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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

Lees er de uitspraken van beleidsma-

kers, onderzoekers en opiniemakers 

van de voorbije jaren op na en je 

denkt dat we bedrijven moeten opde-

len in twee aparte groepen: ‘goede’ 

kleine bedrijven en ‘slechte’ grote on-

dernemingen (GO’s). Kmo’s worden 

geassocieerd met creatief onderne-

merschap dicht bij de lokale samenle-

ving en de klant, terwijl GO’s het eti-

ket krijgen van klantonvriendelijk, af-

standelijk, misbruik van machtsposi-

ties of ander ‘minder fraais’. 

Niets is natuurlijk minder waar. Geen 

bedrijf is heilig, maar geen bedrijf is 

zonder fouten of zwaktes. Maar 

vooral, zo toont de grootschalige en-

quête van het Verbond van Belgische 

Ondernemingen (VBO) om te peilen 

naar de relatie tussen kmo’s en grote 

ondernemingen, bestaat er geen te-

genstelling tussen groot en klein. In-

tegendeel, er heerst een grote mate 

van verwevenheid en complementa-

riteit. 

Dit rapport bevat de belangrijkste 

conclusies van de studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst werden er gegevens verzameld om 

een beeld te krijgen van het Belgische 

ondernemerslandschap, vervolgens ge-

beurde de studie in twee fases.  

Een eerste, kwantitatieve fase verliep in 

de vorm van een enquête en bracht in 

kaart hoe bedrijfsleiders van kmo’s en 

grote ondernemingen de relaties zien 

die ze onderhouden met andere onder-

nemingen van diverse groottes. We vroe-

gen hen meer bepaald naar de voorde-

len, nadelen, drijvende krachten en be-

lemmeringen in die relaties. De online 

enquête startte op 9 september 2020. 

De link (SurveyMonkey) werd bij het 

doelpubliek bekendgemaakt via e-mail 

en werd ook gedeeld via LinkedIn en 

Facebook. De enquête werd afgesloten 

op 30 september 2020 en leverde ant-

woorden op van 86 CEO’s.  

Dat relatief lage aantal respondenten is 

zeer waarschijnlijk te verklaren door de 

moeilijke economische context waarin 

deze enquête werd gehouden. Door de 

coronapandemie waren de bedrijfslei-

ders vooral met crisismanagement bezig. 

Toch kunnen we op basis van de ant-

woorden een aantal betekenisvolle 

trends onderscheiden en een reeks be-

langrijke conclusies trekken. 

De tweede, kwalitatieve fase, in de vorm 

van tien semigestructureerde interviews 

met bedrijfsleiders, moest het inzicht in 

de cijfers uit de eerste fase verfijnen. 

Daartoe werden via Skype tien semige-

structureerde interviews afgenomen 

tussen 1 en 15 december 2020. Van de 

respondenten van de enquête die in fase 

1 aangaven te willen deelnemen aan de 
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kwalitatieve fase, werden er tien uitge-

kozen, met aandacht voor een evenwicht 

op het vlak van sector, gewest en om-

vang van de onderneming. De studie 

werd daarnaast aangevuld met uitwisse-

lingen met de leden van het kmo-plat-

form1 en het Strategisch comité2 van het 

VBO. Vervolgens presenteerden we de 

eerste resultaten op het kmo-platform 

van december en het Strategisch comité 

van februari en sprokkelden we de verrij-

kende reacties van onze leden. 

Uit die twee fases distilleerden we een 

reeks goede praktijken die bedrijfslei-

ders kunnen inspireren bij het beheren 

van hun relaties. 

 

In het eerste hoofdstuk, dat een cijfer-

matig overzicht geeft van het aandeel 

van de verschillende ondernemings-

groottes, volgen de termen die we ge-

bruiken om de ondernemingen in te de-

len het nieuwe Wetboek van vennoot-

schappen en verenigingen (WVV), dat in 

werking trad op 1 mei 20193. Op basis 

van het WVV, beschouwen we onderne-

mingen die niet meer dan 50 werkne-

mers hebben als kleine ondernemingen 

(KO’s). Ondernemingen die meer perso-

nen tewerkstellen, beschouwen we als 

middelgrote ondernemingen (50 tot 249 

werknemers) of grote ondernemingen 

(>250 werknemers).  

 

   
 

   
 

   
 

   

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Een platform voor uitwisseling tussen de 
bestuurders van kmo’s (uit alle sectoren). 
Op dat platform, dat een keer per maand 
plaatsvindt, worden onderwerpen aange-
sneden die de kmo’s aanbelangen.  
2 Een uitwisselingsplatform bestaande uit 
bedrijfsleiders dat de voorzitter en CEO van 

het VBO bijstaat bij het uitvoeren van hun 
missie. 
3 Wetboek van vennootschappen en vereni-

gingen. 23 maart 2019 🔗 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019032309&table_name=wet
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BELGISCHE ONDERNEMERLANDSCHAP 

 

 

België wordt vaak omschreven als een 

echt ‘KMO-land. En inderdaad, wanneer 

we het Belgische ondernemersland-

schap bekijken, zien we al snel dat de 

600.422 kleine ondernemingen4 (KO) die 

er actief zijn een sleutelrol spelen. Ze 

vertegenwoordigen 99,1% van het to-

tale aantal ondernemingen, een aandeel 

dat rond het Europese gemiddelde 

(98,9%) ligt. Logischerwijze leunt dus 

ook het aantal middelgrote (0,7%) en 

grote ondernemingen (0,2%) tegen het 

Europese gemiddelde (respectievelijk 

0,9% en 0,2%) aan. 

