen op internet ook uit in een abonnement op een e-zine, deelname aan een 
newsgroup of toegang tot een extranet.  Netwerking met leveranciers of/en cliënten via 
internet is er in ongeveer één op vier kantoren en praktijken: 26% van de organisaties 
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plaatst bestellingen bij leveranciers via internet; ongeveer eenzelfde percentage organisaties 
(23%) verzamelt informatie over haar (wellicht zakelijk) cliënteel via internet.  
 

Tabel 216 Internettoepassingen 

 % 
Consultatie externe databanken 81,1% 
Privé-doeleinden 57,0% 
Bestellingen bij leveranciers  25,9% 
Informatie verzamelen over cliënten (patiënten)  22,6% 
Lidmaatschap newsgroup  11,5% 
Toegang tot e-group / extranet 11,4% 
Abonnement op e-zines  9,7% 

 
Naast de consultatie van externe databanken via het net wordt er ook op het internet 
gesurft voor privé-doeleinden.  Opvallend zijn de sectorgebonden resultaten: in de 
juridische en economische beroepen wordt internet duidelijk meer geconsulteerd voor 
beroeps- en minder voor privé-doeleinden; in de medische en bouwkundige sector zien we 
net het omgekeerde.  Zo consulteert slechts 53% van de tandartsen externe databanken via 
het net, 81% surft wel privé. Bij accountants-belastingconsulenten net het omgekeerde; 
95% consulteert externe databanken, 30% surft voor privé-doeleinden. 
 
Ongeveer één op vier internetgebruikers plaatst bestellingen bij leveranciers via internet. 
De medische dienstverlening scoort hier hoger, zeker bij veterinaire praktijken (47%) en 
tandartsen (58%).  De juridische en economisch dienstverlening scoren duidelijk veel lager.  
Zo maakt slechts 7% van de notarissen gebruik van deze toepassing.  Iets meer dan één op 
vijf internetgebruikers verzamelt informatie over haar cliënteel via internet.  Deze 
internettoepassing kent vooral navolging in de bouwkundige en de juridische sector, zeker 
bij landmeters (37%), notarissen (37%) en gerechtsdeurwaarders (43%).  Het ligt voor de 
hand dat deze internettoepassing lager scoort in de medische dienstverlening (11%).  De 
kinesitherapeuten vormen hier evenwel een uitzondering; 29% van de kinesitherapeuten die 
beschikken over internet verzamelen informatie over hun patiënt via het net.12 
 

                                                 
12  Vermoedelijk gaat het over het verzamelen van info over de aandoening van een patiënt en niet zozeer 

over de patiënt zelf. 
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Tabel 217 Meest gebruikte internettoepassingen naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Consultatie 
externe 

databanken 

Privé-
doeleinden 

Bestellingen 
bij 

leveranciers 

Informatie 
verzamelen over 

cliënten/patiënten
Apothekers 62,8% 73,4% 36,2% 3,2% 
Medische praktijken 81,7% 75,7% 23,5% 17,4% 
Tandartsen 52,8% 80,8% 58,4% 6,4% 
Veterinaire praktijken  70,0% 73,3% 46,7% 6,7% 
Kinesitherapeuten 58,8% 88,2% 35,3% 29,4% 
MEDISCHE DIENSTEN  70,2% 76,0% 34,4% 11,1%
Architecten 83,2% 49,6% 21,6% 29,6% 
Landmeters 64,9% 57,9% 31,6% 36,8% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  77,4% 52,6% 25,9% 33,6%
Advocaten 90,6% 60,7% 23,9% 26,5% 
Notarissen 93,0% 38,8% 7,0% 38,8% 
Gerechtsdeurwaarders 88,6% 22,9% 17,1% 42,9% 
JURIDISCHE DIENSTEN  91,1% 50,2% 17,7% 32,1%
Boekhouders-fiscalisten 90,4% 33,7% 19,3% 24,1% 
Accountants-belastingconsulenten 94,7% 29,6% 17,1% 28,9% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  92,9% 31,5% 18,9% 29,0%
Totaal 81,1% 57,0% 25,9% 22,6%
Sectorclusters telkens p=.00 
Beroepsgroepen telkens p=.00 
 
De gemiddelde vrije beroepsbeoefenaar heeft de weg naar het internet gevonden.  Dit 
neemt niet weg dat een aantal internettoepassingen (nog) weinig succes kennen.  Slechts 
één op tien organisaties is lid van een newsgroep, beschikt over een extranettoegang of 
heeft een abonnement op een e-zine.  De juridische dienstverlening scoort hoger op 
‘lidmaatschap van newsgroups’ en ‘toegang tot e-groups of extranet’.  Zo maken heel wat 
notarissen gebruik van beide internettoepassingen: 26% is lid van een newsgroup en 46% 
beschikt over de toegang tot een e-group of extranet.  Dit vormt een groot contrast met de 
kinesitherapeuten; geen enkele kinesitherapeuten is lid van een newsgroup en 6% heeft 
toegang tot een e-group.  Tenslotte hebben vooral boekhouders-fiscalisten een 
abonnement op een e-zine (23%). Hier scoren de apothekers en tandartsen zeer laag (2%). 
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Tabel 218 Overige internettoepassingen naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Lidmaatschap 
newsgroup 

Toegang tot  
extranet 

Abonnement op  
e-zines 

Apothekers 7,4% 3,2% 2,1% 
Medische praktijken 16,5% 16,5% 12,2% 
Tandartsen 6,4% 5,6% 2,4% 
Veterinaire praktijken  20,0% 3,3% 10,0% 
Kinesitherapeuten 0% 5,9% 5,9% 
MEDISCHE DIENSTEN  11,8% 9,9% 7,2%
Architecten 9,6% 6,4% 8,8% 
Landmeters 5,3% 7,0% 12,3% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  8,7% 6,1% 10,3%
Advocaten 11,1% 10,3% 10,3% 
Notarissen 26,4% 45,7% 3,9% 
Gerechtsdeurwaarders 8,6% 20,0% 8,6% 
JURIDISCHE DIENSTEN  16,0% 23,2% 8,0%
Boekhouders-fiscalisten 9,6% 4,8% 22,9% 
Accountants-
belastingconsulenten 

6,6% 4,6% 11,8% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  7,6% 5,0% 15,5%
Totaal 11,5% 11,4% 9,7%
Sectorclusters telkens p=.00 
Beroepsgroepen telkens p=.00 behoudens ‘Toegang tot extranet p<.05 
 

2.3 E-mailgebruik 

In één op vijf organisaties verloopt heel wat interne communicatie via e-mail.  In één op 
vier kantoren en praktijken wordt e-mail (ook) gebruikt voor communicatie met 
medewerkers en personeelsleden die zich elders bevinden, hetzij thuis, in een andere 
vestiging of zelfs bij het cliënteel.  Externe communicatie via e-mail scoort evenwel hoger.  
Hieruit zou je kunnen afleiden dat e-mail een belangrijke rol speelt bij netwerking: zeven op 
tien kantoren en praktijken wenden e-mail aan om contacten met andere beoefenaars van 
een vrij beroep te onderhouden; zes op tien organisaties contacteren zelfs hun cliënten via 
e-mail.  Ook elektronische communicatie met overheidsdiensten (41%) of andere 
organisaties – denken we hierbij bv. aan de koepelorganisaties of ordes – (65%) kent een 
groeiende verspreiding. 
 

Tabel 219 E-mail toepassingen 

 % 

Communicatie met andere beoefenaars van een vrij beroep  69,1% 
Communicatie met andere organisaties 65,1% 
Communicatie met patiënten/cliënten 60,0% 
Communicatie met overheidsinstellingen 41,4% 
Communicatie met medewerkers of overige personeelsleden die zich elders bevinden 25,4% 
Interne communicatie 20,5% 
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Vooral de juridische dienstverlening communiceert elektronisch met andere beoefenaars 
van een vrij beroep (85%). 94% gerechtsdeurwaarders, 88% notarissen en 82% advocaten 
gebruikt e-mail hiervoor.  Ook heel wat landmeters (88%), tandartsen (80%) en veterinaire 
praktijken (79%) doen  aan netwerking via e-mail. Boekhouders-fiscalisten (35%) scoren 
het laagst, gevolgd door de apothekers en accountants-belastingconsulenten (50%). 
 
Bij communicatie met ‘andere’ organisaties denken we op de eerste plaats aan de koepels en 
ordes.  Zes op tien organisaties uit de juridische dienstverlening tot meer dan zeven op tien 
organisaties uit de bouwkundige dienstverlening gebruikt e-mail hiervoor.  De apothekers 
scoren het hoogst (77%), de advocaten het laagst (55%). 
 
Ongeveer negen op tien kantoren uit de bouwkundige, de juridische of de economische 
dienstverlening communiceren met hun cliënten via e-mail.  Slechts één op vijf praktijken 
uit de medische dienstverlening communiceert met het cliënteel via e-mail.  Landmeters en 
accountants-belastingconsulenten scoren het hoogst (95%), apothekers en medische 
praktijken (13% en 17%) het laagst. 
 

Tabel 220 Meest gebruikte e-mail toepassingen naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Communicatie met 
andere beoefenaars 
van een vrij beroep 

Communicatie met 
andere organisaties 

Communicatie met 
patiënten/cliënten 

Apothekers 51,1% 77,3% 13,6% 
Medische praktijken 82,1% 65,0% 17,1% 
Tandartsen 80,0% 65,0% 30,8% 
Veterinaire praktijken  78,6% 64,3% 25,0% 
Kinesitherapeuten 70,6% 64,7% 29,4% 
MEDISCHE DIENSTEN  72,5% 68,4% 19,1%
Architecten 68,5% 75,8% 85,5% 
Landmeters 87,5% 76,8% 94,6% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  72,2% 74,8% 88,7%
Advocaten 82,4% 54,6% 86,6% 
Notarissen 87,6% 65,1% 86,0% 
Gerechtsdeurwaarders 94,1% 67,6% 88,2% 
JURIDISCHE DIENSTEN  84,9% 59,2% 86,6%
Boekhouders-fiscalisten 35,4% 62,2% 87,8% 
Accountants-
belastingconsulenten 

50,0% 59,2% 95,4% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  45,6% 60,5% 92,4%
Totaal 69,1% 65,1% 60,0%
Sectorclusters telkens p=.00 behoudens ‘Communicatie met andere organisaties’ p<.01 
Beroepsgroepen telkens p=.00 behoudens ‘Communicatie met andere organisaties’ p<.05 
 
Vier op tien organisaties communiceren elektronisch met overheidsinstellingen.  We 
kunnen dit interpreteren als een indicatie dat e-government wel een kans maakt bij de vrije 
beroepen.  Dit geldt voor zes op tien kantoren uit de bouwkundige en drie op tien 
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praktijken uit de medische dienstverlening. Vooral de landmeters scoren hoog (68%).  De 
tandartsen en kinesitherapeuten scoren laag (23% en 24%). 
 
Communicatie met medewerkers en personeel verloopt niet zo vaak via e-mail; één op vier 
organisaties gebruikt e-mail om medewerkers of overige personeelsleden die zich elders 
bevinden te bereiken en in één op vijf organisaties verloopt de interne communicatie via e-
mail.  Elektronische communicatie met personeel elders is er vooral bij de bouwkundige 
beroepen (45%) en advocaten (35%).  Ook op interne communicatie via e-mail scoren de 
advocaten hoger (34%). 
 

Tabel 221 Overige e-mail toepassingen naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Communicatie met 
overheids-
instellingen 

Communicatie met 
medewerkers of 

overige 
personeelsleden die 
zich elders bevinden 

Interne 
communicatie 

Apothekers 33,0% 5,7% 6,8% 
Medische praktijken 35,0% 29,9% 17,9% 
Tandartsen 23,3% 20,8% 8,3% 
Veterinaire praktijken  53,6% 25,0% 21,4% 
Kinesitherapeuten 23,5% 29,4% 35,3% 
MEDISCHE DIENSTEN  32,9% 21,2% 13,7%
Architecten 59,7% 46,8% 24,2% 
Landmeters 67,9% 42,9% 10,7% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  60,9% 45,2% 20,0%
Advocaten 37,8% 35,3% 33,6% 
Notarissen 55,8% 9,3% 22,5% 
Gerechtsdeurwaarders 79,4% 20,6% 17,6% 
JURIDISCHE DIENSTEN  47,3% 25,5% 28,6%
Boekhouders-fiscalisten 34,1% 24,4% 23,2% 
Accountants-
belastingconsulenten 

46,7% 21,1% 25,0% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  41,4% 23,2% 24,9%
Totaal 41,4% 25,4% 20,5%
Sectorclusters telkens p=.00 behoudens ‘Communicatie met overheidsinstellingen’ p<.01 
Beroepsgroepen telkens p=.00  
 
2.3.1 Doel website 

18% van de kantoren en praktijken heeft een eigen website.  Acht op tien websitebezitters 
gebruikt deze website vooral om aan het eigen kantoor of praktijk meer bekendheid te 
geven.  Andere mogelijkheden worden duidelijk minder benut: ongeveer één op twee 
organisaties informeert het (potentiële) cliënteel via de website over het actuele reilen en 
zeilen binnen het kantoor/de praktijk; één op acht organisaties tracht personeel te 
rekruteren via de website en in evenveel kantoren en praktijken is er een “gesloten” website 
voor geregistreerde cliënten/patiënten (extranet).  
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Tabel 222 Website toepassingen 

 % 

Bekendmaking van dit kantoor/deze praktijk 81,7% 
Actuele informatie aanbieden  50,0% 
Rekrutering van medewerkers of overige personeelsleden 12,7% 
‘Gesloten’ website voor geregistreerde cliënten/patiënten 11,8% 

 
Een eigen website wordt vooral gebruikt om aan het eigen kantoor of praktijk meer 
bekendheid te geven.  Met andere woorden: als vorm van reclame.  En dit ligt in de 
medische sector natuurlijk erg moeilijk.  Het contrast met de bouwkundige dienstverlening 
is dan ook erg groot: meer dan negen op tien bureaus uit de bouwkundige sector t.o.v. 
meer dan vijf op tien praktijken uit de medische dienstverlening gebruiken hun website ter 
bekendmaking van de organisatie.  Kinesitherapeuten (0%), tandartsen (20%), apothekers 
(50%) en notarissen (56%) scoren het laagst. Landmeters (100%), advocaten (97%), 
architecten en accountants-belastingconsulenten (91%) het hoogst.  
 
Eén op twee organisaties biedt actuele informatie aan via de eigen website.  De 
sectorverschillen zijn beperkt; de juridische dienstverlening scoort iets hoger (drie op vijf 
organisaties); de economische dienstverlening iets lager (twee op vijf organisaties).  De 
veterinaire praktijken (100%), tandartsen (80%) en gerechtsdeurwaarders (75%) scoren erg 
goed.  Ook hier een veel lagere score bij apothekers (33%) en kinesitherapeuten (0%). 
 
Ongeveer één op tien organisaties rekruteren via een eigen website.  Dit gebeurt iets meer 
in de juridische en de economische dienstverlening maar bijna niet in de medische 
dienstverlening (3%).  Er zijn verschillen tussen de beroepsgroepen. Zo rekruteren één op 
vier advocaten en één op vijf accountants-belastingconsulenten en veterinaire praktijken via 
de eigen website.  Dit gebeurt door geen enkele apotheker, medische praktijk, tandarts, 
kinesitherapeut, notaris of gerechtsdeurwaarder.  
 
Eén op tien organisaties beschikt over een gesloten website voor haar geregistreerde 
cliënten/patiënten.  Dit komt bijna niet voor in de bouwkundige dienstverlening (3%).  
Een aantal beroepsgroepen scoren duidelijk hoger: één op twee gerechtsdeurwaarders, één 
op vier boekhouders-fiscalisten en één op vijf tandartsen beschikt over een gesloten 
website.  Geen enkele veterinaire praktijk, kinesitherapeut, landmeter of notaris beschikt 
hierover. 
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Tabel 223 Website toepassingen naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Bekendmaking 
kantoor/praktijk 

 

Actuele 
informatie 
aanbieden 

 

Rekrutering 
medewerkers / 

overig 
personeel 

Gesloten 
website voor 

geregistreerde 
cliënt/patiënt 

Apothekers 50,0% 33,3% 0% 16,7% 
Medische praktijken 66,7% 55,6% 0% 11,1% 
Tandartsen 20,0% 80,0% 0% 20,0% 
Veterinaire praktijken  80,0% 100,0% 20,0% 0% 
Kinesitherapeuten 0% 0% 0% 0% 
MEDISCHE DIENSTEN  56,4% 51,3% 2,6% 12,8%
Architecten 90,7% 46,5% 11,6% 2,3% 
Landmeters 100,0% 46,7% 6,7% 0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN   94,6% 50,0% 10,5% 2,6%
Advocaten 96,7% 60,0% 26,7% 13,3% 
Notarissen 56,3% 56,3% 0% 0% 
Gerechtsdeurwaarders 75,0% 75,0% 0% 50,0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  86,0% 60,0% 18,4% 14,0%
Boekhouders-fiscalisten 79,2% 41,7% 8,3% 25,0% 
Accountants-
belastingconsulenten 

91,4% 40,0% 20,0% 8,6% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  86,7% 41,0% 16,4% 15,0%
Totaal 81,8% 50,2% 11,8% 10,8%
Sectorclusters telkens NS behoudens ‘Bekendmaking van dit kantoor/deze praktijk’ p=.00 
Beroepsgroepen telkens p=.00  
 
2.3.2 Het e-vrije beroep nader bestudeerd 

Schaalomvang speelt een rol.  Meer dan negen op tien kantoren en praktijken van meer dan 
tien personen beschikken over e-mail / internet.  Dit geldt net niet voor drie op vier 
organisaties van minder dan drie personen.  Verder beschikken vier op tien organisaties-
internetgebruikers van meer dan tien personen over een eigen website.  Bij de kleinste 
kantoren en praktijken is dit slechts 7%. 
 

Tabel 224 Het e-vrije beroep naar schaalomvang 

 Aanwezigheid e-mail Aanwezigheid internet Aanwezigheid eigen website 
<3 personen 73% 74% 7% 
3 - 5 personen 84% 86% 15% 
6 - 10 personen 89% 89% 24% 
>10 personen 95% 95% 40% 
Telkens p=.00 
 
Vooral de associaties, kantoren en praktijken die zich als generalist profileren maar 
daarnaast een aantal specifieke diensten aanbieden en kantoren die zich op de eerste plaats 
richten tot een zakelijk cliënteel beschikken over e-mail en/of internet.  Verder hebben 
vooral de associaties, de specialisten en de zakenkantoren een eigen website. 
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Tabel 225 Het e-vrije beroep naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Type cliënteel 
Aanwezigheid e-mail Associaties 92% 

t.o.v. solopraktijken 
79% p=.00 

Generalisten met 
specifieke dnstn 91% 

t.o.v. anderen 80% p=.00 

Zakelijk cliënteel 92% 
t.o.v. 78% particulier 

p=.00 
Aanwezigheid internet Associaties 91% 

t.o.v. solopraktijken 
81% p<.01 

Generalisten met 
specifieke dnstn 91% 
t.o.v. specialisten 80% 

p=.00 

Zakelijk cliënteel 92% 
t.o.v. 80% particulier 

p=.00 

Aanwezigheid eigen website Associaties 26% 
t.o.v. solopraktijken 

11% p=.00 

Specialisten 22% t.o.v. 
generalisten 13% p=.01 

Zakelijk cliënteel 28% 
t.o.v. 11% particulier 

p=.00 

 
 

3. SAMENVATTING 

Bijna alle kantoren zijn uitgerust met pc’s(21%) of een computernetwerk (75%).  De 
nieuwe informatietechnologie heeft de vrije beroepen een belangrijk hulpmiddel geboden 
zowel voor klassiek secretariaatswerk (bvb. tekstverwerking : 96%)  als voor de eigenlijke 
dienstverlening aan de hand van vakspecifieke software (82%).  Ook e-mail (84%) en 
internet (85%) zijn niet aan het vrije beroep voorbij gegaan.  Bijna één op vijf praktijken 
heeft een eigen website.  Nog heel wat andere beroepsbeoefenaars maken er nog geen 
gebruik van, maar vinden e-mail, internet en vooral een eigen website wel een nuttige 
toepassing. 
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HOOFDSTUK 9 PERMANENTE VORMING 

 
In dit hoofdstuk gaan we na hoe en in welke mate beoefenaars van een vrij beroep ‘up to 
date’ trachten te blijven. Eerst komt permanente vorming aan bod.  We trachten een aantal 
vragen te beantwoorden: of er sprake is van permanente vorming bij associés, medewerkers 
en overige personeelsleden; in welke mate zij aan permanente vorming doen en tenslotte 
aan welke opleidingsthematieken er vooral tijd wordt gespendeerd en door wie.  Ten 
tweede gaan we na via welke initiatieven - anders dan bijkomende opleidingen, cursussen of 
seminaries - de verschillende personeelscategorieën nog trachten bij te blijven.  Ten derde 
bespreken we het opleidingsplan.  Zulk een uitgeschreven plan kan het opleidingsbeleid 
binnen het kantoor of de praktijk (meer) structureren.  Vraag is of beoefenaars van een vrij 
beroep – zeker deze uit de kleinste kantoren en praktijken – hun opleidingsprogramma op 
zulke (geformaliseerde) wijze benaderen of minstens nuttig zouden vinden.  Tenslotte 
peilen we naar de houding van de vrije beroepsbeoefenaars ten aanzien van permanente 
vorming: is het nodig om zich voortdurend bij te scholen; heeft men wel voldoende tijd om 
aan permanente vorming te doen; zou permanente vorming verplicht moeten zijn binnen 
de eigen beroepsgroep.  
 
 

1. DEELNAME AAN PERMANENTE VORMING 

1.1 Is er permanente vorming? 

 
1.1.1 Stand van zaken 

In meer dan negen op tien organisaties werd er in het afgelopen jaar aan permanente 
vorming gedaan.  In meer dan acht op tien kantoren en praktijken volgt de zaakvoerder of 
minstens één van de associés een cursus, seminarie of bijkomende opleiding.  Als we de 
organisaties met medewerkers onder de loep nemen, zien we dat in ongeveer evenveel 
kantoren en praktijken, één of meerdere medewerkers permanente opleiding volgt.  Nemen 
we de organisaties waar er overige personeelsleden zijn tewerkgesteld, dan stellen we vast 
dat in iets meer dan vier op tien van deze kantoren/praktijken één of meerdere overige 
personeelsleden een cursus, seminarie of bijkomende opleiding volgt.  Permanente vorming 
is op de eerste plaats dus duidelijk voor de ‘professionals’ en minder voor het overige 
personeel bestemd.   
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Tabel 226 Deelname aan permanente vorming naar personeelscategorie 

 % 
Associés (*) 83,7% 
Medewerkers (*) 82,0% 
Overige personeelsleden (*) 43,4% 
TOTAAL 93,1%
(*) n = enkel de kantoren met de respectievelijke personeelscategorie, die bovendien deze vraag invulden 
en na weging. Dit geeft n associés = 1150, n medewerkers = 618 en n overige personeelsleden = 976. 
 
Vooral in de economische dienstverlening wordt er aan permanente vorming gedaan, zowel 
door associés, medewerkers als overige personeelsleden.  In de bouwkundige 
dienstverlening scoren associés en medewerkers duidelijk minder goed en in de medische 
dienstverlening is het percentage praktijken waarvan minstens één overig personeelslid zich 
bijschoolt via permanente vorming duidelijk het laagst.  
 
De sectoren herbergen bovendien duidelijke verschillen tussen de beroepsgroepen.  De 
associés en zaakvoerders uit meer dan negen op tien advocatenpraktijken, accountants-
belastingconsulenten- en boekhouders-fiscalistenkantoren doen aan permanente vorming.  
Dit geldt slechts voor ongeveer zes op tien landmeterbureaus en 
gerechtsdeurwaarderskantoren.  
 
Medewerkers uit meer dan negen op tien veterinaire praktijken, 
kinesitherapeutenpraktijken, advocaten-, notaris- en accountants-
belastingconsulentenkantoren volgden een bijkomende opleiding, cursus of seminarie 
gedurende het afgelopen jaar.  Dit geldt slechts voor iets meer dan vijf op tien 
landmeterbureaus en net geen zeven op tien officina’s.  
 
Permanente vorming is er minder voor overige personeelsleden.  Toch scoort het notariaat 
hier vrij hoog; overige personeelsleden uit bijna drie op vier notariaten schoolden zich bij 
via permanente vorming.  Eveneens bijna zeven op tien boekhouders-fiscalisten- en ruim 
zes op tien accountants-belastingconsulentenkantoren verrichten inspanningen op dit vlak.  
Dit is duidelijk minder in de medische dienstverlening.  Slechts weinig overige 
personeelsleden tewerkgesteld in een  kinesitherapeuten- (6%) of in een medische praktijk 
(27%) doen aan permanente vorming. 
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Tabel 227: Deelname aan permanente vorming door associés, medewerkers en overige 
personeelsleden naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Associés Medewerkers Overige 
personeelsleden 

Apothekers 75,8% 69,1% 37,1% 
Medische praktijken 86,5% 75,9% 26,6% 
Tandartsen 86,0% 79,2% 34,0% 
Veterinaire praktijken  79,4% 92,9% 39,3% 
Kinesitherapeuten 88,5% 100,0% 5,9% 
MEDISCHE DIENSTEN  83,1% 74,4% 31,7%
Architecten 70,6% 71,6% 57,4% 
Landmeters 58,9% 53,6% 42,0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  66,4% 67,1% 50,0%
Advocaten 91,1% 92,2% 36,1% 
Notarissen 76,4% 92,2% 73,4% 
Gerechtsdeurwaarders 63,6% 81,5% 54,3% 
JURIDISCHE DIENSTEN  84,9% 91,1% 48,9%
Boekhouders-fiscalisten 92,0% 89,7% 67,7% 
Accountants-belastingconsulenten 91,5% 91,9% 62,4% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  91,7% 91,3% 64,5%
TOTAAL 83,7% 82,0% 43,4%
Sectorcluster telkens p=.00 
Beroepsgroep telkens p=.00 
 
1.1.2 Permanente vorming nader bestudeerd 

In de relatief grootste kantoren en praktijken wordt er meer aan permanente vorming 
gedaan, zowel door associés, medewerkers als overige personeelsleden.  Het verschil tussen 
de kantoren en praktijken van meer dan 10 personen en deze van zes tot tien personen is 
nog minimaal.  Maar zeker wat de deelname van medewerkers en overige personeelsleden 
betreft, is het verschil tussen de grootste en de kleinste kantoren meer dan duidelijk.  
Medewerkers uit negen op tien grootste en slechts zeven op tien kleinste organisaties 
volgen een bijkomende opleiding, cursus of seminarie.  Overige personeelsleden uit bijna 
zeven op tien grootste en slechts één op vier kleinste kantoren en praktijken doen aan 
permanente vorming. 
 

Tabel 228 Deelname aan permanente vorming door associés, medewerkers en overige 
personeelsleden naar schaalomvang 

 Associés Medewerkers Overige 
personeelsleden 

< 3 personen 75,3% 73,0% 25,8% 
3 – 5 personen 80,1% 74,9% 42,0% 
6 – 10 personen 85,5% 89,4% 62,1% 
> 10 personen 88,5% 93,0% 68,3% 
TOTAAL 83,7% 82,0% 43,4%
Telkens p=.00 behoudens bij associés p<.01 
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93% associés, 77% zaakvoerders uit een medewerkerorganisatie en 73% zaakvoerders uit 
een solopraktijk doen aan permanente vorming.  Permanente vorming is dus meer mogelijk 
voor associés dan voor zaakvoerders.  Misschien is er pas ruimte voor een bijkomende 
opleiding, cursus of seminarie indien het kantoor of de praktijk door meerdere personen 
wordt gerund?  Voor medewerkers en overige personeelsleden is het organisatietype niet 
van belang. 
 
Ook het type cliënteel speelt een rol.  Hoofdzakelijk associés, medewerkers en overige 
personeelsleden uit kantoren met vooral zakelijke cliënten nemen deel aan permanente 
vorming.  Vooral het verschil in deelname van de overige personeelsleden is opvallend.  Bij 
hen speelt overigens ook de profilering van het kantoor of de praktijk een – beperkte – rol; 
vooral overige personeelsleden uit kantoren of praktijken die zich als generalist profileren 
maar daarnaast een aantal specifieke diensten aanbieden, volgen een initiatief van 
permanente vorming.  Dit betekent dat specialisatie voor associés en medewerkers geen 
aanleiding is om zich op meer intensieve manier bij te scholen. 
 

Tabel 229 Deelname aan permanente vorming door associés, medewerkers en overige 
personeelsleden naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatie-type Profilering Type cliënteel 
Deelname aan permanente 
vorming door associés / de 
zaakvoerder 

93% associaties t.o.v. 
73% solopraktijken 

p=.00 

NS 84% zakelijk t.o.v. 
80% particulier 

cliënteel 
p<.05 

Deelname aan permanente 
vorming door medewerkers 

NS  
 

NS 85% zakelijk t.o.v. 
78% particulier 

cliënteel  
p<.05 

Deelname aan permanente 
vorming door overige 
personeelsleden 

NS  
 

53% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 

45% andere types 
p<.05 

57% zakelijk t.o.v. 
40% particulier 

cliënteel  
p=.00 

 

1.2 Intensiteit van permanente vorming 

 
1.2.1 Het percentage deelnemers 

In 6% van de organisaties volgt iedereen (associés, medewerkers en overig personeel) en in 
9% van de organisaties volgt niemand een bijkomende opleiding, cursus of seminarie. In 
ruim vier op tien kantoren en praktijken doet een kleine minderheid en in drie op tien 
organisaties een kleine meerderheid aan permanente vorming.  In de gemiddelde 
organisatie neemt 47% van het totale personeelsbestand deel aan permanente vorming. 
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Tabel 230 % Deelnemers aan permanente vorming  

% deelnemers aan permanente vorming % kantoren en praktijken 
0% 8,5% 
1-25% 5,9% 
26-50% 43,7% 
51-75% 31,2% 
76-99% 4,9% 
100% 5,9% 
TOTAAL 100% 
GEMIDDELDE 47,37%

 
1.2.2 Het gemiddeld percentage deelnemers per kantoor of praktijk 

In de gemiddelde organisatie neemt 47% van het totale personeelsbestand – associés, 
medewerkers en het overige personeel samen - deel aan permanente vorming. In kantoren 
uit de economische dienstverlening ligt dit percentage duidelijk hoger: ruim één op twee 
personen uit het kantoor (nl. 56%) neemt deel aan permanente vorming.  Ook bij 
advocaten en notarissen neemt de meerderheid van het kantoor hieraan deel 
(respectievelijk 58% en 52%).  Bij landmeters ligt de mate van deelname beduidend lager; 
iets meer dan één op vier personen uit het kantoor nam deel aan een bijkomende opleiding, 
cursus of seminarie.  
 

Tabel 231 Gemiddeld percentage deelnemers aan permanente vorming naar 
beroepsgroep en sectorcluster 

 Gemiddeld % deelnemers 
Apothekers 44,7% 
Medische praktijken 39,0% 
Tandartsen 44,7% 
Veterinaire praktijken  42,7% 
Kinesitherapeuten 42,1% 
MEDISCHE DIENSTEN  42,9%
Architecten 44,3% 
Landmeters 27,6% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  38,0%
Advocaten 58,4% 
Notarissen 51,6% 
Gerechtsdeurwaarders 44,0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  53,9%
Boekhouders-fiscalisten 54,2% 
Accountants-belastingconsulenten 56,0% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  56,2%
ALGEMEEN GEMIDDELDE 47,4%
Sectorcluster telkens p=.00 
Beroepsgroep telkens p=.00 
 
In de relatief grootste kantoren en praktijken nemen er procentueel meer personen deel aan 
permanente vorming dan in de allerkleinste organisaties.  Gemiddeld neemt 59% van het 
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personeel uit een kantoor of praktijk van meer dan tien personen deel aan een bijkomende 
opleiding, cursus of seminarie.  In een kantoor of praktijk van minder dan drie personen 
gaat het slechts om 34%. 
 

Tabel 232 Gemiddeld percentage deelnemers aan permanente vorming naar 
schaalomvang 

  
< 3 personen 33,8% 
3 – 5 personen 45,6% 
6 – 10 personen 55,1% 
> 10 personen 59,4% 
ALGEMEEN GEMIDDELDE 47,4%
p=.00  
 
Verhoudingsgewijs nemen er meer personeelsleden uit medewerkerorganisaties, uit 
kantoren of praktijken die zich als generalist profileren maar daarnaast een aantal specifieke 
diensten aanbieden en tenslotte uit zakenkantoren deel aan permanente vorming.  Vooral 
het verschil tussen medewerkerorganisaties en solopraktijken is erg groot.  Waar in de 
gemiddelde medewerkerorganisatie 56% van het personeel deelneemt aan één of meerdere 
initiatieven van permanente vorming, gaat het in de gemiddelde solopraktijk slechts om 
34% van het personeel – de zaakvoerder of associés telkens meegerekend -.  
 

Tabel 233 Gemiddeld percentage deelnemers aan permanente vorming nader bestudeerd 

 Organisatie-type Profilering Type cliënteel 
Gemiddeld % deelnemers aan 
permanente vorming  

56% mdw-organisaties 
t.o.v. 34% 

solopraktijken 
p=.00 

51% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 

44% specialisten 
p<.01 

51% zakelijk tov 43% 
particulier clientele 

p=.00  

 
1.2.3 Deelname aan permanente vorming naar personeelscategorie 

Zeker voor de associés, maar ook in grote mate voor de medewerkers en de overige 
personeelsleden, geldt dat ofwel niemand ofwel iedereen uit die bepaalde 
personeelscategorie aan permanente vorming doet.  In ruim drie op vier organisaties volgen 
alle associés en in bijna drie op vijf organisaties alle medewerkers een initiatief van 
permanente vorming.  In één op vijf kantoren en praktijken nemen alle overige 
personeelsleden deel aan een bijkomende opleiding, seminarie of cursus.  Evenwel in bijna 
drie op vijf kantoren en praktijken vallen zij uit de boot wat betreft permanente vorming.  
Dit geldt voor heel wat minder associés en medewerkers – respectievelijk 18% en 19% 
organisaties.  In ongeveer één op vijf kantoren en praktijken volgen sommige medewerkers 
een bijkomende opleiding, seminarie of cursus.  Dit geldt ook voor de overige 
personeelsleden. 
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Tabel 234 % Deelnemers aan permanente vorming naar personeelscategorie 

 Associés (*) Medewerkers (*) Overige personeelsleden 
(*) 

0% 17,5% 19,1%% 59,3% 
1% t.e.m. 50% 4,0% 13,6% 15,0% 
51% t.e.m. 99% 1,8% 8,0% 5,1% 
100% 76,7% 59,4% 20,6% 
(*) n = enkel de kantoren met de respectievelijke personeelscategorie, die bovendien deze vraag invulden 
en na weging. Dit geeft n associés = 1074, n medewerkers = 585 en n overige personeelsleden = 933. 
 
Vraag blijft in welke mate zowel associés, medewerkers als overige personeelsleden uit één 
kantoor en praktijk aan permanente vorming deelnemen.  Hiervoor nemen we enkel de 
organisaties waar deze drie personeelscategorieën aanwezig zijn onder de loep (n=406).  In 
ruim één op drie van deze organisaties nemen de drie personeelscategorieën deel aan 
permanente vorming.  In bijna evenveel kantoren en praktijken blijft permanente vorming 
beperkt tot de professionals, nl. de associés en medewerkers.  In ruim één op acht kantoren 
volgen enkel de associés permanente vorming.  Als naast de zaakvoerder/associés er zowel 
medewerkers als overige personeelsleden tewerkgesteld zijn in de organisatie, gebeurt het 
zelden (3%) dat niemand deelneemt aan permanente vorming.  
 

Tabel 235 Gezamenlijke deelname aan permanente vorming door associés, medewerkers 
en overige personeelsleden – bij aanwezigheid van deze drie personeelscategorieën - 

Deelname aan permanente vorming door % 

Associés, medewerkers en overige personeelsleden 36,3% 
Associés en medewerkers 35,2% 
Associés 13,0% 
Medewerkers 4,7% 
Medewerkers en overige personeelsleden 3,4% 
Associés en overige personeelsleden 3,2% 
Overige personeelsleden 0,7% 
Niemand 3,4% 
TOTAAL 100%

 
1.2.4 Het aantal uren 

Het aantal uren gevolgde permanente vorming is erg uiteenlopend.  In één op vijf kantoren 
en praktijken volgen de associés op jaarbasis 30 t.e.m. 39 uren permanente vorming en in 
ongeveer evenveel organisaties zelfs 40 t.e.m. 49 uren.  In 7% kantoren en praktijken 
volgen zij minstens 100 uur maar in 4% houdt men het op minder dan 10 uur per jaar.  
Gemiddeld volgen associés bijna 41 uur bijkomende opleiding per jaar. 
 
Medewerkers volgen gemiddeld bijna 27 uren permanente vorming per jaar, hetgeen 
minder is dan de zaakvoerders en associés.  In 28% van de kantoren en praktijken volgen 
zij per jaar 10 t.e.m. 19 uur bijkomende opleiding en in nog eens 22% organisaties 20 t.e.m. 
29 uur.  In 10% van de organisaties is de permanente vorming voor medewerkers beperkt 
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tot minder dan 10 uur op jaarbasis maar in 4% gaat het daarentegen om minstens 100 uur 
per jaar. 
 
Er mogen dan wel duidelijk minder overige personeelsleden aan permanente vorming 
doen, wel blijkt dat als zij bijkomende opleidingen of cursussen volgen, dit op jaarbasis 
gemiddeld bijna evenveel uren in beslag neemt als bij medewerkers (nl. bijna 24 uur).  In 
bijna één op drie organisaties volgen zij minder dan 10 uur permanente vorming per jaar en 
in ruim één op vier kantoren en praktijken 10 t.e.m. 19 uur. In 4% van de organisaties 
neemt de permanente vorming per jaar gemiddeld minstens 100 uur in beslag per overig 
personeelslid. 
 

Tabel 236 Aantal uren permanente vorming naar personeelscategorie 

Uren permanente vorming per 
jaar 

Associés (*) Medewerkers (*) Overige 
personeelsleden (*) 

Minder dan 10 uur 4,7% 14,2% 32,0% 
10 t.e.m. 19 uur 18,3% 33,9% 27,7% 
20 t.e.m. 29 uur 17,0% 20,9% 16,6% 
30 t.e.m. 39 uur 18,1% 11,5% 7,4% 
40 t.e.m. 49 uur 20,1% 9,7% 7,8% 
50 t.e.m. 99 uur 14,0% 4,7% 4,8% 
Minstens 100 uur 7,9% 5,1% 3,7% 
GEMIDDELDE 40,8u. 26,8u. 23,8u.
(*) n = enkel de kantoren met de respectievelijke personeelscategorie, die bovendien deze vraag invulden 
en na weging. Dit geeft n associés = 645, n medewerkers = 338 en n overige personeelsleden = 266. 
Merken we op dat heel wat kantoren en praktijken deze vraag niet beantwoordden. 317 organisaties lieten 
deze vraag blanco voor de associés, 168 voor de medewerkers en 157 voor de overige personeelsleden.  
 
Voor de verdere analyses hanteren we drie categorieën: minder dan dertig uren permanente 
vorming per jaar, dertig t.e.m. negenendertig uren permanente vorming en minstens veertig 
uren permanente vorming. 
 

Tabel 237 Aantal uren permanente vorming naar personeelscategorie 

Uren permanente vorming per 
jaar 

Associés (*) Medewerkers (*) Overige 
personeelsleden (*) 

Minder 30 uur 40,0% 69,0% 76,3% 
30 t.e.m. 39 uur 18,1% 11,5% 7,4% 
Minstens 40 uur 41,9% 19,4% 16,3% 
GEMIDDELDE 40,8u. 26,8u. 23,8u.
(*) n = enkel de kantoren met de respectievelijke personeelscategorie, die bovendien deze vraag invulden 
en na weging. Dit geeft n associés = 645, n medewerkers = 338 en n overige personeelsleden = 266. 
Merken we op dat heel wat kantoren en praktijken deze vraag niet beantwoordden. 317 organisaties lieten 
deze vraag blanco voor de associés, 168 voor de medewerkers en 157 voor de overige personeelsleden.  
 
Het ligt voor de hand dat er nog al wat verschil is tussen de beroepsgroepen wat betreft het 
aantal uren permanente vorming.  Zo blijkt dat vooral accountants-belastingconsulenten 
(80%) en medische praktijken (55%) meer dan veertig uren permanente vorming volgen. 
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Boekhouders-fiscalisten volgen ook heel wat uren permanente vorming: in 95% van de 
kantoren en praktijken volgen de associés / de zaakvoerder minstens dertig uren.  Dit 
betekent dat indien associés en zaakvoerders uit de economische dienstverlening 
permanente vorming volgen, zij hier op jaarbasis het meeste tijd aan spenderen. In de 
juridische dienstverlening gebeurt net het omgekeerde: associés en zaakvoerders uit 
ongeveer negen op tien kantoren advocaten- en gerechtsdeurwaarderskantoren volgden in 
het afgelopen jaar minder dan dertig permanente vorming.  Dit geldt eveneens voor ruim 
zes op tien kinesitherapeutenpraktijken en bijna zeven op tien apothekerspraktijken en 
landmetersbureaus.  Binnen de juridische dienstverlening is er een groot contrast tussen de 
notarissen enerzijds en de gerechtsdeurwaarders en advocaten anderzijds: notarissen volgen 
heel wat meer uren permanente vorming. 
 

Tabel 238 Aantal uren permanente vorming bij associés naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Minder 30 uur 30 t.e.m. 39 uur Minstens 40 uur 
Apothekers 66,7% 14,3% 19,0% 
Medische praktijken 23,0% 21,6% 55,4% 
Tandartsen 34,4% 20,4% 45,2% 
Veterinaire praktijken  43,5% 13,0% 43,5% 
Kinesitherapeuten 64,3% 14,3% 21,4% 
MEDISCHE DIENSTEN  39,9% 18,8% 41,3%
Architecten 53,2% 10,6% 36,2% 
Landmeters 66,7% 4,8% 28,6% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  59,1% 6,8% 34,1%
Advocaten 93,8% 3,8% 2,5% 
Notarissen 36,6% 19,5% 43,9% 
Gerechtsdeurwaarders 87,5% 6,3% 6,3% 
JURIDISCHE DIENSTEN  82,0% 7,0% 10,9%
Boekhouders-fiscalisten 5,0% 50,0% 45,0% 
Accountants-belastingconsulenten 5,1% 15,4% 79,5% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  5,1% 28,1% 66,9%
TOTAAL 40,0% 18,1% 41,9%
Sectorcluster p=.00 
Beroepsgroep p=.00 
 
Medewerkers volgen duidelijk minder uren permanente vorming dan hun zaakvoerder of 
associé.  Dit blijkt b.v. duidelijk in de economische dienstverlening waar in het afgelopen 
jaar medewerkers uit 55% kantoren en praktijken minder dan dertig uren permanente 
vorming volgden.  Ter vergelijking: associés en zaakvoerders uit slechts 5% kantoren 
volgden minder dan dertig uren permanente vorming.  Medewerkers uit alle 
gerechtsdeurwaarderskantoren maar ook uit heel wat advocatenkantoren (96%), 
landmeterbureaus (89%) en apothekerofficina’s (83%) volgden minder dan dertig uren 
permanente vorming.  Anderzijds volgden medewerkers uit ruim twee op drie 
kinesitherapeutenpraktijken, uit één op twee veterinaire praktijken en uit ongeveer één op 
drie accountants-belastingconsulentenkantoren, medische praktijken en 
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tandartsenpraktijken minstens veertig uren permanente vorming.  Binnen de medische 
diensten is er een duidelijk contrast tussen de apothekers en de overige beroepsgroepen: 
slechts weinig apotheker-medewerkers volgden meer dan veertig uren permanente vorming 
(nl. medewerkers uit slechts 9% officina’s).  Zelfde vaststelling binnen de juridische 
dienstverlening: enkel notaris-medewerkers volgden meer dan veertig uren permanente 
vorming. 
 

Tabel 239 Aantal uren permanente vorming bij medewerkers naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Minder 30 uur 30 t.e.m. 39 uur Minstens 40 uur 
Apothekers 83,0% 8,5% 8,5% 
Medische praktijken 36,4% 27,3% 36,4% 
Tandartsen 39,4% 24,2% 36,4% 
Veterinaire praktijken  50,0% 0,0% 50,0% 
Kinesitherapeuten 27,3% 9,1% 63,6% 
MEDISCHE DIENSTEN  62,9% 13,8% 23,3%
Architecten 63,3% 10,0% 26,7% 
Landmeters 88,9% 0,0% 11,1% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  73,1% 7,7% 19,2%
Advocaten 96,4% 3,6% 0,0% 
Notarissen 64,3% 16,7% 19,0% 
Gerechtsdeurwaarders 100,0% 0,0% 0,0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  87,9% 7,1% 5,1%
Boekhouders-fiscalisten 57,7% 19,2% 23,1% 
Accountants-
belastingconsulenten 

55,7% 14,3% 30,0% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  55,1% 15,3% 29,6%
TOTAAL 69,0% 11,5% 19,4%
Sectorcluster p=.00 
Beroepsgroep p=.00 
 
Overige personeelsleden uit ongeveer drie op vier kantoren en praktijken volgen minder 
dan dertig uren permanente vorming.  Op dit vlak zijn er geen significante verschillen niet 
tussen de sectorclusters, noch tussen de beroepsgroepen. 
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Tabel 240 Aantal uren permanente vorming bij overige personeelsleden naar 
beroepsgroep en sectorcluster 

 Minder 30 uur 30 t.e.m. 39 uur Minstens 40 uur 
Apothekers 92,0% 4,0% 4,0% 
Medische praktijken 66,7% 6,7% 26,7% 
Tandartsen 80,8% 0,0% 19,2% 
Veterinaire praktijken  81,8% 0,0% 18,2% 
Kinesitherapeuten 100,0% 0,0% 0,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  80,7% 3,6% 15,7%
Architecten 75,0% 5,6% 19,4% 
Landmeters 90,9% 0,0% 9,1% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  78,6% 3,6% 17,9%
Advocaten 82,8% 3,4% 13,8% 
Notarissen 67,4% 9,3% 23,3% 
Gerechtsdeurwaarders 83,3% 8,3% 8,3% 
JURIDISCHE DIENSTEN  77,6% 6,0% 16,4%
Boekhouders-fiscalisten 60,0% 23,3% 16,7% 
Accountants-belastingconsulenten 76,4% 7,3% 16,4% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  70,5% 12,5% 17,0%
TOTAAL 76,3% 7,4% 16,3%
Sectorcluster NS 
Beroepsgroep NS 
 
 

2. OPLEIDINGSTHEMATIEKEN 

2.1 De verschillende opleidingsthema’s 

Permanente vorming bestaat vooral uit vaktechnische bijscholing of verdere specialisatie. 
In bijna negen op tien kantoren en praktijken wordt tijd vrij gemaakt voor dit type van 
permanente vorming.  In ongeveer vier op tien organisaties volgt men een 
informaticaopleiding of een cursus of seminarie rond beroepsethiek en deontologie. In 
bijna drie op tien kantoren en praktijken staan (ook) kwaliteitszorg of algemene 
managementvaardigheden – zoals tax, boekhouding of strategische planning - op de 
vormingsagenda. Vormingsaandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden – zoals 
gesprekstechnieken, luisteren, overlegtechnieken - is er in één op zeven organisaties.  In 
slechts één op acht kantoren en praktijken schoolt men zich bij rond het brede domein van 
personeelsbeleid, b.v. rond selecteren, motiveren, leiding geven.  Talenopleidingen of 
cursussen inzake ergonomie (b.v. rugschool) zijn er bijna niet.  
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Tabel 241 Opleidingsthematieken 

 % kantoren en praktijken 
Vaktechnische bijscholing – verdere specialisatie 88,5% 
Informatica 41,4% 
Beroepsethiek en deontologie 40,5% 
Algemene managementvaardigheden 29,2% 
Kwaliteitszorg 28,7% 
Sociaal-communicatieve vaardigheden 15,5% 
Personeelsbeleid 12,1% 
Talenopleiding 5,1% 
Ergonomie 3,4% 

 
In bijna negen op tien kantoren en praktijken volgt men vaktechnische bijscholing of een 
verdere specialisatiecursus.  In elke beroepsgroep krijgt dit opleidingsthema heel wat 
aandacht, wat niet wegneemt dat landmeters iets lager scoren dan de overige 
beroepsgroepen (66%).  Vaktechnische bijscholing komt het meest aan bod in de 
economische en de juridische dienstverlening, nl. bij 97% accountants-
belastingconsulenten- of notariskantoren, bij 94% advocatenpraktijken en tenslotte in 92% 
boekhouders-fiscalistenkantoren. 
 
In meer dan vier op tien kantoren en praktijken is er permanente vorming inzake 
informatica – tekstverwerking, e-mail, internet .  Bij gerechtsdeurwaarders gaat het zelfs om 
meer dan zes op tien kantoren.  De medische dienstverlening scoort iets lager, met de 
kinesitherapeuten als uitschieter, nl. slechts twee op tien praktijken.  Binnen de 
bouwkundige dienstverlening is er een informaticacursus voor vijf op tien architecten- en 
slechts voor drie op tien landmeterbureaus. 
 
In ongeveer vier op tien organisaties volgde er minstens één persoon een opleiding, cursus 
of seminarie rond beroepsethiek of deontologie.  Vooral in de medische dienstverlening 
krijgt dit opleidingsthema heel wat aandacht, zeker bij medische praktijken (71%) en 
tandartsen (50%).  Maar bij kinesitherapeuten (3%) en in de bouwkundige dienstverlening 
(ongeveer 13%) komt dit opleidingsthema duidelijk minder aan bod. 
 
In bijna drie op tien kantoren en praktijken is er opleiding rond managementvaardigheden.  
Vooral de beroepen uit de economische dienstverlening besteden hier aandacht aan, nl. 
56% accountants-belastingconsulenten- en 59% boekhouders-fiscalistenkantoren.  Ook in 
49% notariaten en 44% veterinaire praktijken is het algemeen management een 
vormingsthema.  Managementopleidingen komen bijna niet voor in 
kinesitherapeutenpraktijken (3%) en eerder zelden in apothekersofficina’s, medische 
praktijken, architectenbureaus en gerechtsdeurwaarderskantoren (<20%). 
 
In ruim één op vier kantoren en praktijken doet men aan permanente vorming rond 
kwaliteitszorg.  Dit opleidingsthema is erg belangrijk in de medische dienstverlening – met 
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uitzondering van de kinesitherapeuten.  In ongeveer één op twee medische, tandartsen- en 
veterinaire praktijken én in ruim één op drie apothekerofficina’s volgde men een opleiding 
rond kwaliteitszorg.  Bij boekhouders-fiscalisten, advocaten en kinesitherapeuten komt dit 
het minst aan bod, nl. in minder dan één op tien kantoren en praktijken. 
 

Tabel 242 Meest voorkomende opleidingsthematieken naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Vak-
technische 
bijscholing 
– verdere 

specialisatie 

Informatica Beroepsethiek 
en 

deontologie 

Algemene 
management-
vaardigheden 

Kwaliteits-
zorg 

Apothekers 83,3% 31,9% 29,7% 19,6% 36,2% 
Medische praktijken 87,3% 37,6% 71,3% 15,3% 48,4% 
Tandartsen 89,3% 33,2% 49,7% 28,3% 52,9% 
Veterinaire praktijken  83,3% 33,3% 27,8% 44,4% 50,0% 
Kinesitherapeuten 87,1% 19,4% 3,2% 3,2% 9,7% 
MEDISCHE DIENSTEN 86,3% 34,4% 51,2% 19,6% 44,5%
Architecten 80,5% 50,4% 12,8% 17,3% 14,3% 
Landmeters 66,1% 30,5% 11,9% 20,3% 15,3% 
BOUWKUNDIGE 
DIENSTEN  

74,8% 42,7% 12,9% 18,5% 15,3%

Advocaten 93,7% 42,5% 20,5% 21,3% 7,1% 
Notarissen 96,9% 48,9% 43,5% 48,9% 25,2% 
Gerechtsdeurwaarders 78,9% 63,2% 47,4% 13,2% 10,5% 
JURIDISCHE 
DIENSTEN  

93,6% 46,4% 30,3% 29,5% 13,1%

Boekhouders-fiscalisten 92,2% 45,6% 34,4% 58,9% 6,7% 
Accountants-
belastingconsulenten 

97,1% 55,6% 40,9% 55,6% 16,4% 

ECONOMISCHE 
DIENSTEN  

95,5% 52,3% 38,4% 56,4% 12,9%

TOTAAL 88,5% 41,4% 40,5% 29,2% 28.7%
Sectorcluster telkens p=.00  
Beroepsgroep telkens p=.00 
 
In slechts 16% organisaties was er permanente vorming rond sociaal-communicatieve 
vaardigheden.  Zeker in de bouwkundige dienstverlening is deze permanente vorming 
schaars, nl. slechts in 4% landmeters- en 8% architechtenbureaus.  Maar ook bij 
gerechtsdeurwaarders (5%), accountants-belastingconsulenten (6%) en zeker bij  
kinesitherapeuten (0%) gaat er weinig – of geen – aandacht uit naar dit type van training.  
Rond sociaal-communicatieve vaardigheden is er wel meer permanente vorming in de 
medische en de juridisch dienstverlening, zeker bij tandartsen (26%) en notarissen (27%). 
 
Slechts in één op acht kantoren en praktijken is er permanente vorming rond 
personeelsbeleid.  Enkel in de economische dienstverlening, meer bepaald bij accountants-
belastingconsulenten (26%) schoolt men zich bij rond deze specifieke 
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managementopdracht.  De bouwkundige dienstverlening doet dit veel minder, nl. in slechts 
5% landmeters- en 8% architectenbureaus. In geen enkele kinesitherapeutenpraktijk maakt 
personeelsbeleid deel uit van de gevolgde permanente vorming. 
 
Slechts in 5% kantoren en praktijken volgt er iemand een talenopleiding.  In geen enkele 
sector of beroepsgroep komt deze opleiding significant meer of minder voor.  Het verschil 
tussen de ‘hoogste’ (nl. 8% advocaten en 9% veterinaire praktijken) en de laagste scores (nl. 
0% kinesitherapeuten) is dan ook niet spectaculair. 
 
Ook opleiding rond ergonomie is schaars, nl. slechts in 3% organisaties.  Dit 
opleidingsthema ontbreekt in veterinaire praktijken, landmeterbureaus en notariskantoren.  
Eigenlijk volgen vooral twee medische beroepsgroepen, nl. tandartsen (16%) en 
kinesitherapeuten (26%), dit type van opleiding.  Voor heel wat kinesitherapeuten is dit 
zelfs vrij evident aangezien het geven van opleiding rond ergonomie (b.v. rugschool) deel 
uitmaakt van het eigen dienstenpakket. 
 

Tabel 243 Overige opleidingsthematieken naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Sociaal-
communicatieve 

vaardigheden 

Personeels-
beleid 

Talenopleiding Ergonomie 

Apothekers 17,4% 9,4% 5,8% 3,6% 
Medische praktijken 19,7% 9,6% 3,2% 1,9% 
Tandartsen 26,2% 11,8% 6,4% 15,5% 
Veterinaire praktijken  13,9% 19,4% 8,3% 0,0% 
Kinesitherapeuten 0,0% 0,0% 0,0% 25,8% 
MEDISCHE DIENSTEN 19,5% 9,9% 4,7% 5,5%
Architecten 7,5% 7,5% 4,5% 1,5% 
Landmeters 3,4% 5,1% 3,4% 0,0% 
BOUWKUNDIGE 
DIENSTEN  

6,5% 7,3% 4,0% 0,8%

Advocaten 12,6% 7,9% 7,9% 1,6% 
Notarissen 26,7% 15,3% 3,8% 0,0% 
Gerechtsdeurwaarders 5,3% 10,5% 2,6% 5,3% 
JURIDISCHE 
DIENSTEN  

16,7% 10,4% 6,0% 1,2%

Boekhouders-fiscalisten 12,2% 12,2% 4,4% 2,2% 
Accountants-
belastingconsulenten 

6,4% 26,3% 5,8% 1,2% 

ECONOMISCHE 
DIENSTEN  

9,5% 20,8% 5,7% 1,5% 

TOTAAL 15,5% 12,1% 5,1% 3,4%
Sectorcluster telkens p=.00 behoudens ‘Talenopleiding’ NS 
Beroepsgroep telkens p=.00 behoudens ‘Talenopleiding’ NS 
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De belangrijkste sectorverschillen nog eens op een rijtje : 
Bij de economische vrije beroepen is er meer vaktechnische bijscholing, bijscholing rond 
algemene managementvaardigheden, personeelsbeleid en informatica.  De medische 
dienstverlening scoort het hoogst op het vlak van bijscholing rond beroepsethiek en 
deontologie, kwaliteitszorg, sociaal-communicatieve vaardigheden en ergonomie.  Zij 
scoren het laagst op het vlak van bijscholing rond algemene managementvaardigheden en 
informatica.  De juridische vrije beroepen scoren hoog op vaktechnische 
bijscholing/verdere specialisatie.  Op de andere items nemen ze eigenlijk overal een 
tussenpositie in.  De bouwkundige dienstverlening heeft het laagste percentage kantoren 
waarvan er één of meerdere personen aan cursussen, seminaries of bijkomende opleidingen 
deelnemen.  De kloof met de overige sectoren is het grootst bij vaktechnische bijscholing, 
cursussen rond deontologie en beroepsethiek alsook inzake sociaal-communicatieve 
vaardigheden.  Maar ook op het vlak van ergonomie, personeelsbeleid en algemene 
managementvaardigheden scoren ze duidelijk lager. 
 

2.2 De verschillende opleidingsthema’s nader bestudeerd 

Vooral de relatief grootste kantoren en praktijken volgen permanente vorming rond  
vaktechnische kennis, informatica en algemene managementvaardigheden.   Cursussen 
rond beroepsethiek en deontologie worden iets meer gevolgd door organisaties van zes tot 
tien personen.  Vooral in de kantoren en praktijken van meer dan tien personen volgt men 
permanente vorming rond kwaliteitszorg.  Het verschil met de kleinere organisaties is 
evenwel niet statistisch significant. 
 

Tabel 244 De meest voorkomende opleidingsthema’s naar schaalomvang 

 Vaktechnische 
bijscholing – 

verdere 
specialisatie 

Informatica Beroepsethiek 
en deontologie 

Algemene 
management-
vaardigheden 

Kwaliteitszorg

< 3 personen 77,7% 29,5% 39,1% 16,2% 28,7% 
3 – 5 personen 87,9% 38,7% 37,5% 28,4% 27,0% 
6 – 10 personen 96,8% 50,4% 46,8% 35,7% 28,3% 
> 10 personen 98,3% 59,2% 45,5% 45,8% 39,2% 
TOTAAL   
Telkens p=.00 behoudens bij ‘Beroepsethiek en deontologie’ p<.05 en bij ‘Kwaliteitszorg’ NS 
 
Er is weinig permanente vorming rond sociaal-communicatieve vaardigheden, 
personeelsbeleid of talen.  We zien echter dat deze opleidingsthematieken meer aan bod 
komen in kantoren en praktijken van meer dan tien personen.  Ook bijscholing inzake 
ergonomie, zoals rugschool, scoort iets hoger bij deze organisaties, maar het verschil met 
de kleinere kantoren en praktijken is hier evenwel niet statistische significant.  Bijscholing 
rond personeelsbeleid, talenopleidingen en permanente vorming inzake ergonomie komen 
bij kantoren en praktijken van minder dan drie personen bijna niet voor. 
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Tabel 245 De overige opleidingsthema’s naar schaalomvang 

 Sociaal-
communicatieve 

vaardigheden 

Personeelsbeleid Talenopleiding Ergonomie 

< 3 personen 10,0% 4,2% 2,7% 2,7% 
3 – 5 personen 14,6% 10,2% 4,2% 3,6% 
6 – 10 personen 19,3% 16,8% 6,8% 2,9% 
> 10 personen 24,2% 28,3% 10,8% 5,8% 
TOTAAL  
Telkens p=.00 behoudens bij ‘Ergonomie’ NS 
 
Vooral in de associaties is er permanente vorming rond vaktechnische kennis, informatica, 
beroepsethiek en deontologie, kwaliteitszorg, personeelsbeleid, algemene management- en 
sociaal-communicatieve vaardigheden.  Behoudens voor deontologie en kwaliteitszorg 
scoren de solopraktijken telkens het laagst.  Dit betekent dat de medewerker-organisaties 
meestal een ‘tussenpositie’ innemen.  De mate waarin deze opleidingsthematieken bij hen 
aan bod komen, sluit eerder aan bij de associaties dan bij de solopraktijken.  
 
De wijze waarop het kantoor of de praktijk zich profileert bepaalt slechts in beperkte mate 
de opleidingsthematieken die in de organisatie aan bod komen.  Zo stellen we vast dat 
vooral de kantoren en praktijken die zich als generalist profileren maar daarnaast ook een 
aantal specifieke diensten aanbieden opleidingen rond algemene managementvaardigheden, 
personeelsbeleid, sociaal-communicatieve vaardigheden en informatica volgen.  De 
gespecialiseerde kantoren en praktijken scoren iets hoger op permanente vorming inzake 
beroepsethiek en deontologie.  Bij de overige opleidingsthema’s speelt de profilering van de 
organisatie geen enkele statistisch significante rol. 
 
Hoofdzakelijk kantoren en praktijken met vooral zakelijke cliënten doen aan permanente 
vorming rond vaktechnische kennis, algemene managementvaardigheden, personeelsbeleid, 
informatica en talen.  De kantoren en praktijken die vooral particuliere cliënten hebben, 
scoren dan weer hoger op bijscholing rond beroepsethiek en deontologie, kwaliteitszorg, 
sociaal-communicatieve vaardigheden en ergonomie. 
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Tabel 246 De verschillende opleidingsthema’s naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatie-type Profilering Type cliënteel 
Vaktechnische bijscholing – 
verdere specialisatie 

96% associaties t.o.v. 
81% solopraktijken 

p=.00 

NS 93% zakelijk 
cliënteel t.o.v. 86% 

particulier p=.00 
Informatica 48% associaties t.o.v. 

30% solopraktijken 
p=.00  

46% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 

35% specialisten 
p<.05 

48% zakelijk t.o.v. 
37% particulier 

cliënteel 
p=.00 

Beroepsethiek en deontologie 49% associaties t.o.v. 
35% mdw-organisaties 

p=.00 

45% specialisten t.o.v. 
36% generalisten met 

specifieke dnstn. 
p<.05. 

47% particulier t.o.v. 
32% zakelijk 

cliënteel p=.00 

Algemene 
managementvaardigheden 

35% associaties t.o.v. 
21% solopraktijken 

p=.00 

35% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 

25% generalisten 
p<.01 

43% zakelijk 
cliënteel t.o.v. 21% 

particulier p=.00 

Kwaliteitszorg 34% associaties t.o.v. 
26% mdw-organisaties 

p<.05 

NS 38% particulier t.o.v. 
15% zakelijk 

cliënteel 
p=.00 

Sociaal-communicatieve 
vaardigheden 

21% associaties t.o.v. 
11% solopraktijken 

p=.00 

19% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 

10% specialisten 
p<.01 

19% particulier t.o.v. 
11% zakelijk 

cliënteel p=.00 

Personeelsbeleid 16% associaties t.o.v. 
7% solopraktijken p=.00 

15% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 

9% generalisten  
p<.05 

16% zakelijk 
cliënteel t.o.v. 9% 
particulier p=.00 

Talenopleiding 7% mdw-organisaties 
t.o.v. 3% solopraktijken 

p<.05 

NS 85% zakelijk t.o.v. 
78% particulier 

cliënteel  
p<.05 

Ergonomie NS  
 

NS 4% particulier t.o.v. 
2% zakelijk cliënteel 

p<.05 

 

2.3 Wie volgt wat? 

Associés volgen vooral vaktechnische opleidingen en cursussen rond beroepsethiek en 
deontologie.  Ook informaticaopleidingen en bijscholing inzake kwaliteitszorg of algemene 
managementvaardigheden scoren bij hen vrij goed – in ongeveer één op vier organisaties.  
Ook voor medewerkers zijn dit de vijf belangrijkste opleidingsthema’s.  Wel staat 
informatica voor hen duidelijk op de tweede plaats.  Vorming inzake deontologie en 
beroepsethiek is voor deze personeelscategorie ongeveer even belangrijk als bijscholing 
rond algemene managementvaardigheden en kwaliteitszorg. 
 
Verder blijkt dat associés hoger scoren op elke opleidingsthematiek, behoudens ‘talen’ en 
‘informatica’.  Het verschil tussen associés en medewerkers – beide professionals – is 
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evenwel erg klein bij ‘vaktechnische bijscholing/verdere specialisatie’, ‘informatica’, 
‘talenopleiding’ en ‘ergonomie’.  Verder ligt het voor de hand dat een cursus rond 
‘algemene managementvaardigheden’ alsook een cursus ‘personeelsbeleid’ vooral door 
associés wordt gevolgd.  Voor ‘kwaliteitszorg’, en zeker voor ‘sociaal-communicatieve 
vaardigheden’ en ‘beroepsethiek en deontologie’ zijn de percentageverschillen m.i. minder 
voor de hand liggend; telkens is het percentage associés ongeveer het dubbel van het 
percentage medewerkers.  
 
Het overig personeel volgt vooral vaktechnische bijscholing en/of een 
informaticaopleiding.  Op elk thema - behoudens ‘talenopleidingen’ - scoort deze 
personeelscategorie bovendien opmerkelijk lager dan associés en medewerkers.  Voor een 
aantal themata ligt dit uiteraard voor de hand, voor andere niet (b.v. ergonomie). 
 

Tabel 247 De verschillende opleidingsthematieken naar personeelscategorie 

 Associés (*) Medewerkers (*) Overig 
prsoneel (*) 

Vaktechnische bijscholing 
– verdere specialisatie 

1 74,8% 1 71,0% 1 26,6% 

Informatica 3 26,1% 2 26,6% 2 18,6% 

Beroepsethiek en 
deontologie 

2 36,7% 3 17,4% 6 2,7% 

Algemene 
managementvaardigheden 

5 23,5% 5 11,3% 3 6,7% 

Kwaliteitszorg 4 24,5% 4 12,5% 4 4,6% 

Sociaal-communicatieve 
vaardigheden 

6 12,1% 6 6,2% 5 4,3% 

Personeelsbeleid 7 10,3% 8 3,1% 8 1,6% 

Talenopleiding 8 2,3% 7 3,2% 7 2,3% 

Ergonomie 9 2,0% 9 1,9% 9 0,8% 

(*) n = enkel de kantoren met de respectievelijke personeelscategorie, die bovendien deze vraag invulden 
en na weging. Dit geeft n associés = 1250, n medewerkers = 649 en n overige personeelsleden = 1030. 
 