De kleine ondernemingen helpen een toe-

gevoegde waarde te creëren van bijna 103 

miljard euro – dat is 45,9% van de totale 

toegevoegde waarde – met 1.518.389 

werknemers, goed voor 53,7% van de 

werkgelegenheid (in 2019)5. Dat cijfer be-

tekent dat Belgische kleine ondernemin-

gen een iets hoger aandeel van de totale 

toegevoegde waarde en de werkgelegen-

heid in de privésector vertegenwoordigen 

dan het EU-gemiddelde, waar die aande-

len respectievelijk 38,4% en 49,8% bedra-

gen. Het is dan ook logisch dat de bijdrage 

van de middelgrote en grote Belgische on-

dernemingen in de toegevoegde waarde 

(54%) en in de werkgelegenheid (46,3%) 

iets onder het Europese gemiddelde ligt 

(61,6% en 50,2%). 

 FIGUUR 1  

Aantal ondernemingen, aantal werknemers en toegevoegde waarde per 

groottecategorie (voor België en de EU) 

Groottecategorie 

Aantal ondernemingen Toegevoegde waarde Aantal werknemers 

Aantal % EU% Miljard % EU% Aantal % EU% 

0 → 9 572.668 94,6 93 55,5 24,7 20,8 968.280 34,2 29,7 

10 → 49 27.754 4,6 5,9 47,8 21,2 17,6 550.109 19,5 20,1 

Subtotaal kmo’s 600.422 99,1 98,9 103,3 45,9 38,4 1.518.389 53,7 49,8 

50 → 249 4.221 0,7 0,9 39 17,3 18 426.539 15,1 16,8 

>250 944 0,2 0,2 82,5 36,7 43,6 882.302 31,2 33,4 

Subtotaal GO 5.165 0,9 1,1 121,5 54 61,6 1.308.841 46,3 50,2 

Totaal 605.587 100 100 224,8 100 100 2.827.730 100 100 

BRON SBA Sheet Fact 2019 

 
4 SBA Sheet Fact 2019. Belangrijke opmer-
king: De gegevens van de SBA (Small Busi-
ness Act) betreffen ‘de niet-financiële 
marktgerichte economie’, meer bepaald de 
industrie, de bouw, de handel en de dien-
sten (NACE 2008 Secties B tot J, L, M en N). 

Ondernemingen in de landbouw, bosbouw, 
visserij en diensten die gewoonlijk niet tot 
de marktgerichte economie behoren, zoals 
onderwijs en gezondheid, vallen daar niet 
onder. 
5 SBA Sheet Fact 2019. 
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De meeste kmo’s actief in België zijn ei-

genlijk micro-ondernemingen (94,6% on-

dernemingen met <10 werknemers), 

waarvan er vele zelfs geen enkele werk-

nemer hebben (81,6%). Die trend loopt 

gelijk met het Europese gemiddelde 

(93%) en geldt vooral in Frankrijk en Ne-

derland, waar ze 95% van de kmo’s ver-

tegenwoordigen. Het Verenigd Konink-

rijk, Luxemburg en vooral Duitsland heb-

ben daarentegen een groter aandeel on-

dernemingen met meer dan 10 werkne-

mers: respectievelijk 10%, 12,5% en 18%  

– in vergelijking met een 5,3% in België.6 

 

Die cijfers evolueren voortdurend. Sinds 

2009 blijft het aantal kleine ondernemin-

gen groeien met een gemiddelde jaar-

lijkse toename van +3,4% voor kleine on-

dernemingen zonder personeel, +0,7% 

voor kleine ondernemingen met 1 tot 9 

werknemers en +1% voor kleine onder-

nemingen met 10 tot 49 werknemers.7 

Die groei is voornamelijk toe te schrijven 

aan het feit dat er jaarlijks veel meer 

kleine ondernemingen bijkomen dan er 

stoppen. Zo noteren we als voorbeeld 

voor deze trend, voor het jaar 2019, een 

jaarlijkse toename van kleine onderne-

mingen van 34.297 eenheden (oprichtin-

gen = +103.723 en stopzettingen =  

-69.405). 

Die cijfers zijn uiteraard met enige nu-

ance te hanteren, gelet op de impact die 

COVID-19 zal hebben op de economische 

activiteit sinds begin 2020. Uit de studie 

van het VBO in samenwerking met Gray-

don blijkt dat ondanks de steunmaatre-

gelen, tussen 20 en 25% van de onderne-

mingen – die voor de crisis gezond waren 

 
6 FOD Economie. Internationale vergelijking 

van het kmo-landschap 🔗  
7 FOD Economie. Kmo’s per grootteklasse 

🔗 

– zich in een kritieke situatie bevindt.8 

Ook al zullen de maatregelen van de re-

gering het aantal faillissementen in 2020 

hebben beperkt, toch valt een zware golf 

van faillissementen te vrezen wanneer 

die maatregelen bedrijven in moeilijkhe-

den niet langer (of minder) ondersteu-

nen en het moratorium definitief is op-

geheven. Ongeveer 50.000 ondernemin-

gen zouden rechtstreeks bedreigd zijn.9 

 

 FIGUUR 2  

Toegevoegde waarde per werknemer 

volgens schaalgrootte onderneming 

 

BRON Statbel 

 
Zoals figuur 2 laat zien, zijn de kleine on-

dernemingen goed voor iets meer dan de 

helft van de werkgelegenheid in de pri-

vésector en produceren ze iets minder 

dan de helft van de toegevoegde 

waarde. De toegevoegde waarde per 

werknemer ligt er dan ook duidelijk 

8 VBO. ‘Aantal bedrijven in de gevarenzone 
stijgt onrustwekkend’ (Actiedomeinen / Eco-

nomie en conjunctuur) 🔗  
9 Ibidem. 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kmos-en-zelfstandigen-cijfers/statistieken-over-kmos-belgie/internationale-vergelijking
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kmos-en-zelfstandigen-cijfers/statistieken-over-kmos-belgie/kmos-grootteklasse
https://www.vbo.be/actiedomeinen/economie--conjunctuur/economie--conjunctuur/aantal-bedrijven-in-de-gevarenzone-stijgt-onrustwekkend/
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lager10 in vergelijking met middelgrote 

en grote ondernemingen. 

Schaaleffecten, maar ook de verdeling 

van de middelgrote en grote onderne-

mingen over de verschillende economi-

sche sectoren verklaren deels dat ver-

schil in productiviteit. Het aandeel mid-

delgrote en grote ondernemingen is het 

grootst in de industrie, die ook de hoog-

ste toegevoegde waarde per werknemer 

levert. 

 

 

 

Zoals uit de figuur af te lezen valt, zijn 

acht sectoren goed voor bijna 80% van 

de Belgische kmo’s. 

Gespecialiseerde wetenschappelijke en 

technische activiteiten (19,3%), de han-

del (17,9%) en de bouwnijverheid 

(13,6%) alleen al staan voor meer dan de 

helft van de kmo’s (50,8%). De overige 

commerciële diensten (6,7%), de admini-

stratieve en ondersteunende diensten 

(6,3%), de horeca (6%), ICT (5,2%) en de 

industrie (5,1%) zijn samen goed voor 

29,3 % van de kmo’s. 

 
 FIGUUR 3  

Belangrijkste activiteitensectoren van kmo’s in België 

 

 

BRON Statistieken over kmo's van de FOD Economie 

 

 
10 Statbel. Structurele ondernemingsstatis-

tieken 2018 🔗 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Analyse/NL/12_NL_Struct_2018.pdf
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We zien dus dat het ondernemersland-

schap in België wordt bevolkt door spe-

lers van verschillende omvang. Kmo’s zijn 

dan wel het talrijkst en goed voor een be-

langrijk aandeel in de tewerkstelling, 

maar de grote ondernemingen dragen in 

verhouding tot hun aantal sterk bij in de 

toegevoegde waarde en de productivi-

teit. Zo dragen de actoren ieder op hun 

manier bij tot de waardecreatie op Bel-

gisch grondgebied. Maar “ieder op zijn 

manier” betekent niet “ieder in zijn eigen 

hoekje”. 

Want kmo’s en grote ondernemingen 

zijn onderling sterk afhankelijk van el-

kaar.11 Niet minder dan 40% – dat is on-

geveer 110 miljard euro – van de waarde 

die tussen Belgische ondernemingen 

wordt gegenereerd, ontstaat tussen 

kmo’s en grote ondernemingen. Meer 

bepaald staan de handelsactiviteiten tus-

sen kmo’s en grote bedrijven voor aan-

zienlijke bedragen, zoals blijkt uit figuur 

4. Een substantieel aandeel van de toe-

gevoegde waarde en de werkgelegen-

heid bij kmo’s hangt dus af van de rela-

ties die ze met grote ondernemingen on-

derhouden en vice versa. Wanneer bo-

vendien een groep spelers in moeilijkhe-

den raakt, is het effect ervan snel voel-

baar bij de andere groep. We denken 

hierbij bijvoorbeeld aan de sluiting van 

Ford Genk in 2014, die zware gevolgen 

had voor allerlei kleinere leveranciers. 

Ook de herstructureringen die de jong-

ste tijd bij een aantal ondernemingen lo-

pen, laten vandaag of morgen ongetwij-

feld sporen na bij kleinere spelers. 

 

 FIGUUR 4  

Handelsbetrekkingen tussen kmo’s en 

grote ondernemingen (in euro) 

  Aankoop 

  Kmo GO Totaal 

V
e

rk
o

o
p

 Kmo 122.658 58.146 180.804 

GO 52.142 37.770 89.912 

Totaal 174.800 95.916 270.716 

BRON Federaal Planbureau 

 

Hoe zien de CEO’s van die ondernemin-

gen zelf die relaties? Wat vinden ze van 

hun betrekkingen met spelers van een 

andere grootte? Hoe leggen zij contac-

ten? Welke voordelen en nadelen onder-

vinden zij bij die relaties?  

Die en nog vele andere vragen waren de 

leidraad voor onze denkoefening door-

heen deze studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 
11 VBO. ‘Stop met kmo’s en grote bedrijven 
tegen elkaar op te zetten’ (Actiedomeinen / 

Economie & Conjunctuur)  🔗 

https://www.vbo.be/actiedomeinen/economie--conjunctuur/competitiviteit/stop-met-kmos-en-grote-bedrijven-tegen-elkaar-op-te-zetten_2014-04-03/
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KWANTITATIEVE ENQUÊTE 

 

 

Een eerste, kwantitatieve fase verliep in 

de vorm van een enquête en bracht in 

kaart hoe bedrijfsleiders van kmo’s en 

grote ondernemingen de relaties zien 

die ze onderhouden met andere onder-

nemingen van diverse groottes. We vroe-

gen hen meer bepaald naar de voorde-

len, nadelen, drijvende krachten en be-

lemmeringen in die relaties. 

In termen van omvang vertegenwoor-

digt 26,74% van de respondenten van de 

proefgroep micro-ondernemingen (< 10 

werknemers). 38,37% vertegenwoordigt 

kleine (10-50 werknemers), 25,58% mid-

delgrote (50-250 werknemers) en 9,3% 

grote ondernemingen (>250 werkne-

mers). In termen van ervaring heeft 

96,51% van de ondernemingen al meer 

dan 10 jaar op de teller staan, terwijl 

3,49% tussen 4 en 10 jaar actief is. 

Wanneer we hen vragen naar hoe ze het 

belang inschatten van hun relaties met 

bedrijven van een andere grootte, vindt 

de grote meerderheid van de bevraagde 

ondernemingen (93%) relaties met an-

dere ondernemingen noodzakelijk 

(46%), essentieel (41%), en zelfs ‘van vi-

taal belang’ (6%). Figuur 5 illustreert die 

perceptie van de CEO’s. 

 Maar de typering van die relaties ver-

schilt, zowel wat het aantal betreft als 

het percentage van de omzet die de in-

teractie vertegenwoordigt. Figuur 6 

toont het aantal ondernemingen van een 

andere grootte waarmee een onderne-

ming een relatie onderhoudt. Van onze 

respondenten zegt 44,71% relaties te 

onderhouden met minder dan 10 

ondernemingen van een andere omvang, 

36,47% met 10 tot 30, 5,88% met 30 tot 

50 en 12,94% met meer dan 50. 