 

3. BIJBLIJVEN 

3.1 De verschillende vormen van ‘bijblijven’ 

Permanente vorming omvat ook een aantal initiatieven van ‘bijblijven’.  In 94% van de 
kantoren en praktijken omvat dit het lezen van vakliteratuur.  Dit is dan ook de meest voor 
de hand liggende manier om op de hoogte te blijven van de evoluties binnen het eigen 
vakgebied.  In ongeveer één op vijf organisaties is er een professional of personeelslid die 
elders een cursus doceert, volgt iemand een interne cursus (b.v. rond het 
computerprogramma waarmee in het kantoor of de praktijk wordt gewerkt) of tracht men 
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bij te blijven via het schrijven van een publicatie. Afstandsonderwijs, e-learning, eindwerk- 
of thesisbegeleiding is er in één op acht kantoren en praktijken.  Tenslotte betekent 
bijblijven voor één op tien organisaties het doceren van een cursus elders, b.v. als spreker 
voor opleidingsverstrekkers of docent aan een hogeschool of universiteit. 
 

Tabel 248 Initiatieven om bij te blijven 

 % 
Lezen van vakliteratuur 94,2% 
Doceren van een cursus elders 21,3% 
Volgen van een interne cursus 18,6% 
Schrijven van een publicatie 18,0% 
Afstandsonderwijs / e-learning 12,1% 
Eindwerk- / thesisbegeleiding 12,0% 
Doceren van een interne cursus 10,1% 

 
Bijblijven gebeurt vooral door het lezen van vakliteratuur.  In meer dan negen op tien 
kantoren en praktijken wordt hier tijd voor vrijgemaakt.  Kinesitherapeuten scoren het 
laagst (84%), apothekers en advocaten het hoogst (98%). 
 
In ruim één op vijf kantoren en praktijken is er een professional of overig personeelslid die 
elders een cursus doceert.  In de bouwkundige dienstverlening gebeurt dit weinig, zeker 
door landmeters (7%).  Opmerkelijke verschillen zijn er binnen de medische en de 
juridische dienstverlening.  Apothekers en gerechtsdeurwaarders scoren erg laag 
(respectievelijk 7% en 8%), terwijl kinesitherapeuten en advocaten erg hoog scoren 
(respectievelijk 32% en 35%). 
 
In bijna één op vijf kantoren en praktijken tracht men bij te blijven via een interne cursus.  
Dit gebeurt het minst door landmeters (7%) en het meest door tandartsen (29%) en 
gerechtsdeurwaarders (37%). 
 
In 18% kantoren en praktijken spendeert men tijd aan het schrijven van een publicatie. 
Vooral advocatenkantoren (28%), medische (29%) en veterinaire praktijken (31%) zijn 
actief op dit vlak.  Dit geldt veel minder voor gerechtsdeurwaarders (3%), 
kinesitherapeuten en apothekers (7%).  
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Tabel 249 De meest voorkomende initiatieven om bij te blijven naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Lezen van 
vakliteratuur 

Doceren van 
een cursus 

elders 

Volgen van een 
interne cursus 

Schrijven van 
een publicatie 

Apothekers 97,8% 7,2% 17,4% 7,2% 
Medische praktijken 88,5% 28,7% 15,9% 28,7% 
Tandartsen 92,0% 25,1% 28,9% 17,1% 
Veterinaire praktijken  94,4% 22,2% 19,4% 30,6% 
Kinesitherapeuten 83,9% 32,3% 19,4% 6,5% 
MEDISCHE DIENSTEN  92,0% 21,3% 19,0% 19,5%
Architecten 95,5% 17,3% 12,8% 14,3% 
Landmeters 91,5% 6,8% 6,8% 11,9% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  94,4% 14,5% 11,4% 14,6%
Advocaten 97,6% 34,6% 15,0% 28,3% 
Notarissen 95,4% 16,8% 22,9% 14,5% 
Gerechtsdeurwaarders 92,1% 7,9% 36,8% 2,6% 
JURIDISCHE DIENSTEN  96,4% 26,6% 19,4% 21,5%
Boekhouders-fiscalisten 96,7% 18,9% 13,3% 12,2% 
Accountants-
belastingconsulenten 

96,5% 17,5% 24,0% 12,3% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  96,6% 19,3% 20,5% 12,5%
TOTAAL 94,2% 21,3% 18,6% 18,0%
Sectorcluster telkens p<.05 behoudens ‘Volgen van een interne cursus’ NS 
Beroepsgroep telkens p=.00 behoudens ‘Lezen vakliteratuur’ p<.05 
 
Afstandsonderwijs en e-learning komt voor in één op acht kantoren en praktijken.  De 
juridische dienstverlening scoort hier lager, zeker advocaten (2%) en gerechtsdeurwaarders 
(3%).  Ook architecten scoren laag (5%).  Vooral in de medische dienstverlening volgt men 
afstandsonderwijs of doet men beroep op e-learning, zeker medische praktijken (21%). 
 
Eveneens in één op acht organisaties begeleidt men thesissen of eindwerken.  Vooral in 
landmeterbureaus (20%) besteedt men hier tijd en aandacht aan.  Dit gebeurt weinig in de 
juridische dienstverlening, nl. in slechts 8% advocaten-, 4% notaris- en 3% 
gerechtsdeurwaarderskantoren.  Duidelijke verschillen zijn er binnen de medische 
dienstverlening waar apothekers en tandartsen laag - nl. 6% en 8% - en veterinaire 
praktijken hoog scoren (25%).  
 
In één op tien kantoren en praktijken doceren één of meerdere associés, medewerkers of 
overige personeelsleden een cursus voor collega’s.  Dit gebeurt het minst in de 
bouwkundige dienstverlening, nl. in slechts 4% architecten- en zelfs in geen enkel 
landmeterbureau.  Ook apothekers scoren laag (4%).  Vooral in accountants-
belastingconsulentenkantoren (14%) en in artsenpraktijken (19%) doceert men intern een 
cursus voor collega’s. 
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Tabel 250 De overige initiatieven om bij te blijven naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Afstandsonderwijs / 
e-learning 

Eindwerk- / 
thesisbegeleiding 

Doceren van 
een interne cursus 

Apothekers 15,2% 8,0% 3,6% 
Medische praktijken 21,0% 14,0% 18,5% 
Tandartsen 13,9% 6,4% 10,7% 
Veterinaire praktijken  16,7% 25,0% 8,3% 
Kinesitherapeuten 12,9% 12,9% 6,5% 
MEDISCHE DIENSTEN  17,5% 11,1% 11,9%
Architecten 5,3% 13,5% 3,8% 
Landmeters 11,9% 20,3% 0,0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  8,1% 17,9% 2,4%
Advocaten 1,6% 7,9% 8,7% 
Notarissen 7,6% 3,8% 7,6% 
Gerechtsdeurwaarders 2,6% 2,6% 7,9% 
JURIDISCHE DIENSTEN  3,6% 6,0% 8,3%
Boekhouders-fiscalisten 8,9% 13,3% 5,6% 
Accountants-
belastingconsulenten 

10,5% 18,1% 13,5% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  9,5% 16,7% 11,0%
TOTAAL 12,1% 12,0% 10,1%
Sectorcluster telkens p=.00 behoudens ‘Doceren van een cursus intern’ p<.05 
Beroepsgroep telkens p=.00 
 

3.2 Initiatieven om bij te blijven nader bestudeerd 

Naarmate de schaalomvang toeneemt, stijgt het percentage kantoren en praktijken met 
professionals of/en overige personeelsleden die trachten ‘bij te blijven’ via het lezen van 
vakliteratuur, het doceren van een cursus elders, het schrijven van een publicatie, maar ook 
het doceren van een interne cursus en tenslotte thesis- of eindwerkbegeleiding.  
 
Wat het volgen van een interne cursus betreft, is er geen graduele stijging naargelang de 
schaalomvang.  Veeleer is er sprake van een duidelijke breuklijn bij een schaal van tien 
personen; vooral in organisaties van meer dan tien personen volgt men interne cursussen.  
Het verschil tussen de kleinere kantoren is minimaal. 
 
Merken we op dat in maar liefst één op twee kantoren en praktijken van meer dan tien 
personen er iemand elders cursussen doceert of een publicatie schrijft.  Dit is opmerkelijk 
meer dan in ‘het gemiddelde kantoor’. 
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Tabel 251 De meest voorkomende initiatieven om bij te blijven naar schaalomvang 

 Lezen van 
vakliteratuur 

Doceren van een 
cursus elders 

Volgen van een 
interne cursus 

Schrijven van een 
publicatie 

< 3 personen 85,4% 11,9% 19,9% 8,8% 
3 – 5 personen 95,2% 16,0% 14,8% 13,8% 
6 – 10 personen 98,6% 28,6% 19,6% 21,4% 
> 10 personen 100,0% 51,7% 32,5% 51,2% 
TOTAAL 94,2% 21,3% 18,6% 18,0%
Telkens p=.00 
 
Op het vlak van afstandsonderwijs en e-learning is er geen statistisch significant verschil 
naar schaalomvang.  Het begeleiden van een eindwerk of thesis alsook het doceren van een 
interne cursus gebeurt bij vrije beroepen eigenlijk slechts sporadisch, nl. in ongeveer één op 
tien kantoren en praktijken.  Wel stellen we vast dat heel wat organisaties van meer dan tien 
personen via deze initiatieven trachten bij te blijven.  In maar liefst één op drie kantoren en 
praktijken van deze omvang doet er iemand aan eindwerk- en thesisbegeleiding of zijn er 
professionals of overige personeelsleden die wel eens een cursus doceren voor hun 
collega’s.  
 

Tabel 252 De overige initiatieven om bij te blijven naar schaalomvang 

 Afstandsonderwijs /  
e-learning 

Eindwerk- / 
thesisbegeleiding 

Doceren van  
een interne cursus 

< 3 personen 10,0% 6,2% 3,5% 
3 – 5 personen 12,4% 8,8% 6,3% 
6 – 10 personen 13,9% 14,3% 14,6% 
> 10 personen 11,7% 34,7% 31,7% 
TOTAAL 12,1% 12,0% 10,1%
Telkens p=.00 behoudens bij ‘Afstandsonderwijs / e-learning’ NS  
 
Vakliteratuur doornemen, een publicatie schrijven, intern of extern een cursus doceren en 
eindwerken of thesissen begeleiden, gebeurt opmerkelijk meer in associaties dan in 
medewerker-organisaties of solopraktijken.  Het onderscheid met solopraktijken is het 
grootst.  Er zijn geen statistisch significante verschillen tussen de organisatietypes wat 
betreft het volgen van een interne cursus of het bijblijven via afstandsonderwijs en e-
learning. 
 
Vooral kantoren en praktijken die zich als specialist profileren, trachten bij te blijven via het 
schrijven van publicaties, het doceren van een interne of externe cursus en het begeleiden 
van eindwerken of thesissen. 
 
Vooral kantoren en praktijken met voornamelijk zakelijke cliënten ‘blijven-bij’ via het lezen 
van vakliteratuur of het begeleiden van een thesis of eindwerk. E-learning of 
afstandsonderwijs komt dan weer meer voor bij organisaties met vooral particuliere 
cliënten. 
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Tabel 253 Initiatieven om bij te blijven naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatie-type Profilering Type cliënteel 
Lezen van vakliteratuur 99% associaties t.o.v. 

87% solopraktijken 
p=.00 

NS 97% zakelijk t.o.v. 
93% particulier 

cliënteel  
p<.01 

Doceren van een cursus elders 36% associaties t.o.v. 
13% solopraktijken 

p=.00 

26% specialisten t.o.v. 
13% generalisten 

p=.00 

NS 

Volgen van een interne cursus NS NS NS 
Schrijven van een publicatie 30% associaties t.o.v. 

10% solopraktijken 
p=.00 

29% specialisten t.o.v. 
10% generalisten 

p=.00 

NS 

Afstandsonderwijs / e-learning NS NS 13% particuliere 
t.o.v. 8% zakelijke 

clienten p<.01 
Eindwerk- / thesisbegeleiding 17% associaties t.o.v. 

7% solopraktijken 
p=.00 

16% specialisten t.o.v. 
8% generalisten  

p=.00 

16% zakelijk t.o.v. 
9% particulier 

cliënteel  
p=.00 

Doceren van een interne cursus 17% associaties t.o.v. 
5% solopraktijken 

p=.00 

17% specialisten t.o.v. 
6% generalisten  

p=.00 

NS 

 

3.3 Wie tracht er bij te blijven en via welke initiatieven? 

Professionals trachten vooral bij te blijven via het doornemen van vakliteratuur.  Daarnaast 
volgen sommige medewerkers, associés of zaakvoerders een interne cursus.  Voor een 
aantal associés en zaakvoerders is ook het schrijven van publicaties en het doceren van een 
cursus elders nog belangrijk. 
 
Verder stellen we vast dat associés of zaakvoerders op elk initiatief om bij te blijven, 
behoudens ‘het volgen van een interne cursus, hoger scoren dan hun medewerkers.   Bij het 
schrijven van een publicatie, het doceren van een interne of externe cursus, het begeleiden 
van eindwerken en thesissen en tenslotte het volgen van afstandsonderwijs of het beroep 
doen op e-learning scoren zij zelfs zowat twee keer hoger.  Eerder stelden we vast dat 
associés en zaakvoerders opmerkelijk meer deelnemen aan een cursus, seminarie of 
bijkomende opleiding rond beroepsethiek en deontologie, algemene 
managementvaardigheden, kwaliteitszorg, sociaal-communicatieve vaardigheden en 
personeelsbeleid.  Dit resultaat sluit hier bij aan.  
 
Overige personeelsleden trachten vooral bij te blijven via vakliteratuur – met een m.i. hoge 
score van 26% - of een interne cursus (6%).  Net als bij eerdere initiatieven van permanente 
vorming – met name het volgen van een bijkomende opleiding, cursus of seminarie - 
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scoort het overig personeel steeds opmerkelijk lager dan associés, zaakvoerders en 
medewerkers. 
 

Tabel 254 Initiatieven om bij te blijven naar personeelscategorie 

 Associés (*) Medewerkers (*) Overig 
personeel (*) 

Lezen van vakliteratuur 83,5% 77,5% 26,4% 
Doceren van een cursus 
elders 

19,0% 7,2% 1,2% 

Volgen van een interne cursus 12,7% 13,1% 6,4% 
Schrijven van een publicatie 15,2% 8,1% 1,0% 
Afstandsonderwijs / e-learning 10,1% 6,0% 2,0% 
Eindwerk / thesisbegeleiding 9,6% 4,6% 1,3% 
Doceren van een interne 
cursus 

8,8% 4,7% 1,0% 

(*) n = enkel de kantoren met de respectievelijke personeelscategorie, die bovendien deze vraag invulden 
en na weging. Dit geeft n associés = 1250, n medewerkers = 649 en n overige personeelsleden = 1030. 
 
 

4. OPLEIDINGSPLAN 

4.1 Stand van zaken 

Vrije beroepen investeren veel in opleiding en scholen zich intensief bij.  We gingen na of 
er ook enige systematiek zit in de opleidingsaanpak door te peilen of ze ook gebruik maken 
van een opleidingsplan om hun opleidingsnoden in de tijd te agenderen. 
 
Slechts in 5% van de kantoren en praktijken is er een uitgeschreven opleidingsplan.  
Ongeveer één op vijf organisaties beschikt hier niet over, maar zou het wel nuttig vinden 
voor de eigen organisatie.  Dit betekent dat heel wat kantoren en praktijken, nl. bijna drie 
op vier, van mening zijn dat zulk een opleidingsplan absoluut niet nuttig is. 
 

Tabel 255 Aanwezigheid en beoordeling van een opleidingsplan 

 % 
Dit kantoor of deze praktijk beschikt over een uitgeschreven opleidingsplan. 5,2% 
Dit kantoor of deze praktijk beschikt niet over een uitgeschreven opleidingsplan, maar 
dat zou hier wel nuttig zijn. 

21,8% 

Dit kantoor of deze praktijk beschikt niet over een uitgeschreven opleidingsplan en dit 
lijkt me hier niet nuttig. 

73,0% 

 
In geen enkele sector scoort een opleidingsplan echt goed.  Opleidingsplannen zijn er 
vooral in de economische dienstverlening.  Het gaat evenwel slechts om 7% van de 
kantoren en praktijken.  Geen enkele apothekersofficina of veterinaire praktijk beschikt 
over een opleidingsplan.  Dergelijk plan komt vooral voor in medische praktijken (10%), 
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landmeterbureaus (7%) en accountants-belastingconsulentenkantoren (8%).  
‘Groeipotentieel’ is er vooral bij veterinaire praktijken (36%), gerechtsdeurwaarders (32%), 
boekhouders-fiscalisten (32%) en accountants-belastingconsulenten (33%).  Vooral 
apothekers en kinesitherapeuten beschikken niet over een opleidingsplan en vinden het 
bovendien niet nuttig voor de eigen organisatie  (86% en 83%). 
 

Tabel 256 Aanwezigheid & beoordeling van een opleidingsplan naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Opleidingsplan 
aanwezig 

Opleidingsplan niet 
aanwezig, maar wel 

nuttig 

Opleidingsplan niet 
aanwezig en ook 

niet nuttig 
Apothekers 0,0% 14,4% 85,6% 
Medische praktijken 9,9% 13,2% 76,8% 
Tandartsen 4,1% 17,5% 78,4% 
Veterinaire praktijken  0,0% 36,1% 63,9% 
Kinesitherapeuten 3,4% 13,8% 82,8% 
MEDISCHE DIENSTEN  5,3% 15,2% 79,5%
Architecten 1,6% 23,3% 75,2% 
Landmeters 7,0% 22,8% 70,2% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  4,2% 22,5% 73,3%
Advocaten 4,8% 24,6% 70,6% 
Notarissen 2,4% 27,0% 70,6% 
Gerechtsdeurwaarders 2,7% 32,4% 64,9% 
JURIDISCHE DIENSTEN  3,7% 26,0% 70,3%
Boekhouders-fiscalisten 4,5% 31,8% 63,6% 
Accountants-
belastingconsulenten 

7,8% 32,9% 59,3% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  7,0% 32,2% 60,9%
TOTAAL 5,2% 21,8% 73,0%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 

4.2 Het opleidingsplan nader bestudeerd 

Slechts 5% van de kantoren en praktijken formaliseert de opleiding via een uitgeschreven 
planning.  Maar naarmate de kantoorgrootte toeneemt, stijgt het percentage kantoren met 
een opleidingsplan.  De relatief grootste organisaties beschikken hier dus iets vaker over 
(17%).  Bovendien is hier ook ‘groeipotentieel’ want 45% van de kantoren en praktijken 
van meer dan tien personen vindt zulk een opleidingsplan wel nuttig voor de eigen 
organisatie.  Bijna geen enkel kantoor of praktijk van minder dan drie personen schrijft de 
opleidingsplanning neer (2%).  Bovendien vindt bijna negen op tien van deze organisaties 
een opleidingsplan niet nuttig. 
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Tabel 257 Aanwezigheid en beoordeling van een opleidingsplan naar schaalomvang 

 Opleidingsplan 
aanwezig 

Opleidingsplan niet 
aanwezig wel nuttig 

Opleidingsplan niet 
aanwezig en ook niet 

nuttig 
< 3 personen 2,4% 9,3% 88,2% 
3 – 5 personen 3,3% 18,7% 78,0% 
5 – 10 personen 6,6% 29,3% 64,1% 
> 10 personen 16,9% 44,9% 38,1% 
TOTAAL 5,2% 21,8% 73,0%
p=.00 
 
Vooral associaties, kantoren en praktijken die zich als specialist profileren en 
zakenkantoren (kantoren met een vooral zakelijk cliënteel) beschikken over een 
uitgeschreven opleidingsplan.  Vooral in de solopraktijken, de kantoren en praktijken die 
zich als generalist profileren en de organisaties met hoofdzakelijk particuliere cliënten zijn 
er beoefenaars van een vrij beroep die een opleidingsplan niet nuttig vinden. 
 

Tabel 258 Aanwezigheid en beoordeling van een opleidingsplan naar bijkomende 
achtergrondvariabelen 

 Organisatie-type Profilering Type cliënteel 
Opleidingsplan aanwezig 7% associaties t.o.v. 4% 

mdw-organisaties p=.00 
7% specialisten t.o.v. 

3% generalisten  
p<.01 

7% zakelijk t.o.v. 
4% particulier 
cliënteel p=.00 

Opleidingsplan niet aanwezig 
en ook niet nuttig 

81% solopraktijken t.o.v. 
65% associaties p=.00 

79% generalisten t.o.v. 
70% andere types van 

profilering  
p<.01 

80% particulier 
t.o.v. 62% zakelijk 

cliënteel p=.00 

 
 

5. STELLINGEN 

5.1 Noodzaak van permanente vorming  

Bijna alle kantoren en praktijken zijn het er over eens dat men zich voortdurend moet 
bijscholen om bij te blijven (96%).  Acht op tien organisaties (80%) voegen hier evenwel 
aan toe dat men hiervoor vaak te weinig tijd heeft. 
 

Tabel 259 Noodzaak van permanente vorming 

 Volledig 
eens 

Eerder eens Eerder 
oneens 

Volledig 
oneens 

Om bij te blijven moeten we in dit kantoor of deze 
praktijk voortdurend bijscholing volgen. 

79,1% 16,7% 3,6% 0,6% 

We hebben in dit kantoor of deze praktijk vaak te 
weinig tijd om bijscholing te volgen. 

34,0% 45,5% 14,5% 6,0% 
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(Bijna) alle kinesitherapeuten, notarissen, boekhouders-fiscalisten en accountants-
belastingconsulenten zijn van mening dat men voortdurend bijscholing moet volgen om bij 
te blijven.  ‘Slechts’ acht op tien landmeterbureaus delen deze mening.  Maar negen op tien 
veterinaire praktijken en ruim acht op tien apothekers, architecten, landmeters, advocaten 
en notarissen vinden wel dat zij hiervoor over te weinig tijd beschikken.  Slechts iets meer 
dan zes op tien tandartsen onderkennen dit probleem. 
 

Tabel 260 Noodzaak van permanente vorming naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Om bij te blijven moeten we in 
dit kantoor/deze praktijk 
voortdurend bijscholing 

volgen. 

We hebben in dit kantoor/deze 
praktijk vaak te weinig tijd om 

bijscholing te volgen. 

Apothekers 94,6% 83,8% 
Medische praktijken 98,1% 78,5% 
Tandartsen 96,6% 64,5% 
Veterinaire praktijken 91,4% 90,9% 
Kinesitherapeuten 100,0% 78,6% 
MEDISCHE DIENSTEN  96,6% 78,1%
Architecten 91,5% 86,6% 
Landmeters 83,3% 85,5% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  88,1% 84,7%
Advocaten 90,4% 84,6% 
Notarissen 100,0% 83,9% 
Gerechtsdeurwaarders 97,2% 79,4% 
JURIDISCHE DIENSTEN  93,9% 83,8%
Boekhouders-fiscalisten 98,9% 79,1% 
Accountants-belastingconsulenten 99,4% 74,7% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 99,2% 76,0%
TOTAAL 95,8% 79,5%
 Sectorcluster p=.00 

Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster NS 
Beroepsgroep p=.00 

(*)  De percentages vormen de som van ‘volledig eens’ en ‘eerder eens’. 
 
Vooral de kantoren en praktijken van zes tot tien personen en deze van meer dan tien 
personen vinden voortdurende bijscholing noodzakelijk.  Het verschil met de kleinere 
kantoren is evenwel minimaal.  Vooral de relatief grootste kantoren en praktijken vinden 
dat ze te weinig tijd hebben om bijscholing te volgen.  Ook nu is het verschil met de 
kleinere kantoren niet spectaculair.  
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Tabel 261 Noodzaak van permanente vorming naar schaalomvang 

 Om bij te blijven moeten we in dit 
kantoor/deze praktijk voortdurend 

bijscholing volgen. 

We hebben in dit kantoor/deze 
praktijk vaak te weinig tijd om 

bijscholing te volgen. 
< 3 personen 96,4% 73,4% 
3 – 5 personen 93,7% 81,3% 
6 – 10 personen 97,9% 77,4% 
> 10 personen 97,9% 85,2% 
TOTAAL 95,8% 79,5%
 p<.01 p<.05 

 

5.2 Verplichte permanente vorming  

Zeven op tien kantoren en praktijken (69%) vinden dat het volgen van permanente 
vorming in hun vrij beroep verplicht zou moeten zijn. 
 

Tabel 262 Verplichte permanente vorming  

 Volledig 
eens 

Eerder eens Eerder 
oneens 

Volledig 
oneens 

Ik ben voorstander van verplichte permanente 
vorming in dit vrije beroep. 

41,8% 27,6% 17,8% 12,8% 

 
Vooral de economische dienstverlening is voorstander van verplichte permanente vorming 
in de eigen beroepsgroep, nl. 94% boekhouders-fiscalisten en 90% accountants-
belastingconsulenten.  De beroepen uit de bouwkundige dienstverlening en de advocaten 
staan hier het meest weigerachtig tegenover.  Minder dan zes op tien landmeterbureaus, 
architectenbureaus en advocatenkantoren zijn vragende partij voor verplichte permanente 
vorming.  Vooral het cijfer voor de advocaten is opmerkelijk.  Deze beroepsgroep kent 
immers – samen met de economische beroepen – pas sinds 2000 een systeem van 
verplichte permanente vorming. 
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Tabel 263 Verplichte permanente vorming naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Ik ben voorstander van  
verplichte permanente vorming in dit vrije beroep. 

Apothekers 65,9% 
Medische praktijken 64,7% 
Tandartsen 66,5% 
Veterinaire praktijken 77,1% 
Kinesitherapeuten 79,3% 
MEDISCHE DIENSTEN  66,1%
Architecten 56,1% 
Landmeters 54,9% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  54,5%
Advocaten 55,2% 
Notarissen 67,7% 
Gerechtsdeurwaarders 80,0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  61,2%
Boekhouders-fiscalisten 94,0% 
Accountants-belastingconsulenten 89,8% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 91,3%
TOTAAL 69,4%
Sectorcluster p=.00 
Beroepsgroep p=.00 
(*) De percentages vormen de som van ‘volledig eens’ en ‘eerder eens’. 
 
De schaalomvang van het kantoor of de praktijk beïnvloedt de mening ten aanzien van 
verplichte permanente vorming niet. 
 

Tabel 264 Verplichte permanente vorming naar schaalomvang 

 Ik ben voorstander van  
verplichte permanente vorming in dit vrije beroep. 

< 3 personen 67,3% 
3 – 5 personen 70,0% 
6 – 10 personen 70,7% 
> 10 personen 65,7% 
TOTAAL 69,4%
NS 
 

5.3 Stellingen inzake permanente vorming nader 
bestudeerd 

Hoofdzakelijk kantoren met vooral zakelijke cliënten zijn voorstander van verplichte 
permanente vorming voor het eigen vrije beroep.  Voor het overige speelt het type 
cliënteel, de wijze waarop het kantoor of de praktijk zich profileert en het organisatietype 
geen enkele rol bij de beoordeling van het belang van permanente vorming, de vraag of 
men voldoende tijd heeft om bijscholing te volgen en de mening ten aanzien van verplichte 
permanente vorming. 
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Tabel 265 Stellingen inzake permanente vorming naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Type cliënteel 
Om bij te blijven moeten we in dit 
kantoor of deze praktijk voortdurend 
bijscholing volgen. 

NS NS NS 

We hebben in dit kantoor of deze 
praktijk vaak te weinig tijd om 
bijscholing te volgen. 

NS NS NS 

Ik ben voorstander van verplichte 
permanente vorming in dit vrije 
beroep 

NS NS 73% zakelijk t.o.v. 
67% particulier 
cliënteel p<.05 

 
 

6. SAMENVATTING 

Kennis is essentieel voor het vrije beroep.  In 93% van de kantoren en praktijken volgde 
minstens één persoon in het voorbije jaar een cursus, seminarie of bijkomende opleiding.  
Associés (84%) en medewerkers (82%) doen in bijna evenveel kantoren aan permanente 
vorming.  De betrokkenheid van het overige personeel ligt een stuk lager (43%).  In bijna 
acht op tien kantoren volgden alle associés een bijscholing, in zes op tien alle medewerkers 
en in twee op tien alle overige personeelsleden.  Associés lopen ook langer bijscholing dan 
hun medewerkers en personeel.  De grootste groep associés (42%) volgde meer dan veertig 
uur bijkomende vorming, de meeste medewerkers (69%) en overige personeelsleden (76%) 
schoolden zich minder intensief bij (minder dan dertig uur).  Permanente vorming wordt in 
het vrije beroep buitengewoon ernstig genomen en vooral de professionals – de associés en 
de medewerkers - kunnen ervan genieten.  De vrije beroepen vinden bijscholing in mindere 
mate nodig voor de overige personeelsleden. 
 
De bijscholing is in de eerste plaats gericht op nieuwe ontwikkelingen in het eigen 
vakgebied.  In bijna negen op tien kantoren volgde iemand zulk een vaktechnische 
bijscholing.  Vorming rond beroepsethiek is vooral belangrijk voor associés, terwijl 
informaticacursussen voor iedereen redelijk nuttig zijn.  Het belang van andere 
opleidingsthematieken ligt een stuk lager : in 29% van de kantoren volgde men training 
rond algemeen management of kwaliteitszorg.  De meer ‘zachte’ onderwerpen (bvb. 
personeelsbeleid) komen nog heel wat minder aan bod.  Op deze wijze kunnen de vrije 
beroepen maar weinig nieuwe ondernemersvaardigheden ontwikkelen. 
 
Naast het volgen van een cursus zijn er andere methoden om de kennis op peil te houden.  
Zo is het doornemen van vakliteratuur een algemeen verspreide handelswijze bij de vrije 
beroepen.  In ongeveer één op vijf organisaties zijn er personen (vooral associés) die zelf 
les geven of publiceren.  In evenveel kantoren organiseert men ook regelmatig intern een 
bijscholingsmoment. 
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De vrije beroepen zijn overtuigd van het belang van permanente vorming en investeren er 
terecht erg veel in.  Het is dan ook merkwaardig dat er in het vrije beroep nauwelijks sprake 
is van een systematisch opleidingsbeleid.  Zo beschikt slecht 5% van de kantoren over een 
uitgeschreven opleidingsplan, waarin onder meer voor opleidingsbehoeften concrete 
doelen worden geformuleerd.  Bijna driekwart van de vrije beroepen meent dat een 
opleidingsplan voor hen geheel niet nuttig is.  In een kleine organisatie is het 
bijscholingsvraagstuk beter te overzien maar de vrije beroepen laten hier kansen liggen 
voor een efficiëntere aanpak van de zware investeringen in bijscholing.   
 
Bijna alle kantoren en praktijken onderschrijven de stelling dat voortdurende bijscholing 
nodig is om bij te blijven.  Meer dan acht op tien vrije beroepen heeft echter vaak te weinig 
tijd om zich goed te kunnen bijscholen.  Bijna zeven op tien vrije beroepen zijn 
voorstander van een door de orde of het beroepsinstituut verplicht systeem van 
permanente vorming. 
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HOOFDSTUK 10 PERSONEELSBELEID 

 
In dit hoofdstuk bespreken we een aantal issues inzake personeelsbeleid, nl. de loonpolitiek 
die de kantoren en praktijken volgen, de aanwezigheid van coaching, het loopbaanbeleid 
dat organisaties voor hun personeel uitstippelen en tenslotte een aantal belangrijke 
personeelsproblemen waarmee de organisaties geconfronteerd kunnen worden.  Hiermee 
willen we een aantal vragen beantwoorden.  Wordt het personeel beloond op basis van hun 
individuele prestaties en/of de resultaten van het kantoor/de praktijk of ontvangen zij 
veeleer een vaste renumeratie?  Kunnen medewerkers en het overige personeel genieten 
van extra rechten en voordelen bovenop hun beloning?  Zijn er op vaste tijdstippen 
functionerings- en/of evaluatiegesprekken of vindt men dit eigenlijk niet nuttig in dit type 
van organisatie?  Is er een hiërarchische structuur onder de medewerkers en/of het overige 
personeel?  Zijn er interne doorstromingsmogelijkheden voor stagiairs en medewerkers?  Is 
er ook uitstroom, met name medewerkers die een eigen kantoor of praktijk starten?  Vult 
men vacatures moeilijk in en vergt het veel inspanningen om het personeel te behouden?  
Is het personeelsbeleid binnen dit type van kantoren en praktijken eerder formeel of 
informeel geregeld?  Kan men één personeelsbeleid uitstippelen voor medewerkers en het 
overige personeel of vereisen zij elk veeleer een meer geïndividualiseerd beleid?  En 
tenslotte beschikt men over voldoende tijd om een goed personeelsbeleid te voeren? 
 
 

1. LOONPOLITIEK 

1.1 Variabele beloning bij medewerkers en overige 
personeelsleden 

 
1.1.1 Stand van zaken 

In één op vier kantoren en praktijken is er variabele beloning voor medewerkers.  Dit 
betekent dat hun loon minstens gedeeltelijk afhankelijk is van de individuele prestaties of 
van de resultaten van het kantoor.  Zes op tien kantoren en praktijken verlonen niet op 
deze wijze en vinden dit bovendien niet nuttig voor de eigen organisatie.  Variabele 
beloning wordt in ongeveer één op acht organisaties voor overige personeelsleden 
toegepast.  Bijna drie op vier kantoren en praktijken vinden dit voor overige 
personeelsleden evenwel niet nuttig.  Mogelijk neemt variabele beloning met 15% toe.  Dit 
is nl. het percentage kantoren en praktijken die niet variabel belonen, maar dit wel nuttig 
vinden voor de eigen organisatie. 
 



Personeelsbeleid en kantoororganisatie in het vrije beroep 
 

212. 