 
 FIGUUR 5  
Perceptie van het belang van de relaties 
tussen ondernemingen van een andere 
omvang 

 

 

 FIGUUR 6  

Aantal ondernemingen van andere 

omvang waarmee een onderneming een 

relatie onderhoudt 

 

6%

41%
46%

7%

Van vitaal belang

Essentieel

Relatief noodzakelijk

Overbodig

45%

36%

6%

13%

Minder dan 10 10 tot 30

30 tot 50 Meer dan 50



 
  

 
 
 
 
 

 
 9 

 

Figuur 7 toont het aantal handelstrans-

acties die een onderneming sluit met on-

dernemingen van een andere grootte (in 

% van de omzet). De uitgaven in die con-

text vertegenwoordigen in percentage 

van de omzet minder dan 25% voor 40% 

van de vertegenwoordigde ondernemin-

gen, van 25 tot 50% voor 25,88%, van 50 

tot 75% voor 18,82% en meer dan 75% 

voor 15,29% onder hen. 60% van de be-

vraagde ondernemingen verklaart dat 

die relaties belangrijk zijn.  

Bovendien heeft 75% van de responden-

ten de indruk dat kmo’s en grote onder-

nemingen onderling sterk van elkaar af-

hankelijk zijn. Volgens ongeveer de helft 

van de respondenten zouden kmo’s even 

afhankelijk zijn van grote ondernemin-

gen als omgekeerd. Volgens bijna de an-

dere helft (45%) zijn voornamelijk de 

kmo’s afhankelijk van grote ondernemin-

gen. Slechts 5% van de respondenten 

meent dat het eerder de grote onderne-

mingen zijn die van de kmo’s afhangen. 

De grote meerderheid (namelijk 83%) 

van de respondenten geeft aan dat een 

relatie tussen ondernemingen vooral ge-

baseerd is op hun onderlinge comple-

mentariteit. Meer bepaald zijn onderne-

mingen in een relatie ofwel spelers in de-

zelfde branche, die dan in een relatie 

klant-leverancier tegenover elkaar staan 

(54,65%), ofwel bedrijven die in een ver-

schillende sector actief zijn, dus in een 

andere branche, maar waarvan de pro-

ducten/diensten complementair zijn 

(40,70%). 

 

 

 

 

 

 

 FIGUUR 7  

Aantal commerciële transacties in % van 

de omzet 
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Gevraagd naar de hoofdredenen om in 

zee te gaan met andere ondernemingen 

(van een andere grootte), vermelden de 

respondenten de behoefte aan een pro-

duct/dienst van de andere onderneming 

(80%) als eerste motivering. 

 

 

 

 

 

 
 FIGUUR 8  

Waarom een relatie aanknopen met een andere onderneming? 
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Ook andere motiveringen (zoals hier-

naast geïllustreerd) worden vaak aange-

haald. De toegang tot middelen (bv. dis-

tributienetwerken) of deskundigheid 

(bv.: O&O) waarover een onderneming 

niet intern beschikt, aangehaald in 62% 

van de gevallen, helpt eventuele lacunes 

bij elk van de bedrijven in de relatie op te 

vullen. Ook de snelheid en het gemak 

waarmee een product/dienst kan wor-

den ontwikkeld, staat hoog op de lijst 

(40%). Want door inspanningen (bv. 

meer middelen inzetten) en deskundig-

heid (ieder in specifieke domeinen) te 

bundelen kunnen ze sneller producten 

en diensten ontwikkelen om in te spelen 

op een vraag in hun markt. 

De ontmoeting tussen spelers met uit-

eenlopend profiel en met specifieke mid-

delen en deskundigheid, komt de innova-

tie die bedrijven nastreven (38%) zeker 

ten goede. Vooral die elementen zetten 

ondernemingen ertoe aan om een relatie 

aan te knopen, terwijl andere aspecten – 

zoals een kritische omvang halen of fi-

nanciering verkrijgen waarover de part-

ners apart niet beschikken – minder 

doorslaggevend lijken. 

Wat ook hun oorspronkelijke motivatie 

was, wanneer ze de vraag krijgen naar 

het voornaamste voordeel van die rela-

ties, is het antwoord van de responden-

ten eensluidend: waardecreatie. Om die 

waarde te genereren zouden kmo’s flexi-

biliteit, reactiesnelheid en innovatiever-

mogen inbrengen, zaken waaraan het 

grote ondernemingen zou ontbreken. 

Anderzijds zouden die laatste hun exper-

tise bieden, naast ervaring en financiële 

draagkracht, zaken waarover kmo’s dan 

weer in mindere mate zouden beschik-

ken. Net die complementariteit qua ei-

genschappen zou ondernemingen hel-

pen om samen sneller en efficiënter 

waarde te creëren. 

 

Zoals bij alles heeft natuurlijk ook de me-

daille bij deze relaties twee kanten en 

zijn er niet alleen voordelen, maar ook 

nadelen. Op de vraag naar de opvallend-

ste negatieve aspecten vermelden de 

vertegenwoordigde ondernemingen er 

voornamelijk drie: 

1) Het risico’s dat kmo’s op de duur 

te afhankelijk worden van grote 

ondernemingen, zowel op rela-

tioneel vlak (onevenwichtige ver-

houding, zoals beslissingen die de 

ene onderneming aan de andere 

kan opleggen of ongelijke onder-

handelingspositie) als op econo-

misch vlak ((zeer groot) aandeel 

van grote ondernemingen in de 

omzet van kmo’s). 

2) Mogelijke ‘diefstal’ van knowhow 

van kmo’s door grote onderne-

mingen die van kmo’s zouden ei-

sen dat ze veel gegevens onthul-

len, wat een invloed zou hebben 

op hun vermogen om de controle 

over hun knowhow te behouden. 

3) Het opduiken van conflicten als 

gevolg van verschillen in werking, 

besluitvorming en bedrijfscul-

tuur. 