Tabel 266 Variabele beloning bij medewerkers en overige personeelsleden 

 Ja Neen, maar dat 
zou hier wel 
nuttig zijn 

Neen en dit zou 
hier ook niet 

nuttig zijn 
Variabele beloning bij medewerkers (*) 26,0% 14,7% 59,3% 
Variabele beloning bij overige personeelsleden 
(**) 

12,8% 14,7% 72,5% 

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
Variabele beloning komt duidelijk meer voor in de juridische dienstverlening, vooral bij 
gerechtsdeurwaarders (52%) en bij advocaten (43%).  Ook heel wat 
kinesitherapeutenmedewerkers worden variabel verloond (in 52% praktijken).  Bij 
apothekers en medische praktijken komt variabele beloning voor medewerkers het minst 
vaak voor.  Zij staan ook het meest negatief t.o.v. dit systeem van beloning.  Ruim zeven 
op tien apothekers en medische praktijken vinden variabele beloning absoluut niet nuttig 
voor de eigen praktijk.  Meer dan zes op tien veterinaire praktijken en accountants-
belastingconsulentenkantoren maar slechts drie op tien gerechtsdeurwaarderskantoren 
delen hun mening.  We kunnen voorspellen dat er vooral bij notarissen en boekhouders-
fiscalisten kantoren zullen zijn die in de toekomst variabel willen belonen.  In de medische 
dienstverlening is het percentage praktijken die niet variabel belonen, maar dit wel nuttig 
vinden voor de eigen organisatie het laagst. 
 

Tabel 267 Variabele beloning bij medewerkers naar beroepsgroep en sectorcluster (*) 

 Ja Neen, maar dat zou 
hier wel nuttig zijn 

Neen en dit zou 
hier ook niet nuttig 

zijn 
Apothekers 13,3% 14,4% 72,2% 
Medische praktijken 14,9% 6,9% 78,2% 
Tandartsen 37,9% 6,5% 55,6% 
Veterinaire praktijken  29,2% 4,2% 66,7% 
Kinesitherapeuten 52,4% 4,8% 42,9% 
MEDISCHE DIENSTEN  20,2% 9% 70,8%
Architecten 30,1% 19,4% 50,5% 
Landmeters 31,4% 14,3% 54,3% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  29,1% 17,9% 53%
Advocaten 42,9% 14,3% 42,9% 
Notarissen 23,4% 31,9% 44,7% 
Gerechtsdeurwaarders 52,0% 16,0% 32,0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  37,9% 19,5% 42,6%
Boekhouders-fiscalisten 25,9% 27,6% 46,6% 
Accountants-belastingconsulenten 23,0% 15,9% 61,1% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  24,7% 21,7% 54,6%
TOTAAL 26,0% 14,7% 59,3%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.24 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V =.17 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
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In iets meer dan één op vijf landmeterbureaus, notariskantoren en 
gerechtsdeurwaarderspraktijken ontvangt het overige personeel een variabel loon.  Dit 
komt het minst voor in medische praktijken, kinesitherapeutenpraktijken en 
advocatenkantoren (<10%).  Vooral in de medische dienstverlening ondervindt een 
variabel beloningssysteem voor overige personeelsleden heel wat tegenstand: ruim acht op 
tien medische praktijken en ruim zeven op tien apothekers, tandartsen en kinesitherapeuten 
vinden een variabel loon niet nuttig binnen de eigen organisatie.  Een toename van dit type 
van verloning is dan ook vooral te verwachten bij veterinaire praktijken, notarissen, 
gerechtsdeurwaarders, boekhouders-fiscalisten en bouwkundige diensten. 
 

Tabel 268 Variabele beloning bij het overig personeel naar beroepsgroep en 
sectorcluster (*) 

 Ja Neen, maar dat zou 
hier wel nuttig zijn 

Neen en dit zou hier 
ook niet nuttig zijn 

Apothekers 12,9% 10,8% 76,6% 
Medische praktijken 5,6% 10,4% 84,0% 
Tandartsen 16,2% 12,0% 71,8% 
Veterinaire praktijken  18,5% 22,2% 59,3% 
Kinesitherapeuten 7,1% 14,3% 78,6% 
MEDISCHE DIENSTEN  10,4% 10,6% 79,0%
Architecten 14,7% 20,6% 64,7% 
Landmeters 24,0% 20,0% 56,0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  17,6% 20,0% 62,4%
Advocaten 7,4% 11,1% 81,5% 
Notarissen 22,7% 24,5% 52,7% 
Gerechtsdeurwaarders 21,4% 25,0% 53,6% 
JURIDISCHE DIENSTEN  13,1% 16,6% 70,4%
Boekhouders-fiscalisten 15,9% 20,6% 63,5% 
Accountants-
belastingconsulenten 

15,6% 18,0% 66,4% 

ECONOMISCHE DIENSTEN  18,1% 20,0% 61,9%
TOTAAL 12,8% 14,7% 72,5%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.16 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V =.12 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
1.1.2 Variabele beloning nader bestudeerd 

In ongeveer één op vier kantoren praktijken ontvangen de medewerkers een loon 
afhankelijk van hun eigen prestaties of van de resultaten van de organisatie.  We stellen 
echter vast dat dit bij de relatief grootste kantoren en praktijken veel vaker gebeurt; 56% 
van de organisaties van meer dan tien personen heeft een variabel beloningssysteem voor 
haar medewerkers.  Dit geldt slechts voor 8% kantoren en praktijken van minder dan drie 
personen.  Bovendien vinden ruim acht op tien van de kleinste organisaties het niet nuttig 
om hun medewerkers een variabel loon te betalen.  Slechts drie op tien relatief grootste 
kantoren en praktijken delen hun mening. 
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Tabel 269 Variabele beloning bij medewerkers naar schaalomvang (*) 

 Ja Neen, maar dat zou hier 
wel nuttig zijn 

Neen en dit zou hier ook 
niet nuttig zijn 

< 3 personen 7,5% 8,8% 83,7% 
3 – 5 personen 24,9% 15,1% 60,0% 
5 – 10 personen 36,7% 20,7% 42,6% 
> 10 personen 55,6% 14,5% 29,9% 
TOTAAL 26,0% 14,7% 59,3%
p=.00 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers  
 
De schaalomvang van het kantoor of de praktijk speelt ook een rol bij het al dan niet 
variabel belonen van overige personeelsleden.  24% van de kantoren en praktijken van 
meer dan tien personen en slechts 2% van de organisaties van minder dan drie personen 
betalen hun overige personeelsleden een variabel loon uit. 84% van de kleinste kantoren en 
praktijken vinden zulk een beloningssysteem dan ook absoluut niet nuttig voor de eigen 
organisatie.  Slechts 57% van de relatief grootste kantoren en praktijken delen hun mening.  
Eén op vijf organisaties van minstens vijf personen verlonen hun overig personeel niet 
variabel, maar zouden dit wel nuttig vinden.  Bij de kleinere kantoren en praktijken is dit 
iets minder (nl. 14%). 
 

Tabel 270 Variabele beloning bij overige personeelsleden naar schaalomvang (*) 

 Ja Neen, maar dat zou 
hier wel nuttig zijn 

Neen en dit zou hier 
ook niet nuttig zijn 

< 3 personen 2,4% 14,0% 83,5% 
3 – 5 personen 14,9% 14,1% 71,0% 
5 – 10 personen 19,5% 19,5% 61,0% 
> 10 personen 24,4% 19,1% 56,5% 
TOTAAL 12,8% 14,7% 72,5%
p=.00 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel  
 
Hoofdzakelijk kantoren die zich als specialist profileren of vooral zakelijke cliënten hebben, 
betalen hun medewerkers een variabel loon uit.  Generalisten en kantoren en praktijken 
met vooral particuliere cliënten staan het meest negatief ten aanzien van een variabel 
verloningssysteem voor deze personeelscategorie.  Kantoren die vooral zakelijke cliënten 
hebben, maken ook iets vaker gebruik van een variabel beloningssysteem voor het overige 
personeel.  Het verschil met de overige kantoren en praktijken is evenwel niet erg groot. De 
profilering en het type organisatie spelen hier geen enkele rol. 
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Tabel 271 Variabele beloning naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Type cliënteel 
Variabele beloning voor medewerkers  
aanwezig (*) 

NS 29% specialisten t.o.v. 
22% generalisten 

p<.01 

31% zakelijke t.o.v. 
27% particuliere 

cliënten 
p<.01 

Variabele beloning voor medewerkers  
niet aanwezig en ook niet nuttig (*) 

NS 61% generalisten t.o.v. 
48% generalisten met 

specifieke dnstn. 
p<.01 

61% particuliere t.o.v. 
50% zakelijke cliënten 

p<.01  

Variabele beloning voor overige 
personeelsleden  aanwezig (**) 

NS NS 16% zakelijke t.o.v. 
14% particuliere 

cliënten 
p<.01 

Variabele beloning voor overige 
personeelsleden  niet aanwezig en 
ook niet nuttig (**) 

NS NS 73% particuliere t.o.v. 
64% zakelijke cliënten 

p<.01 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel  
 

1.2 Extra voordelen en rechten voor medewerkers en 
overige personeelsleden 

 
1.2.1 Stand van zaken 

Bijkomende rechten en voordelen voor medewerkers en overige personeelsleden kunnen 
erg uiteenlopend zijn, gaande van maaltijdcheques of occasionele premies tot een 
bedrijfswagen voor persoonlijk gebruik of een groepsverzekering.  
 
Aan medewerkers worden vooral financiële of materiële voordelen toegekend (17%).  We 
denken hierbij aan een geboorte- of huwelijkspremie, cultuur- of sportcheques, een mobiele 
telefoon, een computer voor persoonlijk gebruik, het terug betalen van telefoonrekeningen.  
In 14% organisaties kan minstens één medewerker beschikken over een bedrijfswagen voor 
persoonlijk gebruik of wordt er voor deze medewerker(s) een pensioenplan en/of een 
groepsverzekering in het kader van pensioenen opgesteld.  Eén op tien kantoren en 
praktijken deelt maaltijdcheques uit aan (minstens één van) haar medewerkers of voorziet 
in een extra ziekte- en/of hospitalisatieverzekering.  De mogelijkheid om een deel van het 
loon te ruilen voor vakantiedagen komt bijna niet voor (4% organisaties).  
 
Financiële voordelen, zoals occasionele premies, scoren ook het hoogst bij het overig 
personeel (15%).  Eén op acht kantoren en praktijken deelt maaltijdcheques uit aan 
(minstens één van) haar overige personeelsleden of laat voor hen een pensioenplan en/of 
een groepsverzekering in het kader van pensioenen opstellen.  Minder dan één op tien 
organisaties kent nog andere extra rechten en voordelen toe aan haar overig personeel, nl. 
een extra ziekte- en/of hospitalisatieverzekering, een bedrijfswagen voor persoonlijk 
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gebruik, allerhande materiële voordelen en tenslotte de mogelijkheid om een deel van het 
loon te ruilen voor extra vakantiedagen.  
 

Tabel 272 Extra voordelen en rechten voor medewerkers en overige personeelsleden (***) 

 Medewerkers (*) Overig personeel (**) 
Maaltijdcheques 5 10,2% 3 11,6% 
Pensioenplan en/of 
groepsverzekering in het kader van 
pensioenen 

3 14,2% 2 12,3% 

Extra ziekte- en/of 
hospitalisatieverzekering 

6 9,5% 6 6,9% 

Bedrijfswagen voor persoonlijk 
gebruik 

4 13,7% 7 5,7% 

Mobiele telefoon – computer voor 
persoonlijk gebruik – terug betalen 
telefoonrekeningen  

1 16,8% 5 7,2% 

Loon inruilen voor extra 
vakantiedagen 

7 4,3% 4 8,7% 

Allerlei financiële voordelen zoals 
occasionele premies  

2 16,6% 1 15,4% 

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers  
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
(***) % kantoren en praktijken waar minstens één medewerkers of minstens één overig personeelslid het 
desbetreffende extra voordeel of recht ontvangt. 
 
1.2.2 Extra rechten en voordelen voor medewerkers 

In ruim één op twee landmeterbureaus krijgen de medewerkers allerhande materiële 
voordelen zoals een mobiele telefoon of een computer voor persoonlijk gebruik of worden 
de telefoonrekeningen terug betaald.  In ruim één op drie veterinaire praktijken en 
ongeveer één op vier architectenbureaus, advocaten-, boekhouders-fiscalisten- en 
accountants-belastingconsulentenkantoren doet men dit ook. In de medische 
dienstverlening gebeurt dit bijna niet, nl. in 4% apothekersofficina’s en tandartsenpraktijken 
en in 7% medische praktijken.  Ook weinig notarissen (6%) en gerechtsdeurwaarders (7%) 
bieden hun medewerkers dit extra voordeel aan. 
 
Ruim één op drie accountants-belastingconsulentenkantoren en ongeveer één op vier 
notaris- en boekhouders-fiscalistenkantoren geven financiële voordelen - zoals occassionele 
-premies aan hun medewerkers.   Geen enkele kinesitherapeut doet dit. 
 
Ruim één op twee notariskantoren laat een pensioenplan en/of een groepsverzekering in 
het kader van pensioenen opstellen voor haar medewerkers.  Dit gebeurt nog door één op 
vier boekhouders-fiscalistenkantoren maar opmerkelijk minder door de overige 
beroepsgroepen, bij kinesitherapeuten zelfs absoluut niet. In de juridische dienstverlening is 
er bovendien een groot contrast tussen de notarissen enerzijds en de advocaten en 
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gerechtsdeurwaarders anderzijds.  Bij de eersten zijn een aantal voordelen immers geregeld 
bij CAO in PC 216 voor de notarisbedienden. 
 
In ongeveer één op drie veterinaire praktijken, landmeterbureaus, boekhouders-fiscalisten- 
en accountants-belastingconsulentenkantoren zijn er bedrijfswagens voor de medewerkers.  
In de juridische dienstverlening en de overige beroepen uit de medische dienstverlening is 
een bedrijfswagen voor hen eerder uitzondering. 
 

Tabel 273 Meest voorkomende extra voordelen en rechten voor medewerkers naar 
beroepsgroep en sectorcluster (*) 

 Mobiele telefoon – 
computer voor 

persoonlijk 
gebruik – terug 

betalen telefoon-
rekeningen  

Allerlei financiële 
voordelen zoals 

occasionele 
premies 

Pensioenplan 
en/of 

groepsverzekering 
in het kader van 

pensioenen 

Bedrijfswagen 
voor persoonlijk 

gebruik 

Apothekers 3,9% 18,6% 10,8% 2,9% 
Medische praktijken 6,5% 6,5% 3,2% 6,5% 
Tandartsen 3,9% 2,6% 3,9% 5,3% 
Veterinaire praktijken  35,7% 7,1% 14,3% 35,7% 
Kinesitherapeuten 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
MEDISCHE DIENSTEN 5,8% 12,0% 7,8% 5,0%
Architecten 27,4% 8,3% 15,5% 21,4% 
Landmeters 51,7% 17,2% 6,9% 37,9% 
BOUWKUNDIGE 
DIENSTEN  

32,9% 12,3% 12,3% 26,0%

Advocaten 24,4% 8,9% 7,8% 4,4% 
Notarissen 6,2% 25,9% 51,9% 7,4% 
Gerechtsdeurwaarders 7,1% 7,1% 3,6% 3,6% 
JURIDISCHE 
DIENSTEN  

17,4% 14,0% 20,3% 5,2%

Boekhouders-fiscalisten 27,9% 23,3% 25,6% 30,2% 
Accountants-
belastingconsulenten 

26,0% 34,6% 15,4% 32,7% 

ECONOMISCHE 
DIENSTEN  

27,4% 29,9% 19,7% 32,2%

TOTAAL 16,8% 16,6% 14,2% 13,7%
Beroepsgroep Telkens p=.00 
Sectorcluster Telkens p=.00 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
 
De medewerkers uit één op vier accountants-belastingconsulentenkantoren en één op zes 
landmeterbureaus en boekhouders-fiscalistenkantoren krijgen maaltijdcheques. Geen 
enkele veterinaire praktijk, kinesitherapeut of gerechtsdeurwaarder biedt dit aan. 
 
Eén op vier notariskantoren voorziet in een extra ziekte- en/of hospitalisatieverzekering 
voor haar medewerkers. In de overige beroepsgroepen, behoudens bij boekhouders-
fiscalisten, accountants-belastingconsulenten en advocaten, komt dit (bijna) niet voor. 
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In één op tien accountants-belastingconsulentenkantoren kunnen de medewerkers een deel 
van hun loon ruilen voor extra vakantiedagen. Elders bestaat deze mogelijkheid nagenoeg 
of helemaal niet. 
 

Tabel 274 Overige extra voordelen en rechten voor medewerkers naar beroepsgroep en 
sectorcluster (*) 

 Maaltijdcheques Extra ziekte- en/of 
hospitalisatieverzekering 

Loon inruilen voor extra 
vakantiedagen 

Apothekers 14,7% 2,0% 3,9% 
Medische praktijken 3,2% 9,7% 3,2% 
Tandartsen 1,3% 2,6% 0,0% 
Veterinaire praktijken  0,0% 7,1% 0,0% 
Kinesitherapeuten 0,0% 0,0% 0,0% 
MEDISCHE DIENSTEN 8,9% 3,9% 2,7%
Architecten 3,6% 4,8% 4,8% 
Landmeters 17,2% 3,4% 6,9% 
BOUWKUNDIGE 
DIENSTEN  

6,8% 4,1% 6,8%

Advocaten 3,3% 12,2% 4,4% 
Notarissen 11,1% 25,9% 3,7% 
Gerechtsdeurwaarders 0,0% 0,0% 0,0% 
JURIDISCHE 
DIENSTEN  

5,3% 15,1% 4,1%

Boekhouders-fiscalisten 16,3% 16,3% 0,0% 
Accountants-
belastingconsulenten 

22,1% 13,5% 9,6% 

ECONOMISCHE 
DIENSTEN  

19,7% 15,8% 6,1%

TOTAAL 10,2% 9,5% 4,3%
Beroepsgroep Telkens p=.00 behoudens “Loon inruilen voor extra vakantiedagen” NS 
Sectorcluster Telkens p=.00 behoudens “Loon inruilen voor extra vakantiedagen” NS 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
 
Vooral de medewerkers tewerkgesteld in de relatief grootste kantoren en praktijken krijgen 
materiële voordelen (zoals een mobiele telefoon), een pensioenplan en/of een 
groepsverzekering in het kader van pensioenen, een bedrijfswagen voor persoonlijk gebruik 
en tenslotte een extra ziekte- en/of hospitalisatieverzekering.  De medewerkers 
tewerkgesteld in de kleinste kantoren kunnen het minst vaak van deze bijkomende rechten 
en voordelen genieten.  Zo laat 24% van de kantoren en praktijken van meer dan tien 
personen en slechts 5% van de kantoren en praktijken van minder dan drie personen een 
pensioenplan en/of een groepsverzekering in het kader van pensioenen voor haar 
medewerkers opstellen. 
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Tabel 275 Meest voorkomende rechten en voordelen voor medewerkers naar 
schaalomvang (*) 

 Mobiele telefoon – 
computer voor 

persoonlijk gebruik 
– terug betalen 

telefoonrekeningen 

Allerlei 
financiële 

voordelen zoals 
occasionele 
voordelen 

Pensioenplan 
en/of 

groepsverzekering 
in het kader van 

pensioenen 

Bedrijfswagen 
voor persoonlijk 

gebruik 

< 3 personen 5,0% 12,5% 5,1% 7,5% 
3 – 5 personen 12,6% 15,1% 9,5% 10,5% 
5 – 10 personen 18,0% 19,0% 19,0% 15,3% 
> 10 personen 34,4% 18,9% 24,0% 24,0% 
TOTAAL 16,8% 16,6% 14,2% 13,7%
 p=.00 NS p=.00 p<.01
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
 

Tabel 276 Overige rechten en voordelen voor medewerkers naar schaalomvang (*) 

 Maaltijdcheques Extra ziekte- en/of 
hospitalisatieverzekering

Loon inruilen voor 
extra vakantiedagen 

< 3 personen 7,5% 5,1% 7,5% 
3 – 5 personen 10,2% 7,4% 3,1% 
5 – 10 personen 8,5% 7,4% 4,8% 
> 10 personen 14,7% 22,1% 5,3% 
TOTAAL 10,2% 9,5% 4,3%
 NS p=.00 NS
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
 
1.2.3 Extra rechten en voordelen voor overige personeelsleden 

Vooral personeelsleden uit notaris-, accountants-belastingconsulenten- en boekhouders-
fiscalistenkantoren kunnen genieten van allerlei bijkomende financiële voordelen.  Het gaat 
om medewerkers uit 20% à 30% organisaties.  Minder dan één op tien tandartsen, 
veterinaire praktijken, kinesitherapeuten, architecten en gerechtsdeurwaarders voorzien 
deze voordelen voor hun personeel.  
 
Ruim zes op tien notariskantoren bieden hun personeelsleden een pensioenplan en / of 
een groepsverzekering in het kader van pensioenen aan.  Dit doen slechts 19% 
accountants-belastingconsulenten en 15% boekhouders-fiscalisten.  In de overige 
beroepsgroepen komt dit voordeel zelfs (bijna) niet voor.  
 
Ruim één op vier accountants-belastingconsulentenkantoren geeft maaltijdcheques aan haar 
overige personeelsleden.  Zo’n 15% kantoren uit de bouwkundige en juridische 
dienstverlening doen dit eveneens.  In de medische dienstverlening gaat het evenwel slechts 
om 5% praktijken.  Geen enkele veterinaire praktijk of kinesitherapeut maakt gebruik van 
het systeem van maaltijdcheques voor haar overig personeel. 
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Tabel 277 Meest voorkomende extra voordelen en rechten voor overige personeelsleden 
naar beroepsgroep en sectorcluster (*) 

 Allerlei financiële 
voordelen zoals 

occasionele premies 

Pensioenplan en/of 
groepsverzekering in 

het kader van 
pensioenen 

Maaltijdcheques 
 

Apothekers 16,8% 6,9% 5,0% 
Medische praktijken 11,0% 6,6% 7,4% 
Tandartsen 7,1% 1,8% 2,4% 
Veterinaire praktijken  6,5% 0,0% 0,0% 
Kinesitherapeuten 5,3% 0,0% 0,0% 
MEDISCHE DIENSTEN 11,6% 5,3% 5,3%
Architecten 8,1% 9,0% 15,3% 
Landmeters 17,3% 11,5% 15,4% 
BOUWKUNDIGE 
DIENSTEN  

10,8% 9,8% 14,7%

Advocaten 14,8% 7,4% 18,0% 
Notarissen 26,8% 64,3% 9,8% 
Gerechtsdeurwaarders 5,4% 5,4% 16,2% 
JURIDISCHE 
DIENSTEN  

17,6% 24,0% 15,5%

Boekhouders-fiscalisten 20,0% 15,4% 13,8% 
Accountants-
belastingconsulenten 

29,1% 18,8% 26,5% 

ECONOMISCHE 
DIENSTEN  

25,1% 18,2% 21,9%

TOTAAL 15,4% 12,3% 11,6%
Beroepsgroep Telkens p=.00 
Sectorcluster Telkens p=.00 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel  
 
Overige personeelsleden uit 10% tot 16% accountants-belastingconsulenten-, 
gerechtsdeurwaarders-, advocatenkantoren, landmeterbureaus en tandartsenpraktijken 
kunnen een deel van hun loon ruilen voor extra vakantiedagen.  Elders bestaat dit recht 
(bijna) niet.  
 
Eén op drie landmeterbureaus biedt haar overige personeelsleden allerhande materiële 
voordelen, zoals een pc voor persoonlijk gebruik.  Dit geldt ook voor één op zeven 
architectenbureaus en één op tien kantoren uit de economische dienstverlening.  Andere 
beroepsgroepen – zeker deze uit de medische dienstverlening - doen dit veel minder of 
niet.  
 
Ruim één op vier notaris- en één op acht accountants-belastingconsulentenkantoren 
voorzien in een extra ziekte- en/of hospitalisatieverzekering voor hun overig personeel.  
Ook dit extra voordeel komt veel minder voor in medische diensten, nl. in 2% 
apothekersofficina’s, 1% tandartsenpraktijken en zelfs bij geen enkele kinesitherapeut. 
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Overige personeelsleden uit bijna drie op tien landmeterbureaus beschikken over een eigen 
bedrijfswagen.  Ook één op acht boekhouders-fiscalisten- en één op tien accountants-
belastingconsulentenkantoren voorzien een bedrijfswagen voor het overig personeel.  De 
juridische en medische dienstverlening doen dit bijna niet.  Het gaat om 5% 
gerechtsdeurwaarders en medische praktijken, 3% tandartsen, veterinaire praktijken en 
advocatenkantoren, 1% notarissen en apothekers en zelfs geen enkele kinesitherapeut. 
 

Tabel 278 Overige extra voordelen en rechten voor overige personeelsleden naar 
beroepsgroep en sectorcluster (*) 

 Loon inruilen 
voor extra 

vakantiedagen 

Mobiele telefoon – 
computer voor 

persoonlijk gebruik 
– terug betalen 

telefoonrekeningen 

Extra ziekte- en/of 
hospitalisatie-

verzekering 

Bedrijfswagen 
voor persoonlijk 

gebruik 

Apothekers 3,0% 2,0% 2,0% 1,0% 
Medische 
praktijken 

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

Tandartsen 10,1% 3,0% 0,6% 3,0% 
Veterinaire 
praktijken  

6,5% 6,5% 6,5% 3,2% 

Kinesitherapeuten 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
MEDISCHE 
DIENSTEN  

6,5% 3,7% 2,6% 3,4%

Architecten 9,0% 13,5% 4,5% 9,0% 
Landmeters 11,5% 32,7% 5,8% 28,8% 
BOUWKUNDIGE 
DIENSTEN  

9,8% 18,6% 4,9% 14,7%

Advocaten 13,1% 9,0% 8,2% 3,3% 
Notarissen 0,9% 3,6% 26,8% 0,9% 
Gerechts-
deurwaarders 

13,5% 2,7% 5,4% 5,4% 

JURIDISCHE 
DIENSTEN  

9,4% 6,9% 13,3% 2,6%

Boekhouders-
fiscalisten 

9,2% 10,8% 9,2% 12,3% 

Accountants-
belasting-
consulenten 

16,2% 10,3% 12,0% 10,3% 

ECONOMISCHE 
DIENSTEN  

13,4% 10,7% 11,2% 10,7%

TOTAAL 8,7% 7,2% 6,9% 5,7%
Beroepsgroep Telkens p=.00 behoudens “Loon inruilen voor extra vakantiedagen” p<.01 
Sectorcluster Telkens p=.00 behoudens “Loon inruilen voor extra vakantiedagen” p<.05 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel  
 
Vooral de overige personeelsleden tewerkgesteld in de relatief grootste kantoren en 
praktijken krijgen allerlei financiële voordelen, een pensioenplan en/of een 
groepsverzekering in het kader van pensioenen, maaltijdcheques, allerlei materiële 
voordelen zoals een pc voor persoonlijk gebruik en een extra ziekte- en/of hospitalisatie-
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verzekering.  Vooral de overige personeelsleden tewerkgesteld in de kantoren van vijf tot 
tien personen kunnen een deel van hun loon inruilen voor extra vakantiedagen, indien zij 
die wensen.  Deze extra rechten en voordelen komen het minst vaak voor in kantoren en 
praktijken van minder dan drie personen.  Tenslotte heeft de schaalomvang geen enkele 
impact op de aan- of afwezigheid van bedrijfswagen voor overige personeelslden. 
 

Tabel 279 Meest voorkomende rechten en voordelen voor overige personeelsleden naar 
schaalomvang (*) 

 Allerlei financiële 
voordelen zoals 

occasionele voordelen 

Pensioenplan en/of 
groepsverzekering in 

het kader van 
pensioenen 

Maaltijdcheques 
 

< 3 personen 11,1% 8,4% 5,8% 
3 – 5 personen 13,3% 8,6% 7,1% 
5 – 10 personen 18,9% 17,7% 18,9% 
> 10 personen 24,5% 24,5% 25,5% 
TOTAAL 15,4% 12,3% 11,6%
 p<.01 p=.00 p=.00
(*) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel  
 

Tabel 280 Overige rechten en voordelen voor overige personeelsleden naar 
schaalomvang (*) 

 Loon inruilen 
voor extra 

vakantiedagen 

Mobiele telefoon – 
computer voor 

persoonlijk gebruik 
– terug betalen 

telefoonrekeningen 

Extra ziekte- 
en/of 

hospitalisatie-
verzekering 

Bedrijfswagen 
voor persoonlijk 

gebruik 

< 3 personen 5,2% 4,7% 3,7% 5,3% 
3 – 5 personen 8,0% 5,3% 4,5% 4,7% 
5 – 10 personen 13,1% 9,5% 8,2% 7,8% 
> 10 personen 8,5% 15,0% 20,6% 5,7% 
TOTAAL 8,7% 7,2% 6,9% 5,7%
 p<.05 p<.01 p=.00 NS
(*) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel  
 
1.2.4 Aanwezigheid van extra rechten en voordelen  

 
1.2.4.1 Stand van zaken 

De medewerkers uit één op vier kantoren en praktijken krijgen minstens twee bijkomende 
rechten en voordelen.  Het overige personeel uit één op vijf organisaties kan (eveneens) 
genieten van deze extra rechten en voordelen 
 



Personeelsbeleid 
 

223. 

Tabel 281 Aanwezigheid van extra rechten en voordelen 

 % 
Minstens twee bijkomende rechten en voordelen voor medewerkers  25,0% 
Minstens twee bijkomende rechten en voordelen voor het overige personeel 20,4% 

 
Vooral de kantoren uit de economische dienstverlening, nl. ongeveer vier op tien 
organisaties uit deze sector, geven extra’s, meer bepaald 43% accountants-
belastingconsulenten- en 40% boekhouders-fiscalistenkantoren.  Ook 41% 
landmeterbureaus en 37% notariskantoren doen dit, in tegenstelling tot geen enkele 
kinesitherapeutenpraktijk, slechts 4% gerechtsdeurwaarderskantoren, 5% tandartsen- en 
10% medische praktijken. 
 

Tabel 282 Aanwezigheid van extra rechten en voordelen voor medewerkers naar 
beroepsgroep en sectorcluster(*)(**) 

 Ja Neen 
Apothekers 12,7% 87,3% 
Medische praktijken 9,7% 90,3% 
Tandartsen 5,3% 94,7% 
Veterinaire praktijken  28,6% 71,4% 
Kinesitherapeuten 0,0% 100,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  10,9% 89,1%
Architecten 25,0% 75,0% 
Landmeters 41,4% 58,6% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  30,1% 69,9%
Advocaten 14,4% 85,6% 
Notarissen 37,0% 63,0% 
Gerechtsdeurwaarders 3,6% 96,4% 
JURIDISCHE DIENSTEN  19,9% 80,1%
Boekhouders-fiscalisten 39,5% 60,5% 
Accountants-belastingconsulenten 43,3% 56,7% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  42,9% 57,1%
TOTAAL 25,0% 75,0%
Beroepsgroep  p=.00, Cramers’ V=.34 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.30 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) Enkel de kantoren en praktijken die minstens twee voordelen uit de lijst aankruisten, werden in deze 
analyse opgenomen. 
 
Minder dan één op tien praktijken uit de medische dienstverlening geeft extra voordelen of 
rechten aan haar overige personeelsleden. Bij kinesitherapeuten ontbreken deze zelfs 
volledig. Vooral notariskantoren (43%), accountants-belastingconsulenten (35%) en 
landmeterbureaus (33%) belonen hun overige personeelsleden op deze wijze. 
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Tabel 283 Aanwezigheid van extra rechten en voordelen voor overige personeelsleden 
naar beroepsgroep en sectorcluster(*)(**) 

 Ja Neen 
Apothekers 6,9% 93,1% 
Medische praktijken 10,3% 89,7% 
Tandartsen 5,9% 94,1% 
Veterinaire praktijken  6,5% 93,5% 
Kinesitherapeuten 0,0% 100,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  8,1% 91,9%
Architecten 15,3% 84,7% 
Landmeters 32,7% 67,3% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  20,6% 79,4%
Advocaten 21,3% 78,7% 
Notarissen 42,9% 57,1% 
Gerechtsdeurwaarders 10,8% 89,2% 
JURIDISCHE DIENSTEN  26,6% 73,4%
Boekhouders-fiscalisten 24,6% 75,4% 
Accountants-belastingconsulenten 35,0% 65,0% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  31,6% 68,4%
TOTAAL 20,4% 79,6%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.33 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.26  
(*) n=enkel kantoren en praktijken met overige personeelsleden 
(**) Enkel de kantoren en praktijken die minstens twee voordelen uit de lijst aankruisten, werden in deze 
analyse opgenomen. 
 
1.2.4.2 Extra rechten en voordelen nader bestudeerd 

Eén op vier kantoren en praktijken geeft minstens twee extra rechten en voordelen aan 
haar medewerkers en één op vijf aan haar overige personeelsleden.  Bij de organisaties van 
meer dan tien personen komt dit evenwel veel vaker voor: 45% van deze organisaties geeft 
bijkomende voordelen aan haar medewerkers en 37% aan het overige personeel.  De kans 
dat er medewerkers en overige personeelsleden uit een kantoor of praktijk van minder dan 
drie personen hiervan kunnen genieten, is veel kleiner. 
 

Tabel 284 Aanwezigheid van extra rechten en voordelen voor medewerkers en overige 
personeelsleden naar schaalomvang 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
< 3 personen 17,8% 11,1% 
3 – 5 personen 19,4% 16,8% 
5 – 10 personen 24,9% 25,9% 
> 10 personen 45,3% 36,6% 
TOTAAL 25,0% 20,4%
Telkens p=.00 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers  
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel  
 
Vooral associaties en zakenkantoren bieden hun medewerkers extra rechten en voordelen 
aan.  Hoofdzakelijk in organisaties met vooral zakelijke cliënten als ook in kantoren en 
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praktijken die zich als generalist profileren maar daarnaast een aantal specifieke diensten 
aanbieden, zijn er bijkomende rechten en voordelen voor het overige personeel. 
 