Het vooruitzicht op dergelijke nadelen 

kan de ontwikkeling van relaties tussen 

ondernemingen dan ook afremmen. Als 

gevolg van het mogelijk onevenwicht in 

de relatie, vrezen kmo’s op de duur te af-

hankelijk te worden van grote onderne-

mingen. Omdat ze soms het gevoel heb-

ben dat hun knowhow wordt ‘gestolen’, 

staan de kmo’s soms ietwat wantrouwig 

ten opzichte van grote ondernemingen. 

Ook de verschillen op het vlak van snel-

heid van functioneren (beleid, besluit-

vorming, naleven van normen/regels, ad-

ministratieve en wettelijke aspecten 
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enz.) maar ook op het vlak van mentali-

teit kunnen aanleiding geven tot conflic-

ten en schrikken zowel de kmo’s als de 

grote ondernemingen af. Tot slot, omdat 

kmo’s en grote ondernemingen in die 

sterk verschillende dynamiek werken, 

zijn beiden bovendien vaak bang dat een 

gebrekkige communicatie hun relatie 

kan aantasten. 

 

Desondanks bevestigt 68% van de verte-

genwoordigde ondernemingen dat hun 

relaties met andere ondernemingen hen 

sterker maken, terwijl slechts 32% vindt 

dat ze er kwetsbaarder van worden. Dat 

is wellicht waarom die banden, hoewel 

ze niet eenvoudig te beheren zijn, wor-

den gesmeed met het oog op de toe-

komst. Zo zegt 36% van de responden-

ten dat de relatie tussen een kmo en een 

grote onderneming voor de middellange 

termijn wordt opgezet, voor enkele ge-

meenschappelijke projecten. 51% zegt 

dat ze duurzame relaties smeden op 

lange termijn.  

In elk geval is het belangrijk om bijzon-

dere aandacht te schenken aan het inper-

ken van die gevolgen, die de relaties be-

lemmeren en dus de voordelen reduce-

ren.  
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KWALITATIEVE ENQUÊTE 

 

 

Aan de hand van de tweede, kwalitatieve 

fase, konden we het begrip van de cijfer-

matige conclusies van fase 1 verfijnen en 

nuanceren. We haalden de voordelen 

maar ook de potentiële moeilijkheden 

van de relaties aan. We hebben ons in het 

bijzonder toegelegd op de moeilijkhe-

den die de ontwikkeling van de relaties 

afremmen, en we stellen enkele pistes 

voor om ze beter te beheren.  

Zoals al eerder in dit rapport vermeld, 

werden de observaties van die tweede 

fase aangevuld met voorbeelden uit 

onze gesprekken met de leden van het 

‘kmo-platform’12 en het Strategisch co-

mité van het VBO. 

Die tweede fase bevestigde een van de 

centrale conclusies van de eerste fase: 

zowel de positieve als de negatieve as-

pecten komen vaak voort uit de verschil-

len tussen de ondernemingen. Eigenlijk 

zijn kmo’s en grote ondernemingen ver-

schillende species met een eigen speci-

fieke mentaliteit en werking. De verschil-

len tussen beide vormen de basis voor 

een complementariteit die effectieve 

voordelen kan opleveren. Maar tegelij-

kertijd kunnen ze ook complicaties en na-

delen veroorzaken. 

De grootste verschillen hebben betrek-

king op de soorten contacten en de con-

tinuïteit van de relatie, de manieren van 

besluitvorming en de gevolgen daarvan, 

het relatiebeheer, het kapitaal waarover 

elke partij beschikt, de middelen en 

 
12 Een platform voor uitwisseling tussen de 
bestuurders van kmo’s (uit alle sectoren). 
Op dat platform, dat een keer per maand 

deskundigheid die elke partij aanbrengt 

en tot slot, hun visie op de relatie. 

 

Een eerste verschil situeert zich op het 

niveau van gesprekspartner via wie de 

contacten verlopen. Een van de CEO’s 

wijst erop dat men bij een relatie met 

een kmo, “rechtstreeks in contact staat 

met de bedrijfsleider die nagenoeg met 

zijn onderneming samenvalt” of met een 

vaak al even sterk betrokken werkne-

mer, die meestal gedurende de hele rela-

tie de enige contactpersoon blijft (Dirk 

Mostien, Bizson13). Bijgevolg kent men 

de betrokkenen en hun gevoeligheden, 

maar ook hun noden behoorlijk goed. 

Bij een grote onderneming verloopt de 

interactie eerder via een personeelslid 

dat “minder betrokken is, enkel werkt 

binnen de vaste uren en vakantie neemt 

op tijdstippen die hem/haar het best uit-

komen, zonder zich teveel te bekomme-

ren om de operationele gevolgen voor 

de onderneming.” Men komt dus vrij 

vaak bij een andere gesprekspartner te-

recht, zodat er meerdere contactperso-

nen zijn en reeds behandelde punten va-

ker opnieuw moeten worden besproken. 

Bovendien zou het personeelsverloop 

groter zijn in de grote onderneming, 

waardoor er weer meer contacten en 

herhaalde discussies nodig zijn. Het veel-

voud van contactpersonen heeft een 

weerslag op de continuïteit van het 

plaatsvindt, worden onderwerpen aange-
sneden die de kmo’s aanbelangen.  
13 Bedrijf van management consultants. 
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project, maar ook op de menselijke kant 

van de uitwisselingen. 

Niet iedereen deelt die visie. Verschil-

lende CEO’s vonden net dat ze bij een 

grote onderneming net sneller toegang 

en een meer standvastige relatie kregen. 

Een hele afdeling – of toch enkele perso-

nen – zou er instaan voor de relatie, in te-

genstelling tot een kmo waar een enkele 

persoon aan het stuur zou zitten – een 

CEO heeft het over een “one-man show 

or half-man show”. Terwijl door de afwe-

zigheid van de contactpersoon in een 

kmo het hele project met een andere on-

derneming kan stilvallen, heeft die afwe-

zigheid bij een grote onderneming min-

der invloed op het verloop van een pro-

ject. Hoe je het ook bekijkt, het verschil 

op het vlak van contacten heeft een im-

pact op de communicatie tussen de part-

ners en op de continuïteit. 

 

Een tweede verschil schuilt in de wijze 

van besluitvorming. Omdat bij een kmo 

weinig hiërarchische niveaus moeten 

tussenkomen (vaak vlakkere structuur), 

verloopt de besluitvorming ‘informeler’ 

en dus ook sneller. Bij een grote onder-

neming daarentegen, gaat alles trager. 

Beslissingen worden er ‘formeler’ geno-

men, volgens regels en procedures, en ze 

moeten meer hiërarchische niveaus 

doorlopen. Die verschillende werking 

ligt dus aan de basis van aanzienlijke ver-

schillen op het vlak van organisatie en 

snelheid van de besluitvorming. 

Verder lijkt het erop dat bij sterker geor-

ganiseerde structuren, wat grotere on-

dernemingen meestal zijn, beslissingen 

vooral worden genomen volgens econo-

mische criteria, op basis van KPI’s. Bij 

kleinere organisaties zouden bij de be-

sluitvorming naast economische ook 

meer emotionele factoren spelen. De be-

trokkenheid maar ook de draagwijdte 

van de beslissingen zouden dus verschil-

len. 

 

Een derde verschil heeft te maken met 

de aandacht die naar de relatie uitgaat. 

Bedrijfsleiders van kmo’s nemen hun re-

laties zeer ernstig, maar hebben vaak 

nog heel wat andere zaken te regelen, 

met (in vergelijking met grotere onder-

nemingen) een beperkter aantal mede-

werkers. Ze zouden daardoor minder tijd 

hebben om een relatie aan te knopen en 

goed op te volgen, en ook minder snel in 

de gaten krijgen wanneer die scheef-

loopt. Grote ondernemingen daarente-

gen trekken op vrij formele en professio-

nele wijze tijd uit om hun relaties te mo-

nitoren. Verder zouden ze ook veel at-

tenter zijn om de andere ondernemingen 

te verwittigen wanneer een probleem de 

relatie dreigt te verstoren. Dat laat toe 

om de situatie recht te trekken voor ze 

kan ontsporen. 

 

Het vierde verschil ontwaren we op het 

vlak van middelen. De CEO’s die we spra-

ken, hebben de indruk dat de reglemen-

tering voor de werking van hun bedrijf 

steeds ingewikkelder wordt. Ze moeten 

een steeds langere en complexere lijst 

van regels en formaliteiten naleven op 

het vlak van AVG, compliance, certifice-

ringen en rapportering.  

Hoewel ondernemingen van elke om-

vang daarmee te maken krijgen, lijken ze 

moeilijker te beheren voor kmo’s die 

over onvoldoende mensen en middelen 

beschikken om de veranderende regle-

menteringen op te volgen en ze in al hun 

aspecten te beheren, in tegenstelling tot 
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de grotere actoren. Naast die wettelijke 

verplichtingen krijgen kmo’s bovendien 

ook door grote partner-ondernemingen 

vaak lange contracten opgelegd die ook 

wettelijk te ingewikkeld zijn in verhou-

ding tot hun menselijke en financiële ca-

paciteiten. 

Die aspecten zouden de ondernemingen 

en dus ook hun concurrentievermogen 

op een andere manier beïnvloeden, en 

de reeds bestaande verschillen en on-

evenwichten tussen actoren van verschil-

lende grootte vergroten. 

 

De inbreng inzake middelen en deskun-

digheid is een derde verschil. Meer be-

paald zouden kmo’s vooral zorgen voor 

innovatie, snelle actie en flexibiliteit. 

Door hun beperkte omvang, maar ook 

omdat ze sneller moeten reageren op 

dreigingen van buitenaf, zijn ze verplicht 

daar alerter mee om te gaan. 

Omgekeerd zouden ervaring, expertise 

en zowel een sterke organisatorische als 

financiële structuur eerder eigen zijn aan 

grote ondernemingen. Dankzij hun aan-

zienlijke middelen zijn ze ook echt in 

staat de markt te analyseren en dus een 

langetermijnvisie uit te werken (trends, 

concurrentie enz.). 

Door die verschillen in termen van mid-

delen en deskundigheid hebben kmo’s 

en grote ondernemingen niet dezelfde 

wapens om de concurrentie het hoofd te 

bieden. 

Tot slot blijken kmo’s en grote onderne-

mingen allebei een heel andere kijk op 

relaties te hanteren. Grote ondernemin-

gen zouden in hun bedrijfsstrategie 

meer aandacht schenken aan de visie, de 

richting die ze uit willen. Bij de onderhan-

deling van een contract, mikken ze door-

gaans op langdurige verbintenissen die 

kunnen worden hernieuwd. De relatie 

wordt dus duurzaam opgevat. 

Een relatie met een kmo daarentegen 

zou weinig garanties bieden over de 

duurzaamheid ervan op lange termijn. 

Kmo’s zouden minder aandacht schen-

ken aan een uitgewerkte visie op een ge-

meenschappelijke toekomst. En ook al 

nemen kmo’s hun relaties ernstig, toch 

zouden ze, wanneer ze economisch min-

der sterk staan, sneller geneigd zijn van 

partner te veranderen als die financieel 

aantrekkelijker zou blijken. Die verschil-

len in visie beïnvloeden de manier 

waarop elke partner de gemeenschappe-

lijke relatie opvat. 