Tabel 285 Aanwezigheid van extra rechten en voordelen voor medewerkers en overige 
personeelsleden naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Type cliënteel 
Extra rechten en voordelen voor 
medewerkers (*) 

31% associaties 
t.o.v. 22% mdw-
organisatie p<.01 

NS 35% zakelijke t.o.v. 
15% particuliere 

cliënten  
p=.00 

Extra rechten voordelen voor 
overige personeelsleden (**) 

NS 24% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 

15% generalisten 
p<.01 

29% zakelijke t.o.v. 
14% particuliere 

clienten  
p=.00 

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers  
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel  
 
 

2. COACHING 

2.1 Stand van zaken 

In één op drie kantoren en praktijken zijn er op vaste tijdstippen (b.v. halfjaarlijks) 
functionerings- en / of evaluatiegesprekken met het personeel of de medewerkers13.  
Evenveel organisaties doen dit niet, maar zijn van mening dat het wel nuttig zou zijn voor 
de organisatie. 
 

Tabel 286 Aanwezigheid en beoordeling van functionerings- en/of evaluatiegesprekken 

 % 
In dit kantoor of deze praktijk zijn er op vaste tijdstippen functionerings- en/of 
evaluatiegesprekken. 

32,8% 

In dit kantoor of deze praktijk zijn er geen functionerings- en/of evaluatiegesprekken 
op vaste tijdstippen, maar dat zou hier wel nuttig zijn. 

32,0% 

In dit kantoor of deze praktijk zijn er geen functionerings- en/of evaluatiegesprekken 
op vaste tijdstippen en dit lijkt me hier niet nuttig. 

35,2% 

 
Functionerings- en/of evaluatiegesprekken zijn er vooral in de economische 
dienstverlening, nl. in 48% boekhouders-fiscalisten- en 47% boekhoudkantoren.  Ook 39% 
advocatenkantoren en architectenbureaus organiseren deze gesprekken. De medische 
dienstverlening, en zeker apothekers (15%) doen dit het minst vaak. 
 

                                                 
13  In een aantal associaties beoordelen de associés elkaar op vaste tijdstippen. Dit bespreken we niet in het 

hoofdstuk “Personeelsbeleid” dat enkel bestemd is voor maatregelen ten aanzien van medewerkers en 
overige personeelsleden, maar bij “Kwaliteit”, meer bepaald “Kwaliteitsverbetering”. 
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Tabel 287 Functionerings- en/of evaluatiegesprekken naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Ja Neen, maar dat zou 
hier wel nuttig zijn 

Neen en dit zou hier 
ook niet nuttig zijn 

Apothekers 14,5% 29,8% 55,7% 
Medische praktijken 29,5% 25,5% 45,0% 
Tandartsen 27,9% 30,7% 41,3% 
Veterinaire praktijken  29,4% 35,3% 35,3% 
Kinesitherapeuten 34,5% 31,0% 34,5% 
MEDISCHE DIENSTEN  24,8% 28,2% 47,0%
Architecten 39,1% 36,7% 24,2% 
Landmeters 25,9% 39,7% 34,5% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  37,0% 36,1% 26,9%
Advocaten 39,3% 36,9% 23,8% 
Notarissen 29,5% 51,9% 18,6% 
Gerechtsdeurwaarders 25,0% 38,9% 36,1% 
JURIDISCHE DIENSTEN  35,0% 42,0% 23,0%
Boekhouders-fiscalisten 48,3% 28,7% 23,0% 
Accountants-belastingconsulenten 46,7% 29,9% 23,4% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  47,1% 29,2% 23,7%
TOTAAL 32,8% 32,0% 35,2%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.21 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.19 
 

2.2 Coaching nader bestudeerd 

Naarmate organisaties groter worden, zijn er ook meer kantoren en praktijken waar men 
functionerings- en/of evaluatiegesprekken houdt.  Ruim drie op vijf organisaties van meer 
dan tien personen t.o.v. net één op vijf organisaties van minder dan drie personen 
organiseren deze gesprekken en wel op vaste tijdstippen.  Het is niet zo dat enkel bij de 
relatief grootste kantoren en praktijken er een verdere toename is te verwachten want ook 
heel wat organisaties van drie tot vijf (nl. 34%) en van zes tot tien personen (nl. 41%) 
vinden deze vorm van coaching wel nuttig voor de eigen organisatie.  Wel kunnen we 
stellen dat bijna alle kantoren en praktijken van meer dan tien personen of functionerings- 
en/of evaluatiegesprekken organiseren, of het toch wel het overwegen waard vinden. 
 

Tabel 288 Functionerings- en/of evaluatiegesprekken naar schaalomvang 

 Ja Neen, maar dat zou 
hier wel nuttig zijn 

Neen en dit zou hier 
ook niet nuttig zijn 

< 3 personen 20,0% 14,6% 65,4% 
3 – 5 personen 28,3% 34,1% 37,6% 
6 – 10 personen 40,6% 41,0% 18,5% 
> 10 personen 62,4% 35,9% 1,7% 
TOTAAL 32,8% 32,0% 35,2%
p=.00 
 
Vooral associaties, specialisten en zakenkantoren organiseren functionerings- en/of 
evaluatiegesprekken met hun medewerkers en overige personeelsleden. 
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Tabel 289 Functionerings- en/of evaluatiegesprekken naar bijkomende 
achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Type cliënteel 
Functionerings- en/of 
evaluatiegesprekken 
aanwezig 

42% associaties t.o.v. 
26% solopraktijken  

p=.00 

38% specialisten t.o.v. 
26% generalisten 

p=.00 

44% zakelijke t.o.v. 26% 
particuliere cliënten 

p=.00 
Functionerings- en/of 
evaluatiegesprekken niet 
aanwezig en ook niet nuttig 

53% solopraktijken 
t.o.v. 20% associaties 

p=.00 

44% generalisten t.o.v. 
26% generalisten met 

specifieke dnstn.  
p=.00 

43% particuliere t.o.v. 
23% zakelijke cliënten 

p=.00 

 
 

3. LOOPBAANBELEID 

3.1 Hiërarchie onder de medewerkers en het overige 
personeel 

 
3.1.1 Stand van zaken 

In 45% van de kantoren en praktijken is er een hiërarchie onder de medewerkers.  In 39% 
Van de organisaties is er een hiërarchie onder het overige personeel.  Slechts in 4% van de 
kantoren en praktijken is er geen hiërarchie, maar zou men dit wel nuttig vinden.  Hetgeen 
eigenlijk betekent dat de kantoren en praktijken waar een hiërarchie onder de medewerkers 
en/of overige personeelsleden nuttig is, nu al op deze wijze gestructureerd zijn. 
 

Tabel 290 Hiërarchie onder medewerkers en/of overige personeelsleden 

 Ja Neen, maar dat 
zou hier wel 
nuttig zijn 

Neen en dit zou 
hier ook niet 

nuttig zijn 
Hiërarchie onder de medewerkers (*) 44,9% 4,3% 50,8% 
Hiërarchie onder het overig personeel (**) 38,7% 3,7% 57,6% 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel  
 
Vooral in de bouwkundige en in de economische dienstverlening is er een hiërarchie onder 
de groep van medewerkers, nl. in 65% landmeter- en 60% architectenbureaus, in 54% 
accountants-belastingconsulenten- en 53% boekhouders-fiscalistenkantoren.  In de 
medische dienstverlening komt dergelijke structuur het minst vaak voor, zeker bij medische 
(18%) en tandartsenpraktijken (26%). 
 
Wellicht zal het percentage kantoren en praktijken met een hiërarchische structuur onder 
de medewerkers niet echt toenemen.  Enkel gerechtsdeurwaarders (12%) en boekhouders-
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fiscalisten (10%) tonen hiervoor nog enige interesse.  Evenwel geen enkele medische 
praktijk, veterinaire praktijk, kinesitherapeut of landmeter zou zulk een structuur nuttig 
vinden voor de eigen organisatie (en dus eventueel willen implementeren).  Dit maakt dat 
heel wat organisaties uit de medische dienstverlening deze structuur ook in de toekomst 
binnen hun organisatie niet echt zien zitten.  Het gaat hier nl. om meer dan acht op tien 
medische praktijken, bijna zeven op tien tandartsen en veterinaire praktijken en ongeveer 
zes op tien kinesitherapeuten en apothekers. 
 

Tabel 291 Hiërarchie onder medewerkers naar beroepsgroep en sectorcluster (*) 

 Ja Neen, maar dat zou 
hier wel nuttig zijn 

Neen en dit zou hier 
ook niet nuttig zijn 

Apothekers 40,9% 3,4% 55,7% 
Medische praktijken 17,9% 0,0% 82,1% 
Tandartsen 26,1% 4,3% 69,6% 
Veterinaire praktijken  33,3% 0,0% 66,7% 
Kinesitherapeuten 40,0% 0,0% 60,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  33,0% 2,6% 64,3%
Architecten 59,5% 2,5% 38,0% 
Landmeters 65,2% 0,0% 34,8% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  59,7% 3,0% 37,3%
Advocaten 46,9% 6,2% 46,9% 
Notarissen 52,8% 4,2% 43,1% 
Gerechtsdeurwaarders 40,0% 12,0% 48,0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  48,1% 5,8% 46,1%
Boekhouders-fiscalisten 52,5% 10,0% 37,5% 
Accountants-belastingconsulenten 54,2% 4,2% 41,7% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  54,4% 5,9% 39,7%
TOTAAL 44,9% 4,3% 50,8%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p<.01 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
 
Een hiërarchie onder het overige personeel komt nog iets minder voor.  Vooral bij 
gerechtsdeurwaarders (72%), notarissen (65%) en landmeters (57%) vinden we zulk een 
structuur terug.  Praktijken uit de medische dienstverlening zijn het minst vaak op deze 
wijze opgebouwd, zeker kinesitherapeuten niet (slechts 8%).  Bovendien vindt slechts 4% 
van de kantoren en praktijken waar geen hiërarchie is terug te vinden, zulk een structuur 
wel nuttig voor de eigen organisatie.  Enkel bij boekhouders-fiscalisten gaat het nog om 
11% van de kantoren.  Dit maakt dat meer dan negen op tien kinesitherapeuten, zeven op 
tien medische praktijken en tandartsen en ruim zes op tien veterinaire praktijken zulk een 
structuur absoluut niet zien zitten binnen de eigen organisatie. 
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Tabel 292 Hiërarchie onder het overig personeel naar beroepsgroep en sectorcluster (*) 

 Ja Neen, maar dat zou 
hier wel nuttig zijn 

Neen en dit zou hier 
ook niet nuttig zijn 

Apothekers 40,2% 1,1% 58,6% 
Medische praktijken 28,7% 0,0% 71,3% 
Tandartsen 25,0% 3,6% 71,4% 
Veterinaire praktijken  30,8% 3,8% 65,4% 
Kinesitherapeuten 8,3% 0,0% 91,7% 
MEDISCHE DIENSTEN  31,1% 1,2% 67,7%
Architecten 46,3% 4,2% 49,5% 
Landmeters 57,4% 6,4% 36,2% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  46,1% 6,7% 47,2%
Advocaten 34,6% 4,8% 60,6% 
Notarissen 65,1% 4,7% 30,2% 
Gerechtsdeurwaarders 71,9% 3,1% 25,0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  47,6% 4,9% 47,6%
Boekhouders-fiscalisten 43,9% 10,5% 45,6% 
Accountants-belastingconsulenten 42,9% 4,8% 52,4% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  42,9% 7,1% 50,0%
TOTAAL 38,7% 3,7% 57,6%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel  
 
3.1.2 Hiërarchie onder medewerkers en overige personeelsleden 

nader bestudeerd 

Naarmate de schaalomvang van de kantoren en praktijken toeneemt, stijgt ook het 
percentage organisaties met een hiërarchische structuur bij de medewerkers.  Waar slechts 
18% van de kantoren en praktijken van minder dan drie personen zulk een structuur heeft, 
is er bij 66% van de kantoren en praktijken van meer dan tien personen een hiërarchische 
structuur onder de medewerkers.  Toch valt er ook bij de relatief grootste kantoren en 
praktijken geen fikse stijging van het aantal organisaties met dergelijke structuur te 
verwachten.  Wel vinden vooral de kleinste kantoren en praktijken zulk een structuur 
absoluut niet nuttig voor de eigen organisatie: 79% kantoren en praktijken van minder dan 
drie personen t.o.v. 29% kantoren en praktijken van meer dan tien personen hebben geen 
hiërarchie onder de medewerkers en vinden dit ook niet nuttig binnen de eigen organisatie. 
 

Tabel 293 Hiërarchie onder medewerkers naar schaalomvang (*) 

 Ja Neen, maar dat zou 
hier wel nuttig zijn 

Neen en dit zou hier 
ook niet nuttig zijn 

< 3 personen 17,9% 3,6% 78,6% 
3 – 5 personen 35,5% 3,5% 61,0% 
6 – 10 personen 53,1% 5,7% 41,1% 
> 10 personen 65,6% 5,4% 29,0% 
TOTAAL 44,9% 4,3% 50,8%
p=.00 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers  
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Meer dan zes op tien kantoren en praktijken van meer dan tien personen t.o.v. bijna één op 
acht kantoren en praktijken van minder dan drie personen hebben een hiërarchie onder het 
overige personeel.  Ruim acht op tien van de kleinste organisaties vindt zulk een structuur 
niet nuttig – en zal het bijgevolg ook in de toekomst niet implementeren in de eigen 
organisatie.  Slechts drie op tien van de relatief grootste kantoren en praktijken delen hun 
mening.  Dit betekent niet dat er bij hen een grotere stijging van het aantal organisaties mét 
hiërarchie te verwachten is want slechts 6% van de grootste kantoren en praktijken zou dit 
wel nuttig vinden. 
 

Tabel 294 Hiërarchie onder overig personeel naar schaalomvang (*) 

 Ja Neen, maar dat zou 
hier wel nuttig zijn 

Neen en dit zou hier 
ook niet nuttig zijn 

< 3 personen 11,9% 4,0% 84,1% 
3 – 5 personen 35,0% 2,4% 62,6% 
6 – 10 personen 49,4% 4,3% 46,4% 
> 10 personen 63,4% 5,9% 30,7% 
TOTAAL 38,7% 3,7% 57,6%
p=.00 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel  
 
Vooral in kantoren en praktijken die zich als specialist profileren en in kantoren die vooral 
zakelijke cliënten hebben, is er een hiërarchie onder de medewerkers.  Vooral kantoren en 
praktijken die zich als generalist profileren en kantoren en praktijken met vooral 
particuliere cliënten, vinden dit niet nuttig.  Vooral in kantoren en praktijken die zich als 
generalist profileren maar daarnaast ook een aantal specifieke diensten aanbieden en in 
kantoren met vooral zakelijke cliënten, is er een hiërarchie onder het overige personeel.  
Evenwel vooral generalisten en kantoren en praktijken met vooral particuliere cliënten 
vinden deze structuur niet nuttig. 
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Tabel 295 Hiërarchie onder medewerkers en overige personeelsleden naar bijkomende 
achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Type cliënteel 
Hiërarchie bij medewerkers 
aanwezig (*) 

NS 51% specialisten t.o.v. 
39% generalisten  

p<.05 

55% zakelijk t.o.v. 37% 
particulier cliënteel  

p=.00 
Hiërarchie bij medewerkers 
niet aanwezig en ook niet 
nuttig (*) 

NS 54% generalisten t.o.v. 
47% specialisten 

p<.05 

59% particulier t.o.v.  
40% zakelijk cliënteel 

p=.00 
Hiërarchie bij overig 
personeel aanwezig (**) 

NS 45% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 

34% generalisten 
p<.05 

44% zakelijk t.o.v. 35% 
particulier cliënteel  

p=.00 

Hiërarchie bij overig 
personeel niet aanwezig en 
ook niet nuttig (**) 

NS 63% generalisten t.o.v. 
51% generalisten met 

specifieke dnstn. 
p<.05 

63% particulier t.o.v.  
49% zakelijk cliënteel 

p=.00 
 

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 

3.2 Doorstroommogelijkheden 

 
3.2.1 Stand van zaken 

In 14% van de kantoren en praktijken zijn er onder de huidige associés personen die eerst 
als medewerker voor de organisatie werkten of werkte de huidige zaakvoerder eerst als 
medewerker voor het kantoor of de praktijk.  Op dit vlak is er een duidelijk onderscheid 
tussen de associaties en de overige kantoren en praktijken.  4,9% van de huidige 
zaakvoerders werkte oorspronkelijk als medewerker voor het kantoor.  In 31,9% van de 
huidige associaties is minstens één van de associés een medewerker van het kantoor of de 
praktijk geweest.  Verder zijn er in 34% van de kantoren en praktijken momenteel 
medewerkers die eerst als stagiair voor de organisatie werkten. 
 

Tabel 296 Interne doorstroommogelijkheden 

 % 
Associés/de zaakvoerder die hier eerst als medewerker werkten 13,6% 
Medewerkers die hier eerst als stagiair werkten (*) 33,6% 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
 
Vooral in de juridische dienstverlening – meer bepaald bij advocaten en 
gerechtsdeurwaarders - zijn er interne doorstroommogelijkheden voor medewerkers.  In 
32% van de advocaten- en 21% van de gerechtsdeurwaarderskantoren zijn er momenteel 
associés die eerst als medewerker voor het kantoor werkten.  Slechts in 3% 
kinesitherapeutpraktijken, 4% apothekersofficina’s, 7% landmeterbureaus en 8% 
tandartsenpraktijken maakten huidige associés ooit deze carrièrestap. 
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De mogelijkheid om na een stageperiode als medewerker in de organisatie te blijven 
werken, is er vooral in de bouwkundige en in de juridische dienstverlening.  In 64% 
architectenbureaus, 61% advocatenkantoren, 50% gerechtsdeurwaarderskantoren, 48% 
landmeterbureaus en 46% notariskantoren zijn er medewerkers die eerst als stagiair voor 
het kantoor werkten.  Slechts in 6% kinesitherapeuten- en 9% tandartsenpraktijken bestaat 
deze loopbaanmogelijkheid. 
 

Tabel 297 Interne doorstroommogelijkheden voor stagiairs en medewerkers naar 
beroepsgroep en sectorcluster 

 Medewerkers worden 
associé 

Stagiairs worden 
medewerker (*) 

Apothekers 4,3% 11,8% 
Medische praktijken 11,5% 25,8% 
Tandartsen 7,5% 9,2% 
Veterinaire praktijken  16,7% 28,6% 
Kinesitherapeuten 3,2% 5,6% 
MEDISCHE DIENSTEN 8,5% 14,7%
Architecten 15,8% 64,3% 
Landmeters 6,8% 48,3% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  12,2% 58,9%
Advocaten 32,3% 61,1% 
Notarissen 9,9% 45,7% 
Gerechtsdeurwaarders 21,1% 50,0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  24,2% 55,6%
Boekhouders-fiscalisten 11,1% 25,6% 
 Accountants-belastingconsulenten 18,1% 27,9% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  15,9% 28,6%
TOTAAL 13,6% 33,6%
Beroepsgroep Telkens p=.00 
Sectorcluster Telkens p=.00 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
 
3.2.2 Doorstroommogelijkheden nader bestudeerd 

De mogelijkheid om van een medewerker- naar een associéfunctie door te groeien is 
beperkt.  Slechts in 14% van de organisaties maakt men gebruik van deze 
loopbaanmogelijkheid.  Evenwel in de relatief grootste kantoren en praktijken stromen 
medewerkers gemakkelijker door. In 48% van de organisaties van meer dan tien personen 
werkte minstens één van de huidige associés eerst als medewerker voor de organisatie.  
Ook stagiairs groeien in de relatief grootste kantoren en praktijken vaker door naar een job 
als medewerker; in 67% van de organisaties van meer dan tien personen werkte minstens 
één van de huidige medewerkers eerst als stagiair voor de organisatie.  Bij kantoren en 
praktijken van minder dan drie personen gaat het slechts om 5% van de organisaties. 
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Tabel 298 Doorstroommogelijkheden voor stagiairs en medewerkers naar schaalomvang 

 Medewerkers worden associé Stagiairs worden medewerker (*) 
< 3 personen 3,5% 5,1% 
3 – 5 personen 8,0% 22,2% 
6 – 10 personen 20,4% 41,8% 
> 10 personen 47,5% 66,7% 
TOTAAL 13,6% 33,6
p=.00 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
 
Vooral in kantoren die zich als generalist profleren maar daarnaast een aantal specifieke 
diensten aanbieden en in kantoren die vooral zakelijke cliënten hebben, zijn er 
doorstroommogelijkheden voor stagiairs en medewerkers.  Ook associaties bieden meer 
loopbaanmogelijkheden voor stagiairs. 
 

Tabel 299 Doorstroommogelijkheden voor stagiairs en medewerkers naar bijkomende 
achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Type cliënteel 
Doorstroommogelijkheden 
voor medewerkers 

3% solopraktijken en 
7% mdw-organisaties 
t.o.v. 32% associaties 

p=.00 

19% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 

9% generalisten 
p=.00 

19% zakelijk t.o.v. 10% 
particulier cliënteel  

p=.00 

Doorstroommogelijkheden 
voor stagiairs (*) 

49% associaties t.o.v. 
26% mdw-organisaties 

p=.00 (NVT voor 
solopraktijken) 

40,6% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 

28% generalisten 
p<.05 

45% zakelijk t.o.v. 23% 
particulier cliënteel  

p=.00 

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
 

3.3 Een eigen kantoor of praktijk 

Uiteraard is ook uitstroom een loopbaanmogelijkheid.  Men mag immers niet vergeten dat 
in een aantal van deze beroepsgroepen een ‘up or out’-principe bestaat.  Eerder (cfr.  
hoofdstuk Schaalvergroting) vermeldden we al dat in de periode 1998 – 2001 in 9,5% van 
de kantoren en praktijken er minstens één medewerker de organisatie verliet om een eigen 
kantoor of praktijk op te starten.  Vooral bij advocaten (28%) en kinesitherapeuten (26%) 
doet dit fenomeen zich voor.  Bij minder dan één op tien apothekers, medische praktijken, 
notarissen, gerechtsdeurwaarders, boekhouders-fiscalisten en accountants-
belastingconsulenten verliet een medewerker om deze reden de praktijk of het kantoor. 
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Tabel 300 Uitstroom bij medewerkers naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Medewerkers starten met eigen praktijk/kantoor
Apothekers 4,3% 
Medische praktijken 5,1% 
Tandartsen 10,2% 
Veterinaire praktijken 13,8% 
Kinesitherapeuten 25,8% 
MEDISCHE DIENSTEN  6,7%
Architecten 15,0% 
Landmeters 15,3% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  14,6%
Advocaten 28,3% 
Notarissen 5,3% 
Gerechtsdeurwaarders 7,9% 
JURIDISCHE DIENSTEN 19,1%
Boekhouders-fiscalisten 5,6% 
Accountants-belastingconsulenten 2,9% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 4,2%

TOTAAL 9,5%

Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 
 

4. REKRUTERING 

In dit hoofdstuk gaan we niet verder in op het thema rekrutering.  Elders in dit 
informatiedossier kan u hierover gegevens terug vinden.  Recente aanwervingen van 
medewerkers en overige personeelsleden bespraken we bij “Schaalvergroting”.  Over het 
gebruik van een eigen website bij rekrutering van medewerkers en overige personeelsleden 
vindt u informatie in het hoofdstuk “Informatie- en communicatietechnologie”.  Eventuele 
rekruteringsproblemen komen verder in dit hoofdstuk aan bod bij de bespreking van een 
aantal stellingen. 
 
 

5. UITBESTEDING VAN HRM 

Kantoren en praktijken kunnen er voor opteren om een aantal HRM-activiteiten uit te 
besteden.  We denken hierbij aan de rekrutering en selectie van medewerkers of overige 
personeelsleden alsook aan uitstroombegeleiding en outplacement.  Deze resultaten kan u 
terug vinden in het hoofdstuk “Netwerken”. 
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6. PERSONEELSBELEIDPROBLEMEN 

6.1 Stand van zaken 

Slechts 5% van de organisaties heeft een opleidingsplan.  Maar iets meer kantoren en 
praktijken, nl. 13%, hebben een geschreven kantoor- of praktijkstrategie.  Formele evaluatie 
door cliënten via evaluatieformulieren ontbreken.  Dit zijn maar enkele concrete 
voorbeelden die wijzen op weinig formalisme binnen het kantoor of de praktijk van de vrije 
beroepsbeoefenaar.  Negen op tien kantoren en praktijken onderstrepen dan ook dat het 
personeelsbeleid binnen hun organisatie in de praktijk vooral informeel wordt geregeld.  
 
Het rekruteren van de juiste personen lijkt een moeilijke opdracht binnen deze kantoren en 
praktijken want bijna zes op tien organisaties vullen hun vacatures voor medewerkers en / 
of overige personeelsleden moeilijk in.  Bovendien heeft één op vijf kantoren en praktijken 
het (ook) nog eens moeilijk om deze mensen te behouden. 
 
Eén op twee organisaties is van mening dat een aangepast personeelsbeleid per 
personeelscategorie nodig is.  Evenveel organisaties onderstrepen echter dat zij 
onvoldoende tijd hebben om aan goed personeelsbeleid te doen. 
 

Tabel 301 Stellingen inzake personeelsbeleidproblemen 

 Volledig 
eens 

Eerder 
eens 

Eerder 
oneens 

Volledig 
oneens 

In de praktijk regelen we het personeelsbeleid vooral 
informeel. 

41,4% 48,3% 5,6% 4,7% 

Dit kantoor of deze praktijk vult haar vacatures voor 
medewerkers en/of overig personeel moeilijk in 

22,5% 35,0% 25,2% 17,3% 

We moeten een verschillend personeelsbeleid voeren 
voor onze medewerkers en het overig personeel. 

20,2% 30,8% 25,6% 23,3% 

We hebben onvoldoende tijd om een personeelsbeleid 
te voeren. 

7,8% 42,1% 29,6% 20,5% 

We hebben het moeilijk om onze medewerkers en 
overige personeelsleden te behouden. 

5,8% 15,3% 36,1% 42,8% 
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Ruim negen op tien veterinaire praktijken, kinesitherapeuten, architectenbureaus, 
advocaten- en notariskantoren regelen hun personeelsbeleid informeel.  Dit is enorm veel.  
Bovendien onderstrepen meer dan acht op tien kantoren en praktijken uit de overige 
beroepsgroepen deze stelling. 
 

Tabel 302 Knelpunt personeelsbeleid ‘Personeelsbeleid is hier vooral informeel’ naar 
beroepsgroep en sectorcluster 

 Volledig / eerder eens Volledig / eerder oneens 
Apothekers 86,0% 14,0% 
Medische praktijken 89,6% 10,4% 
Tandartsen 87,4% 12,6% 
Veterinaire praktijken  92,6% 7,4% 
Kinesitherapeuten 92,3% 7,7% 
MEDISCHE DIENSTEN 88,3% 11,7%
Architecten 91,0% 9,0% 
Landmeters 86,8% 13,2% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 89,6% 10,4%
Advocaten 93,5% 6,5% 
Notarissen 99,2% 0,8% 
Gerechtsdeurwaarders 88,9% 11,1% 
JURIDISCHE DIENSTEN 95,0% 5,0%
Boekhouders-fiscalisten 88,6% 11,4% 
Accountants-belastingconsulenten 87,7% 12,3% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 87,7% 12,3%
TOTAAL 89,7% 10,3%
Beroepsgroep NS 
Sectorcluster p<.05, Cramers’ V<.1 
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Vooral de economische dienstverlening heeft het moeilijk om vacatures voor medewerkers 
en overige personeelsleden in te vullen. In de medische dienstverlening speelt dit probleem 
het minst.  Zeven op tien accountants-belastingconsulenten-, boekhouders-
fiscalistenkantoren en landmeterbureaus t.o.v. ongeveer vier op tien medische praktijken en 
kinesitherapeuten onderstrepen dit personeelsprobleem.  
 

Tabel 303 Knelpunt personeelsbeleid ‘Dit kantoor vult haar vacatures voor medewerkers 
en/of overige personeelsleden moeilijk in’ naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Volledig / eerder eens Volledig / eerder oneens 
Apothekers 67,9% 32,1% 
Medische praktijken 37,7% 62,3% 
Tandartsen 52,2% 47,8% 
Veterinaire praktijken  58,3% 41,7% 
Kinesitherapeuten 40,7% 59,3% 
MEDISCHE DIENSTEN 50,2% 49,8%
Architecten 59,8% 40,2% 
Landmeters 73,1% 26,9% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 63,3% 36,7%
Advocaten 51,8% 48,2% 
Notarissen 66,4% 33,6% 
Gerechtsdeurwaarders 60,6% 39,4% 
JURIDISCHE DIENSTEN 57,5% 42,5%
Boekhouders-fiscalisten 69,3% 30,7% 
Accountants-belastingconsulenten 70,9% 29,1% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 70,2% 29,8%
TOTAAL 57,5% 42,5%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.17 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.16 
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Vooral kantoren uit de juridische dienstverlening vinden dat ze een verschillende 
personeelsbeleid moeten voeren voor hun medewerkers en overige personeelsleden; zeker 
advocaten- (75%) en gerechtsdeurwaarderskantoren (79%).  77% veterinaire praktijken 
delen deze mening.  Een verschillend personeelsbeleid voor beide personeelscategorieën 
lijkt het minst noodzakelijk in architectenbureaus (38%) en boekhouders-
fiscalistenkantoren (37%). 
 

Tabel 304 Knelpunt personeelsbeleid ‘Verschillend personeelsbeleid voor medewerkers 
en overige personeelsleden’ naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Volledig / eerder eens Volledig / eerder oneens 
Apothekers 41,7% 58,3% 
Medische praktijken 50,0% 50,0% 
Tandartsen 57,6% 42,4% 
Veterinaire praktijken  76,9% 23,1% 
Kinesitherapeuten 44,4% 55,6% 
MEDISCHE DIENSTEN 48,9% 51,1%
Architecten 37,7% 62,3% 
Landmeters 44,1% 55,9% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 38,9% 61,1%
Advocaten 75,0% 25,0% 
Notarissen 45,2% 54,8% 
Gerechtsdeurwaarders 78,6% 21,4% 
JURIDISCHE DIENSTEN 66,3% 33,7%
Boekhouders-fiscalisten 37,0% 63,0% 
Accountants-belastingconsulenten 44,1% 55,9% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 42,1% 57,9%
TOTAAL 51,0% 49,0%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.27 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.02 
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Ruim zes op tien veterinaire praktijken, notaris- en gerechtsdeurwaarderskantoren vinden 
dat ze over onvoldoende tijd beschikken om een personeelsbeleid te voeren.  Medische 
praktijken en tandartsen halen dit knelpunt het minst vaak aan (nl. minder dan vier op tien 
praktijken). 
 

Tabel 305 Knelpunt personeelsbeleid ‘Onvoldoende tijd voor personeelsbeleid’ naar 
beroepsgroep en sectorcluster 

 Volledig / eerder eens Volledig / eerder oneens 
Apothekers 46,3% 53,7% 
Medische praktijken 38,5% 61,5% 
Tandartsen 36,1% 63,9% 
Veterinaire praktijken  61,5% 38,5% 
Kinesitherapeuten 42,1% 57,9% 
MEDISCHE DIENSTEN 41,3% 58,7%
Architecten 57,4% 42,6% 
Landmeters 49,0% 51,0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN 54,5% 45,5%
Advocaten 56,8% 43,2% 
Notarissen 64,5% 35,5% 
Gerechtsdeurwaarders 65,6% 34,4% 
JURIDISCHE DIENSTEN 60,1% 39,9%
Boekhouders-fiscalisten 56,8% 43,2% 
Accountants-belastingconsulenten 52,3% 47,7% 
ECONOMISCHE DIENSTEN 53,7% 46,3%
TOTAAL 49,9% 50,1% 
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.19 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.16 
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Vooral accountants-belastingconsulentenkantoren (31%), notariskantoren (34%), 
landmeterbureaus (39%) en veterinaire praktijken (32%) hebben het moeilijk om hun 
medewerkers en overige personeelsleden te behouden.  Dit probleem stelt zich het minst in 
de medische dienstverlening, zeker bij medische praktijken (7%).  
 

Tabel 306 Knelpunt personeelsbeleid ‘Moeilijk om personeel te houden’ naar 
beroepsgroep en sectorcluster 

 Volledig / eerder eens Volledig / eerder oneens 
Apothekers 20,9% 79,1% 
Medische praktijken 6,8% 93,2% 
Tandartsen 18,8% 81,2% 
Veterinaire praktijken  32,0% 68,0% 
Kinesitherapeuten 26,9% 73,1% 
MEDISCHE DIENSTEN  14,6% 85,4%
Architecten 17,4% 82,6% 
Landmeters 38,9% 61,1% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  23,4% 76,6%
Advocaten 20,5% 79,5% 
Notarissen 34,1% 65,9% 
Gerechtsdeurwaarders 22,2% 77,8% 
JURIDISCHE DIENSTEN  25,0% 75,0%
Boekhouders-fiscalisten 28,4% 71,6% 
Accountants-belastingconsulenten 31,3% 68,8% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  29,6% 70,4%
TOTAAL 21,1% 79,9%
Beroepsgroep p=.00, Cramers’ V=.21 
Sectorcluster p=.00, Cramers’ V=.15 
 

6.2 Stellingen inzake personeelsbeleid nader bestudeerd 

Vooral de relatief grootste kantoren en praktijken hebben het moeilijk om hun personeel te 
houden, zijn van mening dat er een verschillend personeelsbeleid moet gevoerd worden 
voor medewerkers en het overige personeel en hebben bovendoen onvoldoende tijd voor 
het voeren van een personeelsbeleid ‘tout court’.  De kleinste kantoren praktijken ervaren 
deze problemen het minst.  Zo vinden iets meer dan zes op tien kantoren en praktijken van 
meer dan tien personen dat ze over onvoldoende tijd beschikken voor het voeren van een 
personeelsbeleid.  Ruim vier op tien organisaties van minder dan drie personen delen hun 
mening.  Bijna zeven op tien kantoren en praktijken van meer dan tien personen vinden dat 
er een verschillend personeelsbeleid moet gevoerd worden voor medewerkers en overige 
personeelsleden.  Slechts in drie op tien organisaties van minder dan drie personen is dit 
een issue. 
 