Figuur 9 hieronder geeft weer hoe kmo’s 

en grote ondernemingen zichzelf om-

schrijven m.b.t. elk van die aspecten. 
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 FIGUUR 9  

Overzicht van de verschillen tussen kmo’s en grote ondernemingen 

 Kmo Grote onderneming 

Soorten contacten en 
continuïteit van de re-
latie 

Een enkel rechtstreeks con-
tact  

→ met de baas, voor wie de 
onderneming zijn ‘bestaans-
reden’ is 

Onrechtstreekse en veelvul-
dige contacten 

→ via 1 werknemer, die vaak 
wisselt 

Besluitvorming en ge-
volgen 

Snel en informeel Traag en formeel 

Relatiebeheer Weinig monitoring Eerder formele en regelma-
tige monitoring 

Middelen Onvoldoende financieel en 
menselijk kapitaal voor de 
opvolging van het regelge-
vend kader 

Voldoende financieel en 
menselijk kapitaal 

Inbreng van middelen 
en competenties 

Flexibiliteit, reactiviteit, ‘in-
novatieve spirit’ 

Ervaring, expertise, O&O, fi-
nanciële draagkracht 

Visie op de relatie Visie op korte termijn, be-
perkte getrouwheid (cost-
based strategie) 

Visie op lange termijn, echt 
engagement 

 

Die verschillen kunnen een echte bron 

voor waardecreatie vormen – zolang ze 

complementair zijn! Maar hoe dienen 
middelen en deskundigheid ingezet om 
die waarde te creëren? Welk type meer-
waarde levert het dan op, en uit welke 
complementaire relatie komt die voort? 

Laten we onze blik richten op drie aspec-

ten in het bijzonder.  

Hoewel kmo’s zeer wendbaar en reactief 

lijken met betrekking tot hun omgeving, 

en dus ook makkelijker innovaties kun-

nen doorvoeren, lijkt het hen vaker te 

ontbreken aan financiële middelen en 

middelen voor O&O. Hun mogelijkheden 

om tot schaalvoordeel te komen, zijn be-

perkt. De grotere ondernemingen daar-

entegen, hebben veel meer middelen tot 

hun beschikking en zijn dus beter in staat 

om de opportuniteiten op de markt te 

grijpen en sneller schaalvoordelen te be-

werkstelligen. Zij lijken echter een be-

paalde ‘entrepreneurial spirit’ te missen. 

Door hun krachten te bundelen, zouden 

kmo’s en de grotere ondernemingen be-

ter kunnen innoveren. De knowhow die 

via die relatie wordt ontwikkeld verrijkt 

de kmo, de grote onderneming, maar 

ook – trapsgewijs - andere ondernemin-

gen waarmee ze relaties onderhouden. 

Zo kan een echte positieve spiraal ont-

staan.
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Daarnaast blijkt dat kmo’s een redelijk 

ondernemend en innoverend karakter 

hebben, maar vaak zichtbaarheid missen. 

Men zou hen ook weinig legitimiteit toe-

schrijven. Hoewel de reputatie van gro-

tere ondernemingen beter scoort op het 

vlak van legitimiteit en degelijkheid, mist 

ze daarentegen een zeker innoverend en 

ondernemend karakter. Door toenade-

ring te zoeken tot een grotere speler, 

verwerven kmo’s een zekere legitimiteit 

in de ogen van de verschillende stakehol-

ders. Op dezelfde manier kunnen grote 

ondernemingen, door een bondgenoot-

schap met een kmo, profiteren van het 

ondernemend en innoverend imago dat 

vaker wordt geassocieerd met kmo’s.  

 
14 Specialist in renovatie, behandeling en 
restauratie van gevels en kunstwerken. 

Zo vertelde een CEO ons dat wanneer 

een kmo bij een bank aanklopt voor een 

kredietaanvraag, de verwijzing naar een 

grotere speler zoals bijvoorbeeld Del-

haize als klant, zeker kan helpen om een 

bepaalde legitimiteit aan te tonen. Fran-

çoise Belfroid (Rc RENO14), lid van het 

kmo-platform, schuift op haar beurt 

graag de kracht naar voor die haar onder-

neming (kmo) haalt uit haar nauwe ban-

den met gerespecteerde kleinere acto-

ren op een specifiek terrein (ambachts-

lui, steenkappers e.d.). Volgens Marc De-

baerdemaeker (MAN15) zijn kmo’s de 

beste ambassadeurs voor het merk-

imago van een bedrijf. Ze communiceren 

heel natuurlijk over de kwaliteit van een 

product of dienst. 

15 Invoer van vrachtwagens, bestelwagens 
en bussen. 
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Dat is in bepaalde gevallen uitstekende 

(en gratis) reclame, al kan het soms ook 

wel eens negatief uitpakken … Want als 

het positieve imago van een partner kan 

afstralen op dat van de onderneming 

waarmee hij samenwerkt, kan het nega-

tieve imago dat natuurlijk ook. Wanneer 

bijvoorbeeld de media negatieve infor-

matie verspreiden over de sluiting van 

een grote onderneming (jobverlies en 

sociale impact), kan dat het imago van 

ondernemers in het algemeen, en dus 

ook van de kmo’s aantasten. 

Permanente verbetering is een derde 

soort waarde die uit een relatie kan ont-

staan. Hoewel de normen van grote be-

drijven vaak vrij zwaar zijn voor kmo’s, 

kunnen ze niettemin krachtige hefbo-

men voor verbetering vormen. Zo verwe-

zen Aurélie en Roland Cuvelier (Turbel16) 

naar hun positieve ervaring met Nike, dat 

zich sterk inzet voor afvalbeheer en de 

ontwikkeling van milieuvriendelijkere 

producten. Die doelstelling heeft auto-

matisch gevolgen voor leveranciers van 

Nike, waaronder Turbel. Het merk eist 

van zijn leveranciers bijvoorbeeld 

 
16 Productie en verdeling van zelfklevende 
en niet-zelfklevende etiketten. 

onderzoek en ontwikkeling in nieuwe 

producten of grondstoffen, iets was ze 

misschien niet hadden gedaan als ze er 

niet toe waren verplicht. 

Continue verbetering kan ook het gevolg 

zijn van verplichte kwaliteitscontroles en 

post-evaluaties door grote ondernemin-

gen. Voor kmo’s die ze ondergaan, vor-

men die controles en evaluaties een 

unieke gelegenheid om het geleverde 

werk kritisch te bekijken en het indien 

nodig voor de toekomst te verbeteren. 