In bijna alle kantoren en praktijken is er een informeel personeelsbeleid, bij de relatief 
grootste organisaties evenwel iets minder vaak.  47% kantoren en praktijken van minder 
dan drie personen hebben problemen met het invullen van hun vacatures voor 
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medewerkers en overige personeelsleden.  Bij de overige (dus de grotere) kantoren en 
praktijken gaat het om ongeveer 60% van de organisaties. 
 

Tabel 307 Stellingen inzake personeelsbeleid naar schaalomvang 

 Moeilijk om 
personeel te 

houden 

Onvoldoende 
tijd voor 

personeels-
beleid 

Personeels-
beleid is hier 

vooral informeel 

Verschillend 
personeelsbeleid 
naar personeels-

categorie 

Vacatures 
moeilijk in te 

vullen 

< 3 personen 15,1% 42,6% 92,0% 31,7% 46,6% 
3 – 5 personen 21,8% 47,1% 88,5% 47,6% 60,0% 
6 – 10 personen 20,8% 54,6% 92,8% 54,2% 59,2% 
> 10 personen 28,2% 60,9% 83,8% 67,3% 59,5% 
      
 p<.05 p<.01 p<.05 p=.00 p<.05

 
Hoofdzakelijk de kantoren met vooral zakelijke cliënten hebben het moeilijk om hun 
personeel te behouden, hebben onvoldoende tijd om een personeelsbeleid te voeren en 
vullen hun vacatures moeilijk in. Ook medewerkerorganisaties en generalisten vullen hun 
vacatures voor medewerkers en overige personeelsleden moeilijk in.  
 

Tabel 308 Stellingen inzake personeelsbeleid naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Type cliënteel 
We hebben het moeilijk om onze 
medewerkers en overige 
personeelsleden te behouden. 

NS NS 27% zakelijk t.o.v. 17% 
particulier cliënteel 

p=.00  
We hebben onvoldoende tijd om 
een personeelsbeleid te voeren. 

NS NS 56% zakelijk t.o.v. 46% 
particulier cliënteel 

p<.01 
In de praktijk regelen we het 
personeelsbeleid vooral informeel. 

NS NS NS 

We moeten een verschillend 
personeelsbeleid voeren voor onze 
medewerkers en het overig 
personeel. 

NVT NS NS 

Dit kantoor of deze praktijk vult haar 
vacatures voor medewerkers en/of 
overig personeel moeilijk in 

62% mdw-
organisaties t.o.v. 
52% solopraktijken

p<.05 

62% generalisten 
met specifieke dnstn.

48% specialisten  
p<.01 

65% zakelijk t.o.v. 53% 
particulier cliënteel 

p=.00 

 
Vraag is of de kantoren en praktijken die het moeilijk hebben om hun personeel te 
behouden dan ook minder aandacht schenken aan bepaalde personeelbeleidsdomeinen.  
De aan- of afwezigheid van functioneringsgesprekken blijkt geen enkele rol te spelen.  Wel 
stellen we vast dat vooral de kantoren en praktijken die met dit personeelsprobleem 
kampen hun medewerkers variabel belonen (34% t.o.v. 25%; p<.05).  Bovendien is er 
vooral in deze organisaties een hiërarchie onder de medewerkers (49% t.o.v. 31%; p=.00).  
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De wijze waarop het overige personeel wordt beloond alsook de aan- of afwezigheid van 
een hiërarchische structuur bij deze personeelscategorie speelt hierbij geen enkele rol. 
 
Variabele beloning voor het overige personeel vinden we minder terug in de kantoren en 
praktijken die een informeel personeelsbeleid voeren (12% t.o.v. 24%; p<.01).  Ook 
functionerings- en/of evaluatiegesprekken zijn er vooral in de organisaties met een meer 
geformaliseerd personeelsbeleid (52% t.o.v. 32%; p=.00).  De wijze waarop medewerkers 
worden beloond en de aan- of afwezigheid van een hiërarchische structuur bij medewerkers 
en het overige personeel spelen hier geen enkele rol. 
 
 

7. SAMENVATTING 

Volgens sommige HRM-deskundigen kan men werknemers aanmoedigen tot sterke 
prestaties door hen een premie of bonus in het vooruitzicht te stellen.  Ook de vrije 
beroepen experimenteren met prestatiebeloning : een kwart van de kantoren past het toe 
voor de medewerkers en één op acht heeft dergelijk systeem voor het overige personeel.  
Variabele beloning lijkt meer voor te komen bij bouwkundige en juridische beroepen, maar 
gaat daar veelal samen met het statuut van zelfstandige voor medewerkers 
 
Een bekende manier om de beloning aantrekkelijker te maken is werknemers ‘extra 
voordelen’ bieden bovenop hun loon.  Dergelijke voordelen kennen vaak een gunstiger 
regime bij de belastingen en de RSZ.  Ongeveer een kwart van de vrije beroepen biedt zijn 
medewerkers een pakket extra voordelen aan, voor het overig personeel is dit één op vijf 
kantoren.  Vooral de economische beroepen, maar ook de notarissen wenden extra 
voordelen aan in hun loonpolitiek. 
 
De aard van de geboden voordelen is uiteenlopend.  Sommige vrije beroepen geven 
systematisch een financiële premie als cadeau bij een bijzondere gebeurtenis (huwelijk of 
geboorte) en een aantal medewerkers kunnen rekenen op telecommunicatiemiddelen of een 
computer vanwege hun werkgever.  Ook bij de vrije beroepen die al een voordelenpolitiek 
hebben zijn voordelen die werknemers een extra sociale bescherming bieden 
(hospitalisatieverzekering, pensioenplan) zeker nog niet algemeen verspreid.   
 
Reeds één op drie van de vrije beroepen hanteert functioneringsgesprekken als 
communicatie- en motivatie-instrument.  De verspreiding van functioneringsgesprekken 
neemt toe met de kantoorgrootte.   
 
Om en bij de vier op tien vrije beroepen kiezen er voor om bij medewerkers en bij overige 
personeelsleden een zeker hiërarchisch onderscheid te maken, wellicht op basis van 
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ervaring of anciënniteit.  Deze politiek neemt toe met de omvang, maar komt in praktijken 
met 3 à 5 personen courant voor.   
 
Medewerkers zijn vaak sleutelpersonen die een belangrijk deel van de knowhow van een 
kantoor bezitten.  In een aantal vrije beroepen tracht men een antwoord te formuleren op 
de carrièreverwachtingen van deze professionals.  Ongeveer één op drie kantoren bood 
reeds aan stagiairs de mogelijkheid om medewerker te worden, een politiek die de 
meerderheid van de juridische en bouwkundige beroepen toepassen.  Medewerkers krijgen 
heel wat minder kans om ook ‘partner’ te worden : in slechts 14% van de kantoren - vooral 
bij advocaten - was dit reeds het geval.  Vrije beroepen geven waardevolle medewerkers wel 
erkenning door ze te laten klimmen in de hiërarchie.  Medewerkers die meer 
ondernemerschap zoeken, starten soms een eigen zaak.  In slechts één op tien van de vrije 
beroepen kwam dit de voorbije drie jaar voor.   
 
Het personeelsbeleid in het vrije beroep kenmerkt zich vooral door zijn informeel karakter. 
In negen op tien kantoren onderschrijft men deze vaststelling.  Dit geldt in de kleine 
solopraktijk van de tandarts, maar ook in de middelgrote accountantsassociatie blijft de 
cultuur in hoofdzaak informeel.  Het informele van het  personeelsbeleid kan zich uiten  in 
de rekruteringsaanpak, het beperken van structuren of procedures en de keuze voor een 
directe communicatie.   
 
De vrije beroepen werken met geschoolde mensen.  Indien werkgevers geen of 
onvoldoende getalenteerd personeel weten te vinden vormt dit een bedreiging voor de 
kwaliteit van de dienstverlening en de groei in het vrije beroep.  Bijna zes op tien van de 
kantoren en praktijken signaleert dat vacatures voor medewerkers en ook overig personeel 
moeilijk ingevuld geraken.  De krapte is het meest nadrukkelijk voor de economische 
beroepen.  De helft van de kantoren en praktijken klaagt onvoldoende tijd te kunnen 
besteden aan het personeelsbeleid.  Overigens neemt het tijdsprobleem niet af met de 
omvang van de praktijk.  Vooral grotere kantoren hebben de behoefte meer tijd te kunnen 
uittrekken voor het personeel.  Een goed personeelsbeleid geeft gemotiveerde en tevreden 
werknemers die zich sterk betrokken voelen bij de organisatie waarin ze werken.  Ongeveer 
één op vijf kantoren en praktijken in het vrije beroep signaleert echter verloopproblemen.   
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HOOFDSTUK 11 FLEXIBILITEIT 

 
Flexibiliteit kan op verschillende manieren tot uiting komen.  Op de eerste plaats kan men 
werken met verschillende arbeidscontracten.  Men kan deeltijdwerk toestaan aan het 
personeel of als associé/zaakvoerder er zelf voor kiezen om de werkweek in te perken.  
Verder kan men aan medewerkers of overige personeelsleden (slechts) een tijdelijk contract 
aanbieden, bv. om tijdelijk ‘pieken’ op te vangen.  Tenslotte is er ook sprake van 
zelfstandige tewerkstelling in dit type van kantoren en praktijken.  Medewerkers en overige 
personeelsleden die ondanks een zelfstandigen statuut, toch met één kantoor of praktijk 
verbonden zijn.  Op de tweede plaats is er flexibiliteit op maat van de werknemer zelf. We 
denken hierbij aan variabele uurroosters en glijdende werkuren, b.v. om gezin en arbeid 
meer flexibel om mekaar af te stemmen.  Ook telewerk en de mogelijkheid om een deel van 
het loon te ruilen voor extra vakantiedagen – in casu vrije tijd – passen in dit kader.  Ten 
derde – en in contrast hiermee – zijn er natuurlijk ook de overuren en het weekendwerk dat 
associés / zaakvoerders maar ook medewerkers en overige personeelsleden (regelmatig) 
presteren.  Dit creëert wellicht meer flexibiliteit voor de organisatie maar ook meer 
werkdruk voor de betrokkenen. 
 
In dit hoofdstuk bespreken we al deze vormen van flexibiliteit, nl. deeltijdwerk, tijdelijke 
contracten, uitzendkrachten, zelfstandige tewerkstelling, variabele uurroosters of glijdende 
werkuren, telewerk, loon ruilen voor extra vakantiedagen, overuren en weekendwerk.  Wat 
betreft deeltijdwerk, overuren en weekendwerk nemen we naast de medewerkers en overige 
personeelsleden ook de associés en zaakvoerders onder de loep.  Voor de overige 
flexibiliteitsmaatregelen beperken we ons tot het personeel (medewerkers en overige 
personeelsleden).  We gaan na in welke mate er binnen dit type van kantoren en praktijken 
sprake is van flexibiliteit, of medewerkers meer flexibel worden ingeschakeld dan overige 
personeelsleden, of schaalomvang een rol speelt en tenslotte of bepaalde sectoren en 
beroepsgroepen significant meer beroep doen op de mogelijkheden van flexibiliteit dan 
andere.  Waar mogelijk en relevant wordt ook de link gelegd met het type cliënteel, het 
organisatietype en de wijze waarop het kantoor of de praktijk zich profileert. 
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1. VERSCHILLENDE ARBEIDSCONTRACTEN 

1.1 Deeltijdwerk 

 
1.1.1 Deeltijdwerk bij associés en zaakvoerders 

In 17% van de kantoren en praktijken zijn er associés die deeltijds werken of werkt de 
zaakvoerder deeltijds. In associaties komt dit meer voor: in 24% van de associaties werkt 
minstens één van de associés deeltijds, terwijl 13% van de zaakvoerders uit een solopraktijk 
of een medewerker-organisatie deeltijds werkt.  Deeltijdwerk kan betekenen dat vrije 
beroepsbeoefenaars hun beroep combineren met zorgtaken of met een les- of 
onderzoeksopdracht aan een hogeschool of universiteit.  Vermoedelijk zal het aantal 
deeltijds werkende associés en zaakvoerders nog stijgen: ruim één op drie organisaties 
wordt enkel door voltijds werkenden gerund, maar stelt dat een deeltijdse zaakvoerder / 
deeltijdse tewerkstelling onder de associés haalbaar zou zijn. 
 

Tabel 309 Deeltijdwerk bij associés / de zaakvoerder 

 % 
Er zijn associés die deeltijds werken / zaakvoerder werkt deeltijds 16,9% 
Er zijn geen associés die deeltijds werken – zaakvoerder werkt niet deeltijds maar dit 
zou hier wel haalbaar zijn 

34,2% 

Er zijn geen associés die deeltijds werken – zaakvoerder werkt niet deeltijds en dit 
zou hier ook niet haalbaar zijn 

48,9% 

 
Deeltijdwerk bij associés / de zaakvoerder komt duidelijk meer voor in de medische 
dienstverlening, zeker bij medische praktijken (24%), tandartsenpraktijken (30%) en 
kinesitherapeutenpraktijken (39%).  In de juridische dienstverlening komt deeltijdwerk het 
minst vaak voor, zeker bij notarissen (4%) en gerechtsdeurwaarders (6%).  Ongeveer vier 
op tien gerechtsdeurwaarderskantoren, medische,  tandartsen- en veterinaire praktijken 
stellen dat deeltijdwerk bij associés / de zaakvoerder momenteel niet voorkomt in hun 
organisatie maar dat dit wel haalbaar zou zijn.  Landmeters delen deze mening het minst 
(23%).  
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Tabel 310 Deeltijdwerk bij associés / de zaakvoerder naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Ja Neen, maar wel 
haalbaar in deze 

organisatie 

Neen en niet 
haalbaar in deze 

organisatie 
Apothekers 18,8% 26,8% 54,5% 
Medische praktijken 23,9% 40,3% 35,8% 
Tandartsen 30,0% 38,8% 31,2% 
Veterinaire praktijken  12,1% 39,4% 48,5% 
Kinesitherapeuten 39,1% 34,8% 26,1% 
MEDISCHE DIENSTEN  23,5% 35,9% 40,5%
Architecten 12,7% 30,9% 56,4% 
Landmeters 9,4% 22,6% 67,9% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  11,3% 27,4% 61,3%
Advocaten 12,5% 35,0% 52,5% 
Notarissen 3,7% 30,5% 65,9% 
Gerechtsdeurwaarders 6,3% 40,6% 53,1% 
JURIDISCHE DIENSTEN  10,0% 34,3% 55,7%
Boekhouders-fiscalisten 12,5% 35,0% 52,5% 
Accountants-belastingconsulenten 10,0% 32,0% 58,0% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  10,7% 33,5% 55,8%
TOTAAL 16,9% 34,2% 48,9%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 
Eerder stelden we al dat meer associés dan zaakvoerders deeltijds werken.  De resultaten 
inzake de schaalomvang van kantoren en praktijken sluiten hier bij aan.  We stellen immers 
vast dat deeltijdwerk voorkomt in één op tien organisaties van minder dan drie personen en 
één op vijf organisaties van minstens zes personen.  Dit betekent niet dat de kleinste 
kantoren en praktijken meer gekant zijn tegen deeltijdwerk bij associés / de zaakvoerder. 
Integendeel, één op drie kantoren en praktijken van minder dan drie personen vindt 
deeltijdwerk bij hen haalbaar.  Eén op vier kantoren en praktijken van meer dan tien 
personen deelt deze mening.  
  

Tabel 311 Deeltijdwerk bij associés / de zaakvoerder naar schaalomvang 

 Ja Neen, maar wel 
haalbaar in deze 

organisatie 

Neen en niet haalbaar 
in deze organisatie 

< 3 personen 10,5% 34,7% 54,8% 
3 – 5 personen 17,2% 37,8% 45,1% 
6 – 10 personen 20,3% 30,7% 49,0% 
> 10 personen 20,5% 25,0% 54,5% 
TOTAAL 16,9% 34,2% 48,9%
p<.01 
 
Deeltijdwerk bij associés en zaakvoerders komt vooral voor in associaties (dus bij associés), 
in kantoren en praktijken die zich als specialist profileren en in organisaties met 
hoofdzakelijk particuliere cliënten (cfr. medische sector).  Niet-associaties, kantoren en 
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praktijken die zich als generalist profileren en zakenkantoren staan het meest weigerachtig 
ten aanzien van deeltijdwerk bij associés en zaakvoerders  
 

Tabel 312 Deeltijdwerk bij associés / de zaakvoerder naar bijkomende 
achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Type cliënteel 
Deeltijdwerk bij associés / de 
zaakvoerder aanwezig 

24% associaties t.o.v. 
15% mdw-organisaties 
en 10% solopraktijken 

p=.00 

24% specialisten t.o.v. 
13% generalisten 

p<.01 

20% particulier t.o.v. 
11% zakelijk 

cliënteel p=.00 

Deeltijdwerk bij associés / de 
zaakvoerder niet aanwezig en ook 
niet nuttig 

46% associaties t.o.v. 
51% overige types 

p=.00 

52% generalisten t.o.v. 
45% specialisten 

p<.01 

56% zakelijk t.o.v. 
45% particulier 

cliënteel  
p=.00 

 
1.1.2 Deeltijdwerk bij medewerkers en het overige personeel 

In ruim één op drie organisaties werken er medewerkers deeltijds en in één op twee 
organisaties zijn er deeltijds tewerkgestelde overige personeelsleden.  Dit maakt dat er in 
55% kantoren en praktijken deeltijdwerk is onder het personeel. 
 

Tabel 313 Deeltijdwerk bij medewerkers en overige personeelsleden 

 % 
Deeltijdwerk bij medewerkers (*) 35,4% 
Deeltijdwerk bij het overige personeel (**) 49,9% 
Deeltijdwerk bij medewerkers en/of overige personeelsleden (***) 54,5% 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
(***) n =alle kantoren en praktijken  
 
Vooral in de medische dienstverlening zijn er praktijken met deeltijdwerk voor 
medewerkers. In maar liefst één op twee apothekers, tandartsen- en veterinaire praktijken 
werkt er minstens één medewerker deeltijds.  Slechts in 7% gerechtsdeurwaarderskantoren, 
14% landmeterbureaus en 20% advocatenkantoren werken er medewerkers deeltijds. 
 
Er zijn meer organisaties met deeltijds tewerkgestelde overige personeelsleden.  In bijna 
één op twee apothekers en veterinaire praktijken en ruim één op twee medische, 
tandartsen- en kinesitherapeutenpraktijken, advocaten- en notariskantoren werkt er 
minstens één overig personeelslid deeltijds.  Deeltijdwerk onder het overig personeel is er 
het minst in boekhouders-fiscalistenkantoren (34%). 
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Tabel 314 Deeltijdwerk bij medewerkers en het overige personeel naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
Apothekers 49,0% 49,5% 
Medische praktijken 38,7% 55,1% 
Tandartsen 50,0% 57,4% 
Veterinaire praktijken  50,0% 48,4% 
Kinesitherapeuten 27,8% 52,6% 
MEDISCHE DIENSTEN  46,1% 54,2%
Architecten 35,7% 38,7% 
Landmeters 13,8% 36,5% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  30,1% 38,0%
Advocaten 20,0% 55,7% 
Notarissen 30,9% 54,5% 
Gerechtsdeurwaarders 7,1% 43,2% 
JURIDISCHE DIENSTEN  22,1% 53,5%
Boekhouders-fiscalisten 39,5% 33,8% 
Accountants-belastingconsulenten 30,8% 44,4% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  34,2% 41,2%
TOTAAL 35,4% 49,9%
 Beroep p=.00

Sector p=.00
Beroep p<.01
Sector p=.00

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
Deeltijdwerk onder medewerkers komt niet significant meer voor bij grotere kantoren en 
praktijken.  Dit is wel zo wat betreft deeltijdwerk onder het overige personeel.  In 46% van 
de kantoren en praktijken van minder dan drie personen t.o.v. 65% van de kantoren en 
praktijken van meer dan tien personen werkt er minstens één overig personeelslid deeltijds. 
 

Tabel 315 Deeltijdwerk bij medewerkers en het overige personeel naar schaalomvang 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
< 3 personen 26,7% 46,0% 
3 – 5 personen 31,7% 43,0% 
6 – 10 personen 38,2% 54,2% 
> 10 personen 35,9% 64,9% 
TOTAAL 35,4% 49,9%
 NS p=.00
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
Deeltijdwerk bij medewerkers en overige personeelsleden komt meer voor in organisaties 
met hoofdzakelijk particuliere cliënten.  De wijze waarop het kantoor of de praktijk zich 
profileert alsook het organisatietype spelen hier geen enkele rol. 
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Tabel 316 Deeltijdwerk bij medewerkers en het overige personeel naar bijkomende 
achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Cliënteel 
Deeltijdwerk bij 
medewerkers (*) 

NS NS 39% particulier t.o.v.  
28% zakelijk cliënteel p<.01 

Deeltijdwerk bij het 
overige personeel (**) 

NS NS 53% particulier t.o.v. 42% 
zakelijk cliënteel  

p=.00 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 

1.2 Tijdelijke contracten 

In 5% organisaties zijn er medewerkers en in 6% organisaties zijn er overige 
personeelsleden met een tijdelijk contract.  Dit betekent dat in 8% van de kantoren en 
praktijken er minstens één personeelslid tijdelijk is tewerkgesteld.  
 

Tabel 317 Tijdelijke contracten bij medewerkers en het overige personeel 

 % 
Tijdelijke contracten bij medewerkers (*) 5,3% 
Tijdelijke contracten bij het overig personeel (**) 5,9% 
Tijdelijke contracten bij medewerkers en/of overige personeelsleden (***) 7,7% 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
(***) n =alle kantoren en praktijken 
 
Vooral architectenbureaus (16%) en tandartsenpraktijken (9%) bieden sommige 
medewerkers een tijdelijk contract aan.  Geen enkel landmeterbureau of boekhouders-
fiscalistenkantoor heeft tijdelijk tewerkgestelde medewerkers.  Ook bij accountants-
belastingconsulenten en in de juridische dienstverlening komt dit weinig voor (< 4%).  
 
Tijdelijke tewerkstelling voor het overige personeel komt niet statistisch significant meer of 
minder voor in bepaalde sectoren of beroepsgroepen.  Wel stellen we vast dat in 10% van 
de veterinaire praktijken, landmeterbureaus en advocatenkantoren er minstens één tijdelijk 
overig personeelslid werkt en dat geen enkele kinesitherapeut haar overig personeel 
(slechts) een tijdelijk contract aanbiedt.  
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Tabel 318 Tijdelijke contracten bij medewerkers en het overige personeel naar 
beroepsgroep en sectorcluster 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
Apothekers 6,9% 3,0% 
Medische praktijken 6,5% 7,4% 
Tandartsen 9,2% 4,7% 
Veterinaire praktijken  7,1% 9,7% 
Kinesitherapeuten 5,6% 0,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  7,0% 5,3%
Architecten 15,5% 7,2% 
Landmeters 0,0% 9,6% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  12,3% 7,8%
Advocaten 3,3% 9,8% 
Notarissen 2,5% 3,6% 
Gerechtsdeurwaarders 3,6% 5,4% 
JURIDISCHE DIENSTEN  2,9% 6,6%
Boekhouders-fiscalisten 0,0% 1,5% 
Accountants-belastingconsulenten 1,0% 5,1% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  0,7% 4,0%
TOTAAL 5,3% 5,9%
 Beroep p<.01

Sector p<.01 
Beroep NS
Sector NS

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
Vooral in de relatief grootste kantoren en praktijken werken er tijdelijke medewerkers of 
tijdelijke overige personeelsleden.  10% organisaties van meer dan tien personen t.o.v. 4% 
organisaties van drie tot vijf personen hebben medewerkers met een tijdelijk contract. 15% 
organisaties van meer dan tien personen t.o.v. 4% organisaties van minder dan drie 
personen hebben overige personeelsleden met een tijdelijk contract. 
 

Tabel 319 Tijdelijke contracten bij medewerkers en het overige personeel naar 
schaalomvang 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
< 3 personen 6,7% 3,5% 
3 – 5 personen 3,6% 4,5% 
6 – 10 personen 7,3% 6,1% 
> 10 personen 10,3% 15,3% 
TOTAAL 5,3% 5,9%
 p<.05 p=.00
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
Het organisatietype, de wijze waarop het kantoor of de praktijk zich tracht te profileren en 
het type cliënteel spelen geen enkele rol bij de aan- of afwezigheid van tijdelijke contracten, 
niet onder medewerkers, noch onder het overige personeel. 
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Tabel 320 Tijdelijke contracten bij medewerkers en het overige personeel naar 
bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Cliënteel 
Tijdelijke contracten bij 
medewerkers (*) 

NS NS NS 

Tijdelijke contracten bij het 
overige personeel (**) 

NS NS NS 

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 

1.3 Uitzendkrachten 

In 2% van de kantoren en praktijken zijn er interimkrachten onder de medewerkers. In 6% 
van de kantoren en praktijken werken er overige personeelsleden met een interimcontract. 
Dit maakt dat er interimkrachten zijn in 6% van alle kantoren en praktijken. 
 

Tabel 321 Uitzendkrachten bij medewerkers en het overige personeel 

 % 
Uitzendkrachten bij medewerkers (*) 2,4% 
Uitzendkrachten bij het overig personeel (**) 6,1% 
Uitzendkrachten bij medewerkers en/of overige personeelsleden (***) 6,4% 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
(***) n=alle kantoren en praktijken 
 
Vooral in de economische dienstverlening zijn er uitzendkrachten onder de medewerkers, 
nl. in 5% accountants-belastingconsulenten- en evenveel boekhouders-fiscalistenkantoren.  
Ook in 5% architectenbureaus werken er uitzendkrachten onder deze personeelscategorie.  
Geen enkele veterinaire of kinesitherapeutenpraktijk, noch een landmeterbureau of een 
advocatenkantoor werkt met medewerkers met een interimcontract.  Merken we op dat de 
verschillen tussen de beroepsgroepen minimaal, met name niet significant zijn. 
 
Vooral de bouwkundige sector werkt met uitzendkrachten, toch wat het overig personeel 
betreft.  Maar liefst 31% van de landmeter- en ook 10% van de architectenbureaus hebben 
minstens één overig personeelslid met een interimcontract.  Eveneens één op tien 
advocaten- en accountants-belastingconsulentenkantoren hebben interimkrachten bij deze 
personeelscategorie.  Wederom geen enkele kinesitherapeutenpraktijk werkt met 
uitzendkrachten. 
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Tabel 322 Uitzendkrachten bij medewerkers en het overige personeel naar beroepsgroep 
en sectorcluster 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
Apothekers 2,0% 3,0% 
Medische praktijken 0,0% 2,2% 
Tandartsen 1,3% 3,0% 
Veterinaire praktijken  0,0% 6,5% 
Kinesitherapeuten 0,0% 0,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  1,2% 2,9%
Architecten 4,8% 9,9% 
Landmeters 0,0% 30,8% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  4,1% 15,6%
Advocaten 0,0% 9,8% 
Notarissen 1,2% 6,3% 
Gerechtsdeurwaarders 3,6% 5,4% 
JURIDISCHE DIENSTEN  0,6% 7,7%
Boekhouders-fiscalisten 4,7% 3,1% 
Accountants-belastingconsulenten 4,8% 9,4% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  5,4% 7,5%
TOTAAL 2,4% 6,1%
 Beroep NS

Sector p<.05 
Beroep p=.00
Sector p=.00

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
Uitzendarbeid onder medewerkers komt niet statistisch significant meer voor bij grotere 
kantoren en praktijken.  Dit is wel zo wat betreft uitzendarbeid onder het overige 
personeel.  In 21% van de kantoren en praktijken van meer dan tien personen t.o.v. slechts 
2% van de kantoren en praktijken van minder dan drie personen werkt er minstens één 
overig personeelslid met een interimcontract. 
 

Tabel 323 Uitzendkrachten bij medewerkers en het overige personeel naar schaalomvang 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
< 3 personen 4,4% 1,5% 
3 – 5 personen 2,5% 5,4% 
6 – 10 personen 2,1% 9,4% 
> 10 personen 5,1% 20,6% 
TOTAAL 2,4% 6,1%
 NS p=.00
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
Hoofdzakelijk kantoren en praktijken die zich als specialist profileren en organisaties met 
vooral zakelijke cliënten hebben uitzendkrachten onder het overige personeel.  Het 
organisatietype, de wijze waarop het kantoor of de praktijk zich tracht te profileren en het 
type cliënteel spelen geen enkele rol bij de aan- of afwezigheid van uitzendarbeid onder 
medewerkers. 
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Tabel 324 Uitzendkrachten bij medewerkers en het overige personeel naar bijkomende 
achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Cliënteel 
Uitzendkrachten onder de 
medewerkers (*) 

NS NS NS 

Uitzendkrachten onder het 
overige personeel (**) 

NS 11% specialisten t.o.v. 
4% generalisten  

p<.01 

12% zakelijk t.o.v. 4% 
particulier cliënteel  

p=.00 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
 

2. ZELFSTANDIGE TEWERKSTELLING 

2.1 Stand van zaken 

In 52% van de kantoren en praktijken met medewerkers zijn er zelfstandig tewerkgestelde 
medewerkers.  In 20% van de kantoren en praktijken met overig personeel werken er 
overige personeelsleden met een zelfstandigestatuut.  Dit maakt dat er zelfstandige 
tewerkstelling is in 38% van alle kantoren en praktijken. 
 

Tabel 325 Zelfstandige tewerkstelling bij medewerkers en het overige personeel 

 % 
Zelfstandige tewerkstelling bij medewerkers (*) 52,2% 
Zelfstandige tewerkstelling bij het overig personeel (**) 20,3% 
Zelfstandige tewerkstelling bij medewerkers en/of overige personeelsleden (***) 37,6% 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
(***) n=alle kantoren en praktijken 
 
In 96% advocatenkantoren, 92% gerechtsdeurwaarderskantoren, 89% architectenbureaus, 
87% tandartsenpraktijken en 83% kinesitherapeutenpraktijken met medewerkers is 
minstens één van deze medewerkers zelfstandige.  Zelfstandige tewerkstelling bij 
medewerkers komt het minst voor bij apothekers (9%) en notarissen (28%).  Ook de 
economische dienstverlening scoort hier duidelijk lager (35%). 
 
In 46% architectenbureaus, 40% advocaten- en 31% gerechtsdeurwaarderskantoren met 
overig personeel is minstens één overig personeelslid zelfstandige.  Net in deze 
beroepsgroepen zijn er ook heel wat organisaties met zelfstandige tewerkstelling onder de 
medewerkers.  Zelfstandige tewerkstelling bij het overige personeel komt het minst voor bij 
apothekers (4%) en notarissen (6%).  In deze beroepsgroepen is de zelfstandige 
tewerkstelling onder medewerkers eveneens het laagst. 
 



Flexibiliteit 
 

255. 

Tabel 326 Zelfstandige tewerkstelling bij medewerkers en het overige personeel naar 
beroepsgroep en sectorcluster 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
Apothekers 9,2% 4,3% 
Medische praktijken 70,0% 15,3% 
Tandartsen 86,5% 24,4% 
Veterinaire praktijken  71,4% 22,6% 
Kinesitherapeuten 83,3% 27,8% 
MEDISCHE DIENSTEN  40,8% 14,7%
Architecten 88,9% 46,4% 
Landmeters 46,4% 21,6% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  72,9% 38,0%
Advocaten 95,5% 39,8% 
Notarissen 27,5% 5,5% 
Gerechtsdeurwaarders 92,3% 30,6% 
JURIDISCHE DIENSTEN  75,0% 28,8%
Boekhouders-fiscalisten 32,6% 12,5% 
Accountants-belastingconsulenten 35,3% 14,7% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  35,4% 15,2%
TOTAAL 52,2% 20,3%
 Beroep p=.00

Sector p=.00 
Beroep p=.00
Sector p=.00

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
Vooral in de relatief grootste kantoren en praktijken is er zelfstandige tewerkstelling onder 
de medewerkers of overige personeelsleden. 78% organisaties van meer dan tien personen 
t.o.v. 19% organisaties van minder dan drie personen hebben medewerkers met een 
zelfstandigestatuut.  50% organisaties van meer dan tien personen t.o.v. 3% organisaties 
van minder dan drie personen hebben overige personeelsleden met een zelfstandigestatuut. 
 

Tabel 327 Zelfstandige tewerkstelling bij medewerkers en het overige personeel naar 
schaalomvang 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
< 3 personen 18,6% 2,6% 
3 – 5 personen 49,1% 20,1% 
6 – 10 personen 60,4% 26,0% 
> 10 personen 78,1% 50,0% 
TOTAAL 52,2% 20,3%
Telkens p=.00 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
Vooral in associaties en kantoren en praktijken die zich als generalist profileren maar 
daarnaast nog een aantal specifieke diensten aanbieden, is er zelfstandige tewerkstelling 
onder medewerkers en overige personeelsleden.  Hoofdzakelijk in kantoren met vooral 
zakelijke cliënten zijn er overige personeelsleden met een zelfstandigestatuut.  Wat betreft 
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zelfstandige tewerkstelling bij medewerkers speelt het type cliënteel van de organisatie geen 
enkele rol. 
 

Tabel 328 Zelfstandige tewerkstelling bij medewerkers en het overige personeel naar 
bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Cliënteel 
Zelfstandige tewerkstelling 
bij medewerkers (*) 

72% associaties t.o.v. 
48% mdw-organisaties 

p=.00  
(Solopraktijken NVT) 

65% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 

42% generalisten  
p=.00 

NS 

Zelfstandige tewerkstelling 
bij het overige personeel (**) 

32% associaties t.o.v. 
7% solopraktijken 

p=.00 

30% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 

13% generalisten  
p=.00 

25% zakelijk t.o.v. 
18% particulier 

cliënteel 
p<.01 

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 

2.2 Mate van zelfstandige tewerkstelling bij medewerkers 
per organisatie 

In de gemiddelde organisatie mét medewerkers is 37% van deze medewerkers aan het 
kantoor of de praktijk verbonden via een zelfstandigestatuut.  In 58% van de organisaties 
mét medewerkers is geen enkele van deze medewerkers zelfstandig tewerkgesteld.  In 33% 
van deze organisaties hebben alle medewerkers een zelfstandigestatuut.  In de overige 9% 
kantoren en praktijken zijn er ‘twee types van medewerkers’: zelfstandigen en bedienden.  
Dit betekent dat slechts in weinig organisaties medewerkers kunnen kiezen voor één van 
beide statuten. 
 

Tabel 329 Mate van zelfstandige tewerkstelling bij medewerkers per organisatie(*) 

 % 
Geen enkele medewerker heeft een zelfstandigestatuut 57,7% 
Sommige medewerkers hebben een zelfstandigestatuut 8,9% 
Alle medewerkers hebben een zelfstandigestatuut 33,3% 
GEMIDDELDE 37,2% 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
 
In ruim negen op tien apothekerofficina’s en ongeveer drie op vier notaris- accountants-
belastingconsulenten- en boekhouders-fiscalistenkantoren hebben alle medewerkers een 
bediendencontract.  Het spreekt vanzelf dat dit bij advocatenkantoren duidelijk minder 
voorkomt.  Opvallend is echter dat toch één op vijf advocatenkantoren stelt dat alle 
medewerkers in een ondergeschikt dienstverband werken.  In drie op vier 
advocatenkantoren, zeven op tien gerechtsdeurwaarderskantoren, zes op tien 
tandartsenpraktijken, ruim vijf op tien medische en veterinaire praktijken en tenslotte net 
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vijf op tien kinesitherapeutenpraktijken en architectenbureaus hebben alle medewerkers een 
zelfstandigenstatuut. 
 
Vraag blijft in welke beroepsgroepen de medewerkers hun statuut kunnen kiezen – 
uiteraard gesteld dat het bestaan van twee statuten naast elkaar in één organisatie 
daadwerkelijk tot keuzevrijheid leidt  Vooral architectenbureaus (22%) en notariskantoren 
(14%) bieden hun medewerkers deze keuzemogelijkheid aan.  Maar ook in ongeveer één op 
tien medische praktijken, kinesitherapeutenpraktijken, landmeterbureaus, boekhouders-
fiscalisten- en accountants-belastingconsulentenkantoren zijn beide statuten aanwezig.  Bij 
tandartsen (1%), apothekers (3%) en advocaten (5%) komt deze combinatie het minst vaak 
voor. 
 

Tabel 330 Mate van zelfstandige tewerkstelling bij medewerkers per organisatie naar 
beroepsgroep en sectorcluster (*) 

 Geen enkele 
medewerker heeft 

een 
zelfstandigestatuut 

Sommige 
medewerkers hebben 

een 
zelfstandigestatuut 

Alle medewerkers 
hebben een 

zelfstandigestatuut 

Apothekers 92,9% 3,1% 4,1% 
Medische praktijken 34,5% 10,3% 55,2% 
Tandartsen 35,7% 1,4% 62,9% 
Veterinaire praktijken  35,7% 7,1% 57,1% 
Kinesitherapeuten 38,9% 11,1% 50,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  66,7% 4,9% 28,5
Architecten 27,8% 22,2% 50,0% 
Landmeters 66,7% 11,1% 22,2% 
BOUWKUNDIGE 
DIENSTEN  

41,5% 20,0% 38,5

Advocaten 19,0% 5,1% 75,9% 
Notarissen 75,0% 13,8% 11,3% 
Gerechtsdeurwaarders 23,1% 7,7% 69,2% 
JURIDISCHE DIENSTEN  36,9% 8,3% 54,8
Boekhouders-fiscalisten 72,1% 11,6% 16,3% 
Accountants-
belastingconsulenten 

72,5% 12,7% 14,7% 

ECONOMISCHE 
DIENSTEN  

71,5% 12,5% 16,0

TOTAAL 57,7% 8,9% 33,3%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
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2.3 Mate van zelfstandige tewerkstelling bij medewerkers 
in alle kantoren en praktijken 

Als we – na weging - alle kantoren en praktijken onder de loep nemen – dus ook deze 
zonder medewerkers (n=1255)-, stellen we vast dat er in 73% van deze organisaties geen 
zelfstandig tewerkgestelde medewerkers zijn.  In 14% van de kantoren en praktijken gaat 
het om één persoon en in 13% om minstens twee personen.  Het maximaal aantal 
zelfstandige medewerkers binnen één organisatie bedraagt 50 personen.  
 

Tabel 331 Mate van zelfstandige tewerkstelling bij medewerkers in alle kantoren en 
praktijken 

 % 
Geen enkele medewerker heeft een zelfstandigestatuut 72,9% 
Eén medewerker heeft een zelfstandigestatuut 14,1% 
Twee medewerkers hebben een zelfstandigestatuut 6,0% 
Minstens drie medewerkers hebben een zelfstandigestatuut 7,0% 

 
38% van alle medewerkers heeft momenteel een statuut als zelfstandige.  Gemiddeld zijn er 
aan drie kantoren en praktijken twee medewerkers met een zelfstandigestatuut verbonden.  
Het percentage zelfstandig tewerkgestelde medewerkers varieert evenwel sterk naargelang 
de sector en de beroepsgroep.  Dit geldt ook voor het gemiddeld aantal medewerkers met 
zulk een statuut per kantoor of praktijk. 
 
Vooral de medewerkers uit een medische, een tandartsen- of een kinesitherapeutenpraktijk 
zijn zelfstandigen – nl. ongeveer negen op tien medewerkers.  Verder hebben bijna zeven 
op tien medewerkers uit een veterinaire praktijk of een architectenbureau het statuut van 
zelfstandige.  Dit geldt eveneens voor ongeveer één op twee gerechtsdeurwaarders- en 
advocatenmedewerkers.  Slechts 7% van de medewerkers in een apotheker en 9% van de 
medewerkers in een accountants-belastingconsulentenkantoor heeft het statuut van 
zelfstandige. 
 
In het gemiddelde advocatenkantoor werken er twee medewerkers met een 
zelfstandigestatuut.  Vier architectenbureaus zijn samen goed voor zeven en drie 
kinesitherapeutenpraktijken voor vier zelfstandige medewerkers.  Het gemiddeld aantal 
medewerkers met een zelfstandigestatuut per organisatie is het laagst bij apothekers 
(ongeveer één zelfstandige medewerker per tien officina’s), bij notarissen (ongeveer één 
zelfstandige medewerker per vijf kantoren) en bij accountants-belastingconsulenten 
(ongeveer één zelfstandige medewerker per vier kantoren). 
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Tabel 332 Mate van zelfstandige tewerkstelling bij medewerkers naar beroepsgroep en 
sectorcluster (*) 

 % zelfstandig tewerkgestelde 
medewerkers 

Gemiddeld aantal zelfstandig 
tewerkgestelde medewerkers per 

kantoor of praktijk 
Apothekers 6,5% 0,09 
Medische praktijken 90,9% 0,57 
Tandartsen 86,3% 0,74 
Veterinaire praktijken  69,0% 0,56 
Kinesitherapeuten 91,1% 1,32 
MEDISCHE DIENSTEN  50,2% 0,48
Architecten 67,2% 1,79 
Landmeters 29,7% 0,37 
BOUWKUNDIGE 
DIENSTEN  

57,6% 1,24

Advocaten 49,4% 1,94 
Notarissen 13,4% 0,19 
Gerechtsdeurwaarders 55,3% 0,68 
JURIDISCHE 
DIENSTEN  

43,9% 1,27

Boekhouders-fiscalisten 23,1% 0,30 
Accountants-
belastingconsulenten 

8,7% 0,25 

ECONOMISCHE 
DIENSTEN  

12,3% 0,28

TOTAAL 38,4% 0,67
(*) n=alle kantoren en praktijken, dus ook deze zonder medewerkers 
 
 

3. FLEXIBILITEIT OP MAAT VAN DE WERKNEMER 

3.1 Variabele uurroosters en/of glijdende werkuren 

In 58% van de kantoren en praktijken met medewerkers hebben de medewerkers een 
variabele uurrooster of minstens glijdende werkuren.  In 37% van de kantoren en 
praktijken met overig personeel bestaat deze vorm van flexibiliteit voor de overige 
personeelsleden.  Dit maakt dat er variabele uurroosters en/of glijdende werkuren zijn in 
53% van alle kantoren en praktijken. 
 

Tabel 333 Variabele uurroosters en/of glijdende werkuren bij medewerkers en het overige 
personeel 

 % 
Variabele uurroosters en/of glijdende werkuren bij medewerkers (*) 57,6% 
Variabele uurroosters en/of glijdende werkuren bij het overig personeel (**) 36,5% 
Variabele uurroosters en/of glijdende werkuren bij medewerkers en/of overige 
personeelsleden (***) 

52,8% 

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
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(***) n=alle kantoren en praktijken 
 
Vooral de medewerkers uit veterinaire praktijken (86%), kinesitherapeutenpraktijken (83%) 
en architectenbureaus (82%) hebben variabele uurroosters en/of glijdende werkuren.  Deze 
vorm van flexibiliteit komt het minst voor bij apothekers (30%). 
 
De overige personeelsleden uit één op twee landmeterbureaus en ruim vier op tien 
tandartsenpraktijken, architectenbureaus en accountants-belastingconsulentenkantoren 
hebben variabele uurroosters en/of glijdende werkuren.  Bij heel wat minder 
kinesitherapeuten (16%), apothekers (23%) en veterinaire praktijken (26%) bestaat deze 
vorm van flexibiliteit voor het overige personeel. 
 

Tabel 334 Variabele uurroosters en/of glijdende werkuren bij medewerkers en het overige 
personeel naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
Apothekers 30,4% 22,8% 
Medische praktijken 58,1% 39,7% 
Tandartsen 67,1% 45,6% 
Veterinaire praktijken  85,7% 25,8% 
Kinesitherapeuten 83,3% 15,8% 
MEDISCHE DIENSTEN  46,5% 36,2%
Architecten 82,1% 45,9% 
Landmeters 62,1% 50,0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  75,3% 46,9%
Advocaten 74,4% 30,3% 
Notarissen 51,9% 35,7% 
Gerechtsdeurwaarders 53,6% 32,4% 
JURIDISCHE DIENSTEN  66,1% 32,8%
Boekhouders-fiscalisten 51,2% 35,4% 
Accountants-belastingconsulenten 61,5% 41,0% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  58,5% 40,7%
TOTAAL 57,6% 36,5%
 Beroep p=.00

Sector p=.00 
Beroep p<.01
Sector p<.05

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
Naarmate de schaalomvang van de kantoren en praktijken stijgt, neemt ook het percentage 
organisaties met variabele uurroosters en/of glijdende werkuren voor medewerkers en/of 
overige personeelsleden toe.  Medewerkers uit 69% organisaties van meer dan tien 
personen t.o.v. medewerkers uit 51% organisaties van minder dan drie personen kunnen 
gebruik maken van deze vorm van flexibiliteit.  49% organisaties van meer dan tien 
personen t.o.v. 32% organisaties van drie tot vijf personen hebben variabele uurroosters 
en/of glijdende werkuren voor het overige personeel. 
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Tabel 335 Variabele uurroosters en/of glijdende werkuren bij medewerkers en het overige 
personeel naar schaalomvang 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
< 3 personen 51,1% 35,4% 
3 – 5 personen 55,0% 32,1% 
6 – 10 personen 66,1% 45,8% 
> 10 personen 69,2% 48,9% 
TOTAAL 57,6% 36,5%
 p<.01 p=.00
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
Vooral in associaties, in kantoren en praktijken die zich als generalist profileren maar 
daarnaast ook een aantal specifieke diensten aanbieden en in organisaties met vooral 
zakelijke cliënten hebben medewerkers variabele uurroosters en/of glijdende werkuren.  
Vooral in kantoren en praktijken die zich als generalist profileren maar daarnaast ook een 
aantal specifieke diensten aanbieden, heeft het overige personeel variabele uurroosters 
en/of glijdende werkuren.  Het organisatietype en het type cliënteel spelen bij hen geen 
enkele rol. 
 

Tabel 336 Variabele uurroosters en/of glijdende werkuren bij medewerkers en het overige 
personeel naar bijkomende achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Cliënteel 
Variabele uurroosters en/of 
glijdende werkuren bij 
medewerkers (*) 

68% associaties t.o.v. 
57% mdw-organisaties 

p<.01 
(solopraktijken NVT) 

68% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 

51% generalisten  
p<.01 

66% zakelijk t.o.v. 
55% particulier 

cliënteel  
p<.01 

Variabele uurroosters en/of 
glijdende werkuren bij het 
overige personeel (**) 

NS 42% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 

31% generalisten  
p<.01 

NS 

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 

3.2 Telethuiswerk 

In 5% van de organisaties mét medewerkers kunnen de medewerkers aan telethuiswerk 
doen.  In 4% van de kantoren en praktijken met overige personeelsleden kan minstens één 
overig personeelslid beroep doen op deze flexibiliteitsmaatregel.  Dit maakt dat in 6% van 
alle kantoren en praktijken telethuiswerk voor het personeel een feit is. 
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Tabel 337 Telethuiswerk bij medewerkers en het overige personeel 

 % 
Telethuiswerk bij medewerkers (*) 5,2% 
Telethuiswerk bij het overig personeel (**) 4,3% 
Telethuiswerk bij medewerkers en/of overige personeelsleden (***) 6,3% 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
(***) n=alle kantoren en praktijken 
 
Telethuiswerk voor medewerkers komt het meest voor in de bouwkundige dienstverlening 
(15%) en het minst in de medische dienstverlening (1%).  In 17% landmeterbureaus, 14% 
architectenbureaus en 12% boekhouders-fiscalistenkantoren kan minstens één medewerker 
thuis werken.  In geen enkele apotheker, tandartsen-, veterinaire of 
kinesitherapeutenpraktijk bestaat deze vorm van flexibiliteit voor de medewerkers.  
 
Vooral het overig personeel uit boekhouders-fiscalistenkantoren (12%) kan thuis werken.  
Wederom in geen enkele apotheker, tandartsen- of kinesitherapeutenpraktijk maar evenmin 
in een gerechtsdeurwaarderskantoor is er telethuiswerk voor het overige personeel. 
 

Tabel 338 Telethuiswerk bij medewerkers en het overige personeel naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
Apothekers 0,0% 0,0% 
Medische praktijken 3,2% 5,9% 
Tandartsen 0,0% 0,0% 
Veterinaire praktijken  0,0% 3,2% 
Kinesitherapeuten 0,0% 0,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  0,8% 2,0%
Architecten 14,3% 6,3% 
Landmeters 17,2% 5,8% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  15,1% 6,1%
Advocaten 6,7% 4,9% 
Notarissen 3,7% 2,7% 
Gerechtsdeurwaarders 3,6% 0,0% 
JURIDISCHE DIENSTEN  5,3% 3,3%
Boekhouders-fiscalisten 11,6% 12,3% 
Accountants-belastingconsulenten 4,8% 5,1% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  7,5% 7,0%
TOTAAL 5,2% 4,3%
 Beroep p=.00

Sector p=.00 
Beroep p<.01
Sector p<.01

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
Telethuiswerk voor de medewerkers of het overige personeel is er iets meer in de relatief 
grootste kantoren en praktijken.  In 11% organisaties van meer dan tien personen t.o.v. 2% 
organisaties van minder dan drie personen kan minstens één medewerker 
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(soms/regelmatig/altijd) thuis werken.  Telethuiswerk voor het overige personeel is er in 
9% organisaties van meer dan tien personen t.o.v. 3% organisaties van drie tot vijf 
personen. 
 

Tabel 339 Telethuiswerk bij medewerkers en het overige personeel naar schaalomvang 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
< 3 personen 2,2% 4,5% 
3 – 5 personen 3,3% 3,4% 
6 – 10 personen 8,6% 4,0% 
> 10 personen 11,1% 9,2% 
TOTAAL 5,2% 4,3%
 p<.01 p<.05
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
Telethuiswerk voor medewerkers is er vooral in kantoren en praktijken die zich als 
generalist profileren maar daarnaast een aantal specifieke diensten aanbieden en in 
organisaties met vooral zakelijke cliënten.  Vooral in organisaties die zich als specialist 
profileren en in kantoren met vooral zakelijke cliënten mag minstens één overig 
personeelslid aan telethuiswerk doen.  Bij beide vormen van telethuiswerk speelt het 
organisatietype geen enkele rol. 
 

Tabel 340 Telethuiswerk bij medewerkers en het overige personeel naar bijkomende 
achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Cliënteel 
Telethuiswerk bij 
medewerkers (*) 

NS 8% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 

3% generalisten  
p<.05 

9% zakelijk t.o.v. 3% 
particulier cliënteel  

p=.00 

Telethuiswerk bij het overige 
personeel (**) 

NS 7% specialisten t.o.v. 
2% generalisten 

p<.05 

7% zakelijk t.o.v. 3% 
particulier cliënteel  

p<.01 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 

3.3 Loon ruilen voor vakantiedagen 

De mogelijkheid om een deel van het loon te ruilen voor extra vakantiedagen werd in deze 
enquête beschouwd als een extra recht (cfr. Hoofdstuk Personeelsbeleid, meer bepaald 
‘Loonpolitiek’).  Het is evenwel ook een vorm van flexibiliteit op maat van het personeel. 
Daarom herhalen we de belangrijkste resultaten in dit hoofdstuk. 
 
In 4% van de kantoren en praktijken met medewerkers kan minstens één van deze 
medewerkers ervoor opteren om een deel van het loon te ruilen voor extra vakantiedagen. 
In 9% van de kantoren en praktijken met overige personeelsleden bestaat deze 
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mogelijkheid voor het overige personeel.  Dit maakt dat het personeel uit 9% van alle 
organisaties een deel van haar loon kan ruilen voor extra vrije tijd.  
 

Tabel 341 Loon ruilen voor extra vrije tijd bij medewerkers en het overige personeel 

 % 
Loon ruilen voor extra vakantiedagen bij medewerkers (*) 4,3% 
Loon ruilen voor extra vakantiedagen bij het overig personeel (**) 8,7% 
Loon ruilen voor extra vakantiedagen bij medewerkers en/of overige personeelsleden 
(***) 

9,4% 

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
(***) n=alle kantoren en praktijken 
 
In 10% accountants-belastingconsulentenkantoren en in 7% landmeterbureaus kan 
minstens één medewerker een deel van het loon ruilen voor extra vakantiedagen.  Elders 
bestaat deze vorm van flexibiliteit nagenoeg of helemaal niet.  Het verschil tussen de 
beroepsgroepen is bovendien niet statistisch significant.  
 
Overige personeelsleden uit 10% tot 16% accountants-belastingconsulenten-, 
gerechtsdeurwaarders-, advocatenkantoren, landmeterbureaus en tandartsenpraktijken 
kunnen een deel van hun loon afstaan voor meer vrije tijd.  Geen enkele 
kinesitherapeutenpraktijk en slechts 1% van de notariskantoren bieden deze mogelijkheid 
aan hun overig personeel. 
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Tabel 342 Loon ruilen voor extra vrije tijd bij medewerkers en het overige personeel naar 
beroepsgroep en sectorcluster 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
Apothekers 3,9% 3,0% 
Medische praktijken 3,2% 7,4% 
Tandartsen 0,0% 10,1% 
Veterinaire praktijken  0,0% 6,5% 
Kinesitherapeuten 0,0% 0,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  2,7% 6,5%
Architecten 4,8% 9,0% 
Landmeters 6,9% 11,5% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  6,8% 9,8%
Advocaten 4,4% 13,1% 
Notarissen 3,7% 0,9% 
Gerechtsdeurwaarders 0,0% 13,5% 
JURIDISCHE DIENSTEN  4,1% 9,4%
Boekhouders-fiscalisten 0,0% 9,2% 
Accountants-belastingconsulenten 9,6% 16,2% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  6,1% 13,4%
TOTAAL 4,3% 8,7%
 Beroep NS

Sector NS
Beroep p=.00
Sector p=.00

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
Aan medewerkers de mogelijkheid bieden om een deel van hun loon te ruilen voor extra 
vakantiedagen komt niet statistisch significant meer voor bij grotere kantoren en praktijken.  
Wel stellen we vast dat vooral de kantoren en praktijken van zes tot tien personen deze 
vorm van flexibiliteit aan hun overig personeel aanbieden.  In 13% van de kantoren en 
praktijken van zes tot tien personen t.o.v. in slechts 5% van de kantoren en praktijken van 
minder dan drie personen kan minstens één overig personeelslid ervoor opteren om een 
deel van het loon te ruilen voor extra vrije tijd. 
 

Tabel 343 Loon inruilen voor extra vrije tijd bij medewerkers en het overige personeel 
naar schaalomvang 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
< 3 personen 7,5% 5,2% 
3 – 5 personen 3,1% 8,0% 
6 – 10 personen 4,8% 13,1% 
> 10 personen 5,3% 8,5% 
TOTAAL 4,3% 8,7%
 NS p<.05
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
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4. WERKDRUK 

4.1 Overuren  

 
4.1.1 Overuren bij associés en zaakvoerders 

In 59% van de kantoren en praktijken maakt minstens één associé of maakt de zaakvoerder 
regelmatig overuren. 
 

Tabel 344 Overuren bij associés en zaakvoerders 

 % 
Associés/zaakvoerders maken regelmatig overuren 58,7% 

 
Zaakvoerders en associés uit bijna acht op tien veterinaire praktijken en advocatenkantoren 
en uit bijna zeven op tien boekhouders-fiscalisten- en accountants-
belastingconsulentenkantoren maken regelmatig overuren.  In apothekers, 
kinesitherapeutenpraktijken en notariskantoren zou de werkdruk beperkter zijn; associés en 
zaakvoerders van bijna vier op tien organisaties uit deze beroepsgroepen maken regelmatig 
overuren.  

Tabel 345 Overuren bij associés en zaakvoerders naar beroepsgroep en sectorcluster 

 Associés en zaakvoerders 
Apothekers 39,9% 
Medische praktijken 60,3% 
Tandartsen 50,8% 
Veterinaire praktijken  77,8% 
Kinesitherapeuten 36,7% 
MEDISCHE DIENSTEN  52,1%
Architecten 59,4% 
Landmeters 61,0% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  58,9%
Advocaten 78,7% 
Notarissen 38,9% 
Gerechtsdeurwaarders 57,9% 
JURIDISCHE DIENSTEN  64,1%
Boekhouders-fiscalisten 68,9% 
Accountants-belastingconsulenten 69,2% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  69,1%
TOTAAL 58,7%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p=.00 
 
Vooral de associés en zaakvoerders uit de relatief grootste kantoren en praktijken ervaren 
de meeste werkdruk.  Associés en zaakvoerders uit 84% organisaties van meer dan tien 
personen t.o.v. uit 43% organisaties van minder dan drie personen maken regelmatig 
overuren.  
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Tabel 346 Overuren bij associés en zaakvoerders naar schaalomvang 

 Associés en zaakvoerders 
< 3 personen 42,9% 
3 – 5 personen 57,9% 
6 – 10 personen 64,3% 
> 10 personen 84,3% 
TOTAAL 58,7%
p=.00 
 
We stellen vast dat veeleer de associés en niet de zaakvoerders regelmatig overuren maken.  
Ook blijkt dat vooral de associés en zaakvoerders van zakenkantoren alsook van kantoren 
en praktijken die zich als generalist profileren maar daarnaast een aantal specifieke diensten 
aanbieden, regelmatig overwerken. 
 

Tabel 347 Overuren bij associés en zaakvoerders naar bijkomende 
achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Cliënteel 
Overuren bij associés en 
zaakvoerders 

84% associaties t.o.v. 
50% mdw-organisaties 
en 44% solopraktijken 

p=.00 

67% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 

52% generalisten 
p=.00 

70% zakelijk t.o.v. 
52% particulier 

cliënteel  
p=.00 

 
4.1.2 Overuren bij medewerkers en overige personeelsleden 

In 36% van de kantoren en praktijken mét medewerkers maken deze medewerkers 
regelmatig overuren.  In 18% van de kantoren en praktijken met overige personeelsleden 
maakt het overige personeel regelmatig overuren.  Het personeel van één op drie 
organisaties werkt dus regelmatig over.  
 

Tabel 348 Overuren  

 % 
Overuren bij medewerkers (*) 36,0% 
Overuren bij het overig personeel (**) 17,9% 
Overuren bij medewerkers en/of overige personeelsleden (***) 32,1% 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
(***) n=alle kantoren en praktijken 
 
Medewerkers uit meer dan zeven op tien veterinaire praktijken en uit ruim één op twee 
landmeterbureaus en advocatenkantoren maken regelmatig overuren.  Overuren zijn er ook 
bij overige personeelsleden uit ruim één op drie landmeterbureaus en uit meer dan één op 
vijf veterinaire praktijken, advocaten-, accountants-belastingconsulenten- en boekhouders-
fiscalistenkantoren.  Slechts weinig medewerkers en overige personeelsleden uit apothekers 
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maken regelmatig overuren.  Ook het overige personeel uit kinesitherapeutenpraktijken 
moet zelden overuren maken. 
 

Tabel 349 Overuren bij medewerkers en het overige personeel naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
Apothekers 5,9% 4,0% 
Medische praktijken 29,0% 18,4% 
Tandartsen 31,6% 17,8% 
Veterinaire praktijken  71,4% 22,6% 
Kinesitherapeuten 33,3% 5,3% 
MEDISCHE DIENSTEN  18,5% 14,7%
Architecten 44,0% 18,9% 
Landmeters 51,7% 36,5% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  46,6% 24,0%
Advocaten 55,6% 20,5% 
Notarissen 38,3% 17,0% 
Gerechtsdeurwaarders 28,6% 10,8% 
JURIDISCHE DIENSTEN  48,0% 17,7%
Boekhouders-fiscalisten 41,9% 26,2% 
Accountants-belastingconsulenten 49,0% 22,2% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  47,6% 23,6%
TOTAAL 36,0% 17,9%
 Beroep p=.00

Sector p=.00 
Beroep p=.00
Sector p<.01

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
Niet enkel de associés en zaakvoerders, maar ook de medewerkers en overige 
personeelsleden uit de relatief grootste kantoren en praktijken ervaren extra werkdruk.  
61% medewerkers uit organisaties van meer dan tien personen t.o.v. 18% medewerkers uit 
organisaties van minder dan drie personen werken regelmatig over.  32% overige 
personeelsleden uit organisaties van meer dan tien personen t.o.v. 15% overige 
personeelsleden uit organisaties van minder dan drie personen maken regelmatig overuren. 
 

Tabel 350 Overuren bij medewerkers en het overige personeel naar schaalomvang 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
< 3 personen 17,8% 14,6% 
3 – 5 personen 29,7% 15,7% 
6 – 10 personen 45,5% 22,6% 
> 10 personen 60,7% 32,1% 
TOTAAL 36,0% 17,9%
 p=.00 p=.00
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
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Vooral de medewerkers uit associaties, uit kantoren en praktijken die zich als generalist 
profileren maar daarnaast ook een aantal specifieke diensten aanbieden en uit 
zakenkantoren maken regelmatig overuren.  Vooral het overige personeel uit kantoren en 
praktijken die zich als generalist profileren en uit zakenkantoren presteren regelmatig extra 
uren. 
 

Tabel 351 Overuren bij medewerkers en het overige personeel naar bijkomende 
achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Cliënteel 
Overuren bij medewerkers 
(*) 

55% associaties t.o.v. 
31% mdw-organisaties 

p=.00  
(solopraktijken NVT) 

45% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 

32% generalisten  
p<.01 

49% zakelijk t.o.v. 
28% particulier 

cliënteel  
p=.00 

Overuren bij het overige 
personeel (**) 

NS 14% generalisten t.o.v. 
22% andere types  

p<.01 

24% zakelijk t.o.v. 
14% particulier 

cliënteel 
p=.00 

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 

4.2 Weekendwerk 

 
4.2.1 Weekendwerk bij associés en zaakvoerders 

Associés en zaakvoerders uit 55% kantoren en praktijken werken regelmatig tijdens het 
weekend. 
 

Tabel 352 Weekendwerk bij associés en zaakvoerders 

Associés / zaakvoerders werken regelmatig tijdens het weekend 55,4% 

 
Zaakvoerders en associés uit ruim zeven op tien veterinaire praktijken en 
advocatenkantoren en uit meer dan zes op tien boekhouders-fiscalisten- en accountants-
belastingconsulentenkanoren werken regelmatig tijdens het weekend.  Dit ligt voor de 
hand, gezien de resultaten inzake overuren.  Het zijn immers net deze associés en 
zaakvoerders die vaak overwerken.  In tandartsen-, kinesitherapeutenpraktijken en 
notariskantoren zou de werkdruk (ook nu) beperkter zijn; associés en zaakvoerders van 
ongeveer één op drie notariskantoren en vier op tien tandartsen- of 
kinesitherapeutenpraktijken werken regelmatig tijdens het weekend. 
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Tabel 353 Weekendwerk bij associés en zaakvoerders naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Associés en zaakvoerders 
Apothekers 52,2% 
Medische praktijken 55,8% 
Tandartsen 39,5% 
Veterinaire praktijken  72,2% 
Kinesitherapeuten 40,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  51,8%
Architecten 46,6% 
Landmeters 54,2% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  48,4%
Advocaten 74,0% 
Notarissen 32,1% 
Gerechtsdeurwaarders 55,3% 
JURIDISCHE DIENSTEN  59,0%
Boekhouders-fiscalisten 63,3% 
Accountants-belastingconsulenten 64,5% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  64,5%
TOTAAL 55,4%
Beroepsgroep p=.00 
Sectorcluster p<.01 
 
Ook nu blijkt dat vooral de associés en zaakvoerders uit de relatief grootste kantoren en 
praktijken de meeste werkdruk ervaren.  Associés en zaakvoerders uit 81% organisaties van 
meer dan tien personen t.o.v. uit 46% organisaties van minder dan drie personen werken 
regelmatig tijdens het weekend.  
 

Tabel 354 Weekendwerk bij associés en zaakvoerders naar schaalomvang 

 Associés en zaakvoerders 
< 3 personen 46,4% 
3 – 5 personen 53,5% 
6 – 10 personen 57,5% 
> 10 personen 80,8% 
TOTAAL 55,4%
p=.00 
 
We stellen vast dat weekendwerk meer voorkomt bij associés dan bij zaakvoerders.  Ook 
blijkt dat vooral de associés en zaakvoerders van zakenkantoren alsook van kantoren en 
praktijken die zich als generalist profileren maar daarnaast een aantal specifieke diensten 
aanbieden, regelmatig tijdens het weekend werken. 
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Tabel 355 Weekendwerk bij associés en zaakvoerders naar bijkomende 
achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Cliënteel 
Overuren bij associés en 
zaakvoerders 

76% associaties t.o.v. 
48% mdw-organisaties en 

44% solopraktijken  
p=.00 

61% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 
53% generalisten en 

52% specialisten  
p<.05 

64% zakelijk t.o.v. 50% 
particulier cliënteel 

p=.00 

 
4.2.2 Weekendwerk bij medewerkers en overige personeelsleden 

Medewerkers uit 25% organisaties met medewerkers werken regelmatig tijdens het 
weekend.  Overige personeelsleden uit 8% organisaties met overig personeel werken 
regelmatig tijdens het weekend.  Weekendwerk bij het personeel komt dus voor in 21% van 
alle kantoren en praktijken. 
 

Tabel 356 Weekendwerk 

 % 
Weekendwerk bij medewerkers (*) 24,9% 
Weekendwerk bij het overig personeel (**) 8,3% 
Weekendwerk bij medewerkers en/of overige personeelsleden (***) 21,3% 
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
(***) n=alle kantoren en praktijken 
 
Medewerkers uit 71% veterinaire praktijken, uit 39% advocatenkantoren en uit 32% 
medische praktijken werken regelmatig tijdens het weekend.  Weekendwerk komt het minst 
voor bij medewerkers uit gerechtsdeurwaarderskantoren (14%), notariskantoren (15%), 
tandartsenpraktijken (16%) en apothekers (17%). 
 
Overige personeelsleden uit 13% medische en veterinaire praktijken werken regelmatig 
tijdens het weekend.  In geen enkele kinesitherapeutenpraktijk moet het overige personeel 
weekendwerk verrichten.  Ook bij slechts weinig architectenbureaus (2%) en 
gerechtsdeurwaarderskantoren (3%) werkt het overige personeel regelmatig tijdens het 
weekend. 
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Tabel 357 Weekendwerk bij medewerkers en het overige personeel naar beroepsgroep en 
sectorcluster 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
Apothekers 16,7% 7,9% 
Medische praktijken 32,3% 13,2% 
Tandartsen 15,8% 9,5% 
Veterinaire praktijken  71,4% 12,9% 
Kinesitherapeuten 27,8% 0,0% 
MEDISCHE DIENSTEN  22,1% 10,1%
Architecten 28,6% 1,8% 
Landmeters 20,7% 9,6% 
BOUWKUNDIGE DIENSTEN  24,7% 4,5%
Advocaten 38,9% 5,7% 
Notarissen 14,8% 5,4% 
Gerechtsdeurwaarders 14,3% 2,7% 
JURIDISCHE DIENSTEN  29,7% 5,2%
Boekhouders-fiscalisten 23,3% 7,7% 
Accountants-belastingconsulenten 25,0% 6,0% 
ECONOMISCHE DIENSTEN  24,7% 7,5%
TOTAAL 24,9% 8,3%
 Beroep p=.00

Sector NS
Beroep NS

Sector p<.05
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
Niet enkel de associés en zaakvoerders, maar ook de medewerkers en overige 
personeelsleden uit de relatief grootste kantoren en praktijken werken duidelijk meer 
tijdens het weekend.  45% medewerkers uit organisaties van meer dan tien personen t.o.v. 
11% medewerkers uit organisaties van minder dan drie personen werken regelmatig tijdens 
het weekend.  17% overige personeelsleden uit organisaties van meer dan tien personen 
t.o.v. 6% overige personeelsleden uit organisaties van minder dan drie personen werken 
regelmatig tijdens het weekend. 
 

Tabel 358 Weekendwerk bij medewerkers en het overige personeel naar schaalomvang 

 Medewerkers (*) Overige personeelsleden (**) 
< 3 personen 11,1% 6,1% 
3 – 5 personen 16,7% 5,2% 
6 – 10 personen 26,2% 8,8% 
> 10 personen 45,3% 16,8% 
TOTAAL 24,9% 8,3%
 p=.00 p=.00
(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
Vooral de medewerkers uit associaties en uit kantoren en praktijken die zich als generalist 
profileren maar daarnaast een aantal specifieke diensten aanbieden, werken regelmatig 
tijdens het weekend.  Het type cliënteel van het kantoor of de praktijk speelt hier geen rol. 
Weekendwerk voor het overige personeel varieert niet statistisch significant naargelang het 
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organisatietype, de wijze waarop het kantoor of de praktijk zich profileert of het type 
cliënteel. 
 

Tabel 359 Weekendwerk bij medewerkers en het overige personeel naar bijkomende 
achtergrondvariabelen 

 Organisatietype Profilering Cliënteel 
Weekendwerk bij 
medewerkers (*) 

35% associaties t.o.v. 
18% mdw-organisaties 

p=.00  
(solopraktijken NVT) 

28% generalisten met 
specifieke dnstn. t.o.v. 

18% generalisten  
p<.05 

NS 

Weekendwerk bij het 
overige personeel (**) 

NS NS NS 

(*) n=enkel kantoren en praktijken met medewerkers 
(**) n=enkel kantoren en praktijken met overig personeel 
 
 

5. SAMENVATTING 

Om tegemoet te komen aan een snelle en permanente dienstverlening maken de vrije 
beroepen gebruik van een aantal mogelijkheden voor een flexibele inzet van werknemers.  
Vooral variabele uurroosters en deeltijdwerk vinden een toepassing in het vrije beroep.  
Bijna zes op tien kantoren past glijdende werkuren toe voor de medewerkers en de helft 
heeft overig personeel in een deeltijdstatuut.  Contractuele flexibiliteit, zoals tijdelijke 
contracten of uitzendarbeid,  gebruiken de vrije beroepen nauwelijks.  Specifiek voor het 
vrije beroep is dat medewerkers soms onder het statuut van ‘zelfstandige’ werken.  Dit is zo 
voor 38% van de medewerkers. 
 
In een drukke werksituatie bestaat een groter risico dat mensen het moeilijk krijgen om aan 
andere verplichtingen, bvb. in hun gezin, tegemoet te blijven komen.  Sommige 
maatregelen bieden mits goede afspraken (bvb. bij glijdende werkuren) heel wat kansen om 
de balans tussen werk en privé in evenwicht te houden en de stress te beheersen.  Enkele 
vrije beroepen geven hier extra mogelijkheden : zo kunnen overige personeelsleden in één 
op tien praktijken meer vakantiedagen krijgen in ruil voor loon en mag een beperkt aantal 
medewerkers aan telethuiswerk doen.  
 
De hoge tijdsdruk heeft tot gevolg dat bij veel vrije beroepen te lang wordt gewerkt.  In zes 
op tien kantoren en praktijken maken de associés regelmatig overuren. Voor de 
medewerkers is  dit één op drie en voor het overige personeel één op vijf.  Weekendwerk is 
soms nodig om de continuïteit van de dienst tegenover cliënten te waarborgen, bvb. in een 
apotheek.  In de realiteit moet veel weekendwerk geïnterpreteerd worden als overwerk.  
Vrije beroepen met een zakelijk cliënteel werken immers meer in het weekend dan hun 
collega’s die vooral met particulieren omgaan.   
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De werkdruk in het vrije beroep zit geconcentreerd bij de professionals en vooral de 
associés vangen de extra flexibiliteit op.  Tegen de verwachting in geldt : hoe groter de 
omvang van een praktijk, hoe drukker men het heeft.  Schaalvergroting lijkt  niet 
automatisch een oplossing te bieden voor de kwaliteit van leven en werk in het vrije 
beroep.   
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BIJLAGE 

 

VRAGENLIJST 
 

Let op: 
We maken in deze vragenlijst een onderscheid tussen: 

1. associés; 
2. medewerkers; 
3. stagiairs; 
4. overig personeel. 

 
Het verschil tussen deze categorieën is erg belangrijk. Deze begrippen komen vaak terug 
in deze vragenlijst: 

1. De associés zijn beoefenaars van een vrij beroep (titelhouders). Het gaat hier om 
de zaakvoerder, de ondernemer, de vennoten van een associatie. 

2. De medewerkers zijn eveneens beoefenaars van een vrij beroep maar zij zijn geen 
associé: bv. advocaat-medewerkers, adjunct-apothekers, kandidaat-notarissen enz. 

3. Bij de groep van stagiairs rekenen we ook de artsen in beroepsopleiding (b.v. 
HIBO’s). 

4. Het overig personeel is heel divers. Het gaat om het onderhoudspersoneel, de 
secretares(se), typist(e),  receptionist(e), notarisbediende, topograaf of meethulp bij 
een landmeter, technisch tekenaar bij een architect, verpleegkundige of 
paramedicus bij een arts, apotheker-, tandarts- of veeartsassistent(e). 

 
 

ENKELE ACHTERGRONDGEGEVENS 

1. Hoeveel personen werken er in dit kantoor of deze praktijk?  
Gelieve ook personen met een interim- of tijdelijk contract en meewerkende echtgenoten mee te 
tellen. Het gaat om het aantal personen, niet om full-time equivalenten. In sommige 
beroepsgroepen kan een kantoor meerdere vestigingen tellen. Het gaat dan om het aantal 
personen van alle vestigingen samen. Vul deze Tabel a.u.b. in. 

 Aantal personen 

Associés – eventueel uit verschillende beroepsgroepen -  …… 
Medewerkers …… 
Stagiairs / artsen in beroepsopleiding …… 
Overig personeel …… 
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2. Met welke omschrijving komt dit kantoor of deze praktijk het best overeen?  
Eén antwoord aankruisen a.u.b. 

 Dit is een kosten- en batenassociatie: de 
associés delen de winst/verlies 

 Dit is een kostenassociatie: de associés 
delen enkel de kosten (voor het gebouw, 
personeel …) 

 Dit is geen associatie 
 

 

3. Kan u a.u.b. het aantal vrouwelijke associés invullen?  ….. 
 

 

4. Zijn er bij u associés die deeltijds werken? Eén antwoord aankruisen a.u.b. 
 Ja 
 Neen, maar dit zou hier wel haalbaar zijn 
 Neen, en dit lijkt me hier niet haalbaar 

 
 

5. Welke dienstverlening biedt dit kantoor of deze praktijk aan?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 
 
MEDISCHE BEROEPEN 

 Apotheken 

 Medische praktijk: huisarts 

 Medische praktijk: geneesheer-specialist 

 Tandartspraktijk 

 Veterinaire praktijk: grote huisdieren 

 Veterinaire praktijk: kleine huisdieren 

 Kinesitherapie 

 Paramedische dienstverlening 

 
BOUWKUNDIGE BEROEPEN 

 Architect 

 Binnenhuisarchitect 

 Tuin- en landschapsarchitect  

 Landmeter 

 Technisch of (stede)bouwkundig studiebureau 

JURIDISCHE DIENSTVERLENING 
 Advocatuur 

 Notariaat 

 Deurwaarder 

 

ECONOMISCHE BEROEPEN 
 Boekhouding 

 Accountancy 

 Bedrijfsrevisoraat 

 Belastingconsultancy 

 

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTEN 
 Informaticaconsultancy 

 Financieel advies 

 Marketingadvies 

 Andere zakelijke dienstverlening 

 
 

6. Tot welke beroepsgroep behoort u persoonlijk? Vul één van de beroepsgroepen uit 
vorige vraag in  

 
……………………………………………………………………………………… 
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SCHAALVERGROTING 

 

7. Hoe evolueerde de totale omvang van dit kantoor of deze praktijk sinds 1998, 
d.w.z. het aantal associés, medewerkers, stagiairs en overige personeelsleden 
samen? Eén antwoord aankruisen a.u.b. 

 De totale omvang is gestegen 
 De totale omvang is gelijk gebleven 
 De totale omvang is gedaald 

 

 

8. Hoe evolueerde de jaaromzet van dit kantoor of deze praktijk sinds 1998?  
Eén antwoord aankruisen a.u.b.  

 De omzet is gestegen  
 De omzet is gelijk gebleven 
 De omzet is gedaald  
 Deze vraag is niet van toepassing want dit 

kantoor of deze praktijk is recenter onder 
de huidige vorm ontstaan 

 

 

9. Welke van onderstaande veranderingen heeft dit kantoor of deze praktijk gekend 
in de periode 1998 - 2001? Aankruisen a.u.b. 

. Ja Neen

Volledig samengaan van kantoren/praktijken door fusie of overname   

Opsplitsing (uiteenvallen) van een kantoor/praktijk in kleine zelfstandige 
eenheden 

  

Toetreden van een nieuwe associé van buitenaf   

Weggaan van een associé   

Medewerkers uit dit kantoor/deze praktijk die een eigen kantoor/praktijk 
opstarten 

  

Medewerkers aangeworven (ter vervanging of uitbreiding)   

Overig personeel aangeworven (ter vervanging of uitbreiding)   

 

 

10. Kan u a.u.b. het aantal Belgische vestigingen van dit kantoor of deze praktijk 
invullen? .………..  
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11. Wat komt voor in dit kantoor of deze praktijk? Aankruisen a.u.b. 
 Ja Neen 

Er zijn onder de huidige associés personen die hier eerst als medewerker 
werkten 

  

Er zijn onder de huidige medewerkers personen die hier eerst als stagiair 
werkten 

  

We willen ons binnen de 3 jaar (verder) associëren met andere beoefenaars 
van dit vrije beroep 

  

De associés van dit kantoor/deze praktijk maken regelmatig overuren   

De associés van dit kantoor/deze praktijk werken regelmatig tijdens het 
weekend 

  

 

 

12. Graag uw mening over volgende stellingen. Aankruisen a.u.b. 

 
Volledig 

eens 
Eerder 
eens 

Eerder 
oneens 

Volledig 
oneens 

Geen 
mening

Aandacht voor de organisatie van een 
kantoor/praktijk is pas nodig vanaf een 
bepaalde schaalgrootte. 

     

Schaalvergroting is nodig voor dit vrije 
beroep. 

     

Associaties en fusies komen moeizaam tot 
stand door het sterke individualisme van de 
beoefenaars van een vrij beroep. 

     

Dit kantoor/deze praktijk vult haar vacatures 
voor medewerkers en/of overig personeel 
moeilijk in. 

     

 

 

INNOVATIE 

 

13. Hoe profileert dit kantoor of deze praktijk zich binnen uw vrij beroep?  
Eén antwoord aankruisen a.u.b. 

 Als een generalist, nl. gericht op een breed dienstenpakket 
 Als een generalist, nl. gericht op een breed dienstenpakket maar met aandacht voor 

specifieke diensten of doelgroepen 
 Als een specialist, nl. gericht op een aantal bijzondere of specifieke diensten 
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14. Wat is de belangrijkste cliënten-/patiëntengroep voor dit kantoor of deze 
praktijk? 

Eén antwoord aankruisen a.u.b. 
 Particulieren 
 Landbouwers 
 Zelfstandigen en KMO’s 
 Grote ondernemingen 
 Overheid & non-profit 

 

 

15. Komen volgende situaties voor in dit kantoor of deze praktijk? Aankruisen a.u.b. 
 

Is er 
Is er niet 

maar zou wel 
nuttig zijn 

Is er niet en 
zou niet 

nuttig zijn 

Een geschreven kantoor- of praktijkstrategie    

Een vaste verantwoordelijke per cliënt/patiënt 
(cliëntverantwoordelijke of accountmanager)    

Een informatiefolder / nieuwsbrief over het kantoor of 
de praktijk    

 

 

16. Welke vernieuwingen heeft dit kantoor of deze praktijk sinds 1998 gekend? 
Aankruisen a.u.b. 

 Ja Neen 

Nieuwe diensten   

Nieuwe cliënten-/ patiëntengroep(en)   

Nieuwe vestiging(en)/locatie(s)   

Meer flexibele consultatie-uren   
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17. We selecteerden een aantal elementen die de positie van een kantoor of praktijk 
kunnen bepalen. Graag weten we waarmee uw kantoor of praktijk zich probeert te 
onderscheiden? Aankruisen a.u.b.  

Erg 
belangrijk

Eerder 
belangrijk

Niet 
belangrijk, 

niet 
onbelangrijk 

Eerder on-
belangrijk

Erg on-
belangrijk

Snelheid van dienstverlening - service 
op tijd - respect voor vooropgestelde 
data 

     

Zich richten tot een specifieke 
doelgroep (een nichemarkt)      

Aanbieden van betere vakkennis 
of/en vakkennis die in een ander(e) 
kantoor/praktijk ontbreekt 

     

Persoonlijke benadering -  rol van 
vertrouwenspersoon      

Onze prijs      

Naambekendheid - onze reputatie      

Ligging van dit kantoor/deze praktijk      
 

 

UITBESTEDING 

 

18. Welke activiteiten besteedt dit kantoor of deze praktijk uit? Aankruisen a.u.b.  
 

Wordt 
uitbesteed 

Wordt niet 
uitbesteed, 

zou wel nuttig 
zijn 

Wordt niet 
uitbesteed, zou 
niet nuttig zijn 

Rekrutering & selectie van medewerkers    

Rekrutering & selectie van overige personeelsleden    
Loonadministratie / -advies    
Uitstroombegeleiding / outplacement    
Beheer van de informatica    
Dagelijkse boekhouding    
Telesecretariaat    
Organisatieadvies / consultancy voor niet-financiële 
aspecten    

Onderhoud    
Deel van de dienstverlening zelf (b.v. gespecialiseerde 
vraag)    
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KWALITEIT 

 

19. Beoordelen de associés elkaar hier op vaste tijdstippen? Eén antwoord aankruisen 
a.u.b. 

 Ja  
 Neen, maar dit zou hier wel nuttig zijn  
 Neen, en dit lijkt me hier niet nuttig  
 Deze vraag is niet van toepassing want er hier is maar één associé 

 

 

20. Is er overleg over kwaliteit met beroepsbeoefenaars van een ander 
kantoor/praktijk eventueel onder de vorm van peer-review, confratonele controle, 
kwaliteitskringen, lokale overlegkringen?. 

 Ja (verplicht of in het kader van accreditering of vrijwillig) 
 Neen, wij doen dit niet maar het zou wel nuttig zijn 
 Neen, wij doen dit niet en het zou ook niet nuttig zijn 

 

 

21. Waarrond bestaan er schriftelijke regels, procedures of afspraken in dit kantoor of 
deze praktijk of waarrond zou dat volgens u nuttig zijn? Aankruisen a.u.b. 

 
Wel regels 

Geen regels, 
maar zou wel 

nuttig zijn 

Geen regels, en 
zou ook niet 
nuttig zijn 

Het beheer van documenten en dossiers    

Deontologische principes en gedragsregels    

Taakverdeling    

Andere aspecten van het dienstverleningsproces    
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22. Welke kwaliteitsmaatregelen zijn er in dit kantoor of deze praktijk? Aankruisen 
a.u.b. 

 

Is er 

Is er niet 
maar zou 
wel nuttig 

zijn 

Is er niet 
en zou  niet 
nuttig zijn

Regelmatige en geformaliseerde feedback vanuit het 
personeel    

Interne verantwoordelijke kwaliteitszorg en –controle    

Interne commissie, werkgroep kwaliteitszorg en –controle    

Formele evaluatie door cliënten/patiënten, bv. via 
evaluatieformulieren    

Systeem voor klachtenbehandeling    

Inschakelen van een extern adviseur kwaliteitsmanagement    

ISO-certificering 9001    

Andere kwaliteitscertificering (b.v. GVP …)    
 

 

INTERNE COMMUNICATIE 

 

23. Is er in dit kantoor of deze praktijk werkoverleg? Onder werkoverleg verstaan we 
dat men samen de verschillende aspecten van het werk bespreekt. De deelname 
aan deze besprekingen is verplicht. Het overleg is bovendien op vaste tijdstippen 
en heeft een permanent karakter.  

Eén antwoord aankruisen a.u.b. 
 Ja 
 Neen, maar dit zou hier wel nuttig zijn  Ga onmiddellijk naar VRAAG 25 
 Neen, en dit lijkt me hier niet nuttig  Ga onmiddellijk naar VRAAG 25 

 

 

24. Wie neemt er deel aan het werkoverleg? U kan meerdere antwoorden aankruisen 
 Associés 
 Medewerkers 
 Stagiairs 
 Overig personeel 
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25. Hoe is de taakverdeling bij een opdracht, dossier of behandeling in dit kantoor of 
deze praktijk? Aankruisen a.u.b. 

 Altijd Soms Nooit 

Een dossier/behandeling/opdracht wordt volledig door één persoon 
afgewerkt.    

Een aantal voorbereidende inhoudelijke taken gebeuren door het 
overig personeel.    

Er is kwaliteitscontrole door een collega (associé of medewerker).    

Meerdere personen werken samen aan een 
dossier/behandeling/opdracht.    

 

 

26. Welke situaties komen voor in dit kantoor of deze praktijk? Aankruisen a.u.b. 
 Is er Is er niet, 

maar zou wel 
nuttig zijn 

Is er niet 
en zou niet 
nuttig zijn

Er zijn hier verschillende afdelingen of diensten (b.v. naar 
specialisatie) 

   

Er zijn hier permanente commissies, project- of werkgroepen.    

Er zijn hier tijdelijke commissies, project- of werkgroepen.    

Er is hier jobrotatie bij de medewerkers. Zij wisselen onderling 
volgens een vast schema van taak of taken. 

   

Er zijn hier autonome teams, nl. groepen werknemers die 
zelfstandig instaan voor de hen toegewezen taken en die de 
autonomie hebben om zich te organiseren zoals ze dat zelf het 
beste vinden. 

   

 
 

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 

 

27. Beschikt dit kantoor of deze praktijk over pc’s? Eén antwoord aankruisen a.u.b. 
 Ja 
 Neen, maar dit is wel gepland voor het einde van dit jaar  Ga onmiddellijk naar 

VRAAG 38 
 Neen, en dit is ook niet gepland voor het einde van dit jaar  Ga onmiddellijk naar 

VRAAG 38 
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28. Welke toepassingen van informatie- en communicatietechnologie zijn er of 
zouden nuttig zijn voor dit kantoor/deze praktijk? Aankruisen a.u.b. 

 Aan-
wezig 

Afwezig 
maar wel 

nuttig  

Afwezig en 
niet nuttig

Tekstverwerking    

Opslag/consultatie van documenten via pc    

Spreadsheet / rekenprogramma’s    

Eigen agendabeheer via pc    

Cliënten-/patiëntenbeheer via pc    

Algemene beheerstoepassing via pc, b.v. boekhouding, 
bankieren    

Consultatie CD-roms    

Infrastructuur voor videoconferentie    

Spraaktechnologie    

Vakspecifieke software ter ondersteuning van de 
beroepspraktijk b.v. boekhoudprogramma voor de accountant, 
tekenprogramma voor de architect, GPS/GIS voor de 
landmeter … 

   

 

 

29. Zijn de pc’s van dit kantoor of deze praktijk onderling verbonden in een netwerk 
(gekoppelde pc’s)? Eén antwoord aankruisen a.u.b. 

 Ja (sommige of alle pc’s) 
 Neen, maar dit zou hier wel nuttig zijn  Ga onmiddellijk naar VRAAG 31 
 Neen, en dit lijkt me hier niet nuttig  Ga onmiddellijk naar VRAAG 31 

 

 

30. Welke netwerktoepassingen zijn aanwezig in dit kantoor/deze praktijk of welke 
zouden nuttig zijn? Eén antwoord aankruisen a.u.b. 

 Aanwezig Afwezig 
maar wel 

nuttig 

Afwezig en 
niet nuttig

Centrale opslag/consultatie van documenten via pc    

Gemeenschappelijke agendabeheer via pc    

Gemeenschappelijke cliënten-/patiëntenbeheer via pc    
 

31. Beschikt dit kantoor of deze praktijk over e-mail? Eén antwoord aankruisen a.u.b. 
 Ja 
 Neen, maar dit zou hier wel nuttig zijn  Ga onmiddellijk naar VRAAG 33 
 Neen, en dit lijkt me hier niet nuttig  Ga onmiddellijk naar VRAAG 33 
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32. Waarvoor gebruikt men e-mail hier regelmatig?  Er zijn meerdere antwoorden 
mogelijk 

 Interne communicatie 
 Communicatie met cliënten/patiënten 
 Communicatie met medewerkers of 

overige personeelsleden die zich elders 
bevinden (thuis, andere vestiging, bij 
cliënten/patiënten) 

 Communicatie met andere beoefenaars van 
een vrij beroep 

 Communicatie met overheidsinstellingen 
 Communicatie met andere organisaties 

 

 

33. Beschikt dit kantoor of deze praktijk over internet? Eén antwoord aankruisen a.u.b. 
 Ja 
 Neen, maar dit zou hier wel nuttig zijn  Ga onmiddellijk naar VRAAG 37 
 Neen, en dit lijkt me hier niet nuttig  Ga onmiddellijk naar VRAAG 37 

 

 

34. Waarvoor gebruikt men internet hier regelmatig? Er zijn meerdere antwoorden 
mogelijk 

 Privédoeleinden  
 Consultatie externe databanken 
 Bestellingen bij leveranciers 
 Abonnement op e-zines 

 Lidmaatschap newsgroup 
 Toegang tot e-group 
 Informatie verzamelen over leveranciers 
 Informatie verzamelen over cliënten/ patiënten

 
 
35. Beschikt dit kantoor of deze praktijk over een eigen website? Eén antwoord 

aankruisen a.u.b. 
 Ja 
 Neen, maar dit zou hier wel nuttig zijn  Ga onmiddellijk naar VRAAG 37 
 Neen, en dit lijkt me hier niet nuttig   Ga onmiddellijk naar VRAAG 37 

 

 

36. Waarvoor gebruikt men deze website hier? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 
 Bekendmaking van dit kantoor/deze praktijk  
 Actuele informatie aanbieden aan (potentiële) cliënten/patiënten 
 Rekrutering van medewerkers of andere personeelsleden 
 “Gesloten” website voor geregistreerde cliënten/patiënten 

 

 

37.  Hoe gaat de verbinding met e-mail of internet? Eén antwoord aankruisen a.u.b. 
 Een open lijn via kabel, ASDL of huurlijn 
 Een ISDN-lijn 
 Een gewone inbelverbindeng via een analoge modem 
 Deze vraag is niet van toepassing want wij maken hier geen gebruik van e-mail of 

internet 
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PERMANENTE VORMING 

 

Let op:  
Voor meer uitleg over het onderscheid tussen “medewerkers” en “overig personeel”, zie 
pagina 1. 
 
 

38. Namen er vorig jaar associés deel aan een cursus, seminarie of bijkomende opleiding? 
Aankruisen a.u.b. 

 Ja  38a: Aantal associés?  … 
 Neen  38b: Gemiddeld aantal uren per associé? …  

 

 

39. Namen er vorig jaar medewerkers deel aan een cursus, seminarie of bijkomende 
opleiding? Aankruisen a.u.b. 

 Ja  39a: Aantal medewerkers?  … 
 Neen  39b: Gemiddeld aantal uren per medewerker? …  
 Niet van toepassing: er zijn hier geen medewerkers 

 

 

40. Namen er vorig jaar overige personeelsleden deel aan een cursus, seminarie of 
bijkomende opleiding? Aankruisen a.u.b. 

 Ja  40a: Aantal overige personeelsleden?  … 
 Neen  40b: Gemiddeld aantal uren per overig personeelslid? …  
 Niet van toepassing: er is hier geen overig personeel 
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41. Welke items kwamen aan bod in deze seminaries, cursussen of bijkomende 
opleidingen en bij wie? Aankruisen a.u.b. Het is best mogelijk dat er hier geen 
medewerkers of overige personeelsleden zijn. De respectievelijke kolom laat u gewoon 
blanco. 

 Associé Medewerker Overig 
personeel

Vaktechnische bijscholing / verdere specialisatie    

Algemene managementvaardigheden (tax, boekhouding, 
strategische planning …)    

Personeelsbeleid (selecteren, motiveren, leiding geven, …)    

Beroepsethiek en deontologie    

Kwaliteitszorg    

Sociaal-communicatieve vaardigheden (gesprekstechnieken, 
luisteren, overlegtechnieken, …)    

Informatica (tekstverwerking, e-mail, internet, …)    

Talenopleiding    

Ergonomie (b.v. rugschool)    
 
 

42. Bijblijven is belangrijk in uw beroep. Op welke manieren gebeurt dit in dit 
kantoor of deze praktijk?  

Aankruisen a.u.b. Het is best mogelijk dat er hier geen medewerkers of overige 
personeelsleden zijn.  De respectievelijke kolom laat u gewoon blanco. 
 Associé Medewerker Overig 

personeel 

Lezen vakliteratuur    

Schrijven van een publicatie    

Doceren van een cursus elders     

Doceren van een interne cursus    

Eindwerk-/thesisbegeleiding    

Volgen van een interne cursus    

Afstandsonderwijs / e-learning    
 

 

43. Beschikt dit kantoor of deze praktijk over een uitgeschreven opleidingsplan?  
Eén antwoord aankruisen a.u.b. 

 Ja 
 Neen, maar dit zou hier wel nuttig zijn 
 Neen, en dit lijkt me hier niet nuttig 
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44. Graag uw mening over volgende stellingen. Aankruisen a.u.b. 
 Volledig 

eens 
Eerder 
eens 

Eerder 
oneens 

Volledig 
oneens 

Geen 
mening

Om bij te blijven moeten we in dit kantoor of 
deze praktijk voortdurend bijscholing volgen. 

     

We hebben in dit kantoor of deze praktijk vaak te 
weinig tijd om bijscholing te volgen. 

     

Ik ben voorstander van verplichte permanente 
vorming in dit vrije beroep. 

     

 

 

PERSONEELSBELEID 

 

Let op:  
Voor meer uitleg over het onderscheid tussen “medewerkers” en “overig personeel”, zie 
pagina 1. 
 

 

45. Wat komt voor in dit kantoor of deze praktijk?. 
Aankruisen a.u.b. Het is best mogelijk dat er hier geen medewerkers of overige 
personeelsleden zijn.  De respectievelijke kolom laat u gewoon blanco. 
 Medewerkers Overig 

personeel 

Variabele uurroosters of/en glijdende werkuren   

Telethuiswerk   

Deeltijdwerk   

Tijdelijke contracten   

Uitzendkrachten   

Regelmatig overuren   

Regelmatig weekendwerk   
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46. Komen volgende situaties voor in dit kantoor of deze praktijk? Aankruisen a.u.b. 
 

Ja 

Neen, 
maar zou 
wel nuttig 

zijn 

Neen, en 
zou ook 

niet nuttig 
zijn 

Een hiërarchie onder de medewerkers. Men heeft een verschillend 
loon, takenpakket, verantwoordelijkheid.    

Een hiërarchie binnen het overig personeel. Men heeft een 
verschillend loon, takenpakket, verantwoordelijkheid.    

Variabele beloning bij medewerkers d.w.z. dat hun loon minstens 
gedeeltelijk afhankelijk is van hun individuele prestaties of van de 
resultaten van dit kantoor/deze praktijk. 

   

Variabele beloning bij het overig personeel d.w.z. dat hun loon 
minstens gedeeltelijk afhankelijk is van hun individuele prestaties of 
van de resultaten van dit kantoor/deze praktijk. 

   

 

 

47. Zijn er hier medewerkers met een zelfstandigenstatuut? Eén antwoord aankruisen 
a.u.b. 

 Ja 
 Neen

47a. Aantal medewerkers met 
een zelfstandigenstatuut ? 
…. 

 

 

48. Werken er bij u (nog) andere zelfstandigen (behoudens de associés)?  
Eén antwoord aankruisen a.u.b 

 Ja 
 Neen 

 
 

49. Wie kan hier genieten van volgende extra voordelen en rechten?  
Aankruisen a.u.b. Het is best mogelijk dat er hier geen medewerkers of overige 
personeelsleden zijn.  De respectievelijke kolom laat u gewoon blanco. 

 Medewerker Overig 
personeel 

Maaltijdcheques   

Pensioenplan en/of groepsverzekering in het kader van pensioenen   

Extra ziekteverzekering en/of hospitalisatieverzekering   

Bedrijfswagen voor persoonlijk gebruik   

Mobiele telefoon - computer voor persoonlijk gebruik - terug betalen 
van telefoonrekeningen voor privégebruik   

Loon inruilen voor extra vakantiedagen   

Allerlei financiële voordelen zoals occasionele premies (geboorte- / 
huwelijkspremie, cultuur- of/en sportcheques, …)   
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50. Zijn er op vaste tijdstippen (b.v. jaarlijks) functionerings- en/of 
evaluatiegesprekken in dit kantoor of deze praktijk? Eén antwoord aankruisen 
a.u.b. 

 Ja 
 Neen, maar dit zou hier wel nuttig zijn 
 Neen, en dit lijkt me hier niet nuttig 

 

 

51. Graag uw mening over volgende stellingen. Aankruisen a.u.b. 
 Volledig 

eens 
Eerder 
eens 

Eerder 
oneens 

Volledig 
oneens 

Geen 
mening

We hebben het moeilijk om onze medewerkers en 
overige personeelsleden te behouden.      

We hebben onvoldoende tijd om een 
personeelsbeleid te voeren.      

In de praktijk regelen we het personeelsbeleid 
vooral informeel.      

We moeten een verschillend personeelsbeleid 
voeren voor onze medewerkers en het overig 
personeel. 

     

 

 

LOSSE SAMENWERKING 

 
52. Zijn er andere kantoren/praktijken binnen uw beroepsgroep waarmee u 

professionele contacten onderhoudt? Eén antwoord aankruisen a.u.b. 
 Neen  
 Ja 52a. Waartoe dienen deze contacten? Eén antwoord aankruisen 

a.u.b. 
 We verwijzen cliënten/patiënten door naar elkaar 
 We wisselen informatie uit 
 We verwijzen cliënten/patiënten door naar elkaar en wisselen 

informatie uit 
 

 

53. Wenst u meer met andere kantoren/praktijken binnen uw beroepsgroep samen te 
werken?  

Eén antwoord aankruisen a.u.b. 
 Ja 
 Neen 
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MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING 

 

54. Bepaalde beoefenaars van een vrij beroep mogen zich met elkaar associëren (b.v. 
accountants en bedrijfsrevisoren), anderen niet (b.v. apothekers en huisartsen of 
notarissen en advocaten). Laten we er even van uit gaan dat dergelijke associaties 
worden toegelaten voor alle vrije beroepen. Zou u zich dan op korte termijn, nl. 
binnen dit en drie jaar, associëren met een ander vrij beroep? Eén antwoord 
aankruisen a.u.b. 

 Ja, ik wil me op korte termijn met een 
ander vrij beroep associëren 

 Neen, maar ik ben niet tegen dergelijke 
associaties 

 Neen, want ik ben tegen dergelijke 
associaties 

 Dit is al een associatie van 
beroepsbeoefenaars uit verschillende vrije 
beroepen 

 

 

55. Formele samenwerking, besproken in de vorige vraag, is niet overal toegelaten. 
Men kan echter ook informele contacten onderhouden met beoefenaars van een 
ander vrij beroep. Zijn er beroepsbeoefenaars van een ander vrij beroep waarmee 
u professionele contacten onderhoudt? Eén antwoord aankruisen a.u.b. 

 Neen  Ga onmiddellijk naar VRAAG 57 
 Ja 55a. Waartoe dienen deze contacten? Eén antwoord aankruisen 

a.u.b. 
   We verwijzen cliënten/patiënten door naar elkaar 

 We wisselen informatie uit 
 We verwijzen cliënten/patiënten door naar elkaar en wisselen 

informatie uit 
 

 

56. Tot welke sectoren behoren deze kantoren/praktijken? Er zijn meerdere 
antwoorden mogelijk. 

 Accountancysector
 Medische sector 
 Paramedische 

sector 

 

 



Personeelsbeleid en kantoororganisatie in het vrije beroep 
 

310. 

57. Wenst u meer met beroepsbeoefenaars van een ander vrij beroep samen te 
werken?  

Eén antwoord aankruisen a.u.b. 
 Ja 
 Neen 

 

 

INTERNATIONALISATIE 

 

58. We peilen naar de mate van internationalisatie in dit kantoor of deze praktijk. 
Aankruisen a.u.b. 

 Ja Neen 

Dit kantoor/deze praktijk heeft regelmatig cliënten/patiënten uit het buitenland   

Dit kantoor/deze praktijk maakt deel uit van een internationale groep   

Dit kantoor/deze praktijk maakt deel uit van een internationaal netwerk, nl. een 
netwerk met een eigen naam, eventueel met ondersteunende diensten en een 
lidmaatschapsbijdrage 

  

Dit kantoor/deze praktijk onderhoudt contacten met kantoren/praktijken uit 
het buitenland   

 

 

59. Indien u nog bedenkingen heeft bij deze vragenlijst of bij dit onderzoeksproject, 
dan kan u deze hier vermelden. 

 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 

 

Wij danken u voor uw bereidwillige medewerking 

U kan deze vragenlijst gratis terug sturen via bijgevoegde enveloppe 
 