Bij wijze van voorbeeld getuigde Lidy-

Anne Jeswiet (Kirkpatrick17) over een 

zeer constructieve en nuttige ervaring 

voor haar onderneming. Na een nega-

tieve, maar gerechtvaardigde evaluatie 

van een van haar klanten over het beheer 

van de toegang tot haar productporte-

feuille, is die bijgewerkt. Die kritiek zette 

Kirkpatrick ertoe aan om het systeem op-

nieuw te bekijken en de toegangen te 

vereenvoudigen, met een positief resul-

taat voor alle klanten.  

Het laatste element dat tijdens de ge-

sprekken over continue verbetering naar 

boven kwam, is ‘competitive 

17 Advies in intellectuele eigendom. 

Kmo

•Ondernemend en 
innoverend imago
MAAR

•Gebrek aan zichtbaarheid 
en legitimiteit

GO

•Legitiem en degelijk imago
MAAR

•Gebrek aan innoverend en 
ondernemend karakter
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intelligence’, waarvan kmo’s die met gro-

tere bedrijven samenwerken kunnen 

profiteren. Competitive intelligence, een 

systeem van actief toezicht op het con-

currentieklimaat om strategisch in te 

spelen op de ontwikkelingen, is voor elke 

onderneming onmisbaar. Grote onderne-

mingen beschikken meestal over vol-

doende middelen voor een dergelijk toe-

zicht, maar kmo’s hebben daar minder 

middelen voor. Een kmo die in zee gaat 

met een grote onderneming krijgt zo te-

gelijk de kans om mee de markttrends te 

volgen en zijn strategie erop af te stem-

men. 

Hoewel kmo’s vaker verplicht worden 

om aan de vereisten en werkwijzen van 

de grote ondernemingen te voldoen dan 

omgekeerd en/of kunnen meegenieten 

van duurdere middelen, geldt de conti-

nue verbetering dankzij de relatie met 

anderen evenzeer voor de grotere be-

drijven. 

 

De voordelen delen, maar ook de risico’s, 

is een ander aspect van een relatie. Want 

 
18 Le Soir. « Coronavirus: les petites entre-
prises plus fortement touchées que les 

grandes » 🔗 
19 Zonder hulp kon 85% onder hen pro-
bleemloos de bui ontlopen, hetzij 15.665 op 

naast het delen van de voordelen, waar-

van we er enkele bespraken, vormt ook 

het delen van de risico’s een essentiële 

win bij een relatie tussen bedrijven. De 

huidige context zet dat aspect nog eens 

extra op scherp. Want nu de impact van 

COVID-19 het sterkst voelbaar is bij de 

kmo’s18, zijn zij er zeker bij gebaat steun 

te vinden bij de grotere financiële draag-

kracht van grote ondernemingen die 

minder hard getroffen werden door de 

crisis.19 Als voorbeeld vertelt Stephan De 

Brouwer, CEO van de fastfoodketen 

McDonald’s in België, hoe hij bij de eer-

ste lockdown besliste om bepaalde kos-

ten voor de actoren binnen de logistieke 

keten van McDonald’s voor zijn rekening 

te nemen om ze financieel te ondersteu-

nen. Een ander voorbeeld is de bevoorra-

ding, die zonder al te veel problemen kon 

worden voortgezet tussen partners die 

al een band met elkaar hadden voor de 

crisis. 

Of het nu gaat om innovatie, imago of 

continue verbetering20, een van de sleu-

tels voor een relatie die voor meer-

waarde kan zorgen, is compatibiliteit van 

de verschillen op het vlak van middelen 

en deskundigheid die de partners in de 

relatie inbrengen. Een extra voordeel 

van een relatie is dat de risico’s voor de 

ondernemingen kunnen worden ge-

spreid. 

 

 

een totaal van 18.421 ‘corporates’. (L’Echo, 
zaterdag 09/01/21) 
20 De lijst van voordelen en toegevoegde 
waarde is ver van volledig. Het zijn maar en-
kele van de voordelen die samenwerking 
kan opleveren voor kmo’s en grote onderne-
mingen. 

Opgelegde 
eisen

Hefbomen 
voor 

verbeteringen
Verbeteringen

https://plus.lesoir.be/292202/article/2020-04-04/coronavirus-les-petites-entreprises-plus-fortement-touchees-que-les-grandes
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Tot hiertoe hebben we de voordelen 

voor waardecreatie beschreven die uit 

een samenwerking tussen een kmo en 

een grote onderneming kunnen ont-

staan. Maar een relatie tussen onderne-

mingen kan ook nadelen of risico’s heb-

ben. 

Ze kan voor de ene partner meer voorde-

len opleveren dan voor de andere. Te 

grote afhankelijkheid van de ene speler 

ten opzichte van de andere kan tot een 

onevenwichtige machtsverhouding lei-

den. In dat kader kan het onevenwicht 

tussen machten er zelfs toe leiden dat 

een partner misbruik maakt van zijn 

machtspositie om de andere te ‘beste-

len’. Mogelijke ‘diefstal’ van knowhow 

van kmo’s door grote ondernemingen 

die van kmo’s zouden eisen dat ze veel 

gegevens onthullen waardoor de con-

trole over hun knowhow in het gedrang 

komt, is een risico dat vaak wordt ge-

noemd door de kmo’s. Arnaud de Beuke-

laer (Flavence), lid van het kmo-platform, 

deelde zo bijvoorbeeld een ongelukkige 

ervaring die jammer genoeg geen alleen-

staand geval blijkt. Een groot bedrijf 

waarvoor hij een aroma had ontwikkeld 

waarmee het de verkoop van zijn pro-

duct aanzienlijk (+1/3) kon doen stijgen, 

heeft het product in kwestie gekopieerd. 

Soms kan er van de andere onderneming 

zoveel informatie geëist worden, dat er 

een informatieasymmetrie ontstaat 

waardoor de ene partner meer macht 

krijgt dan de andere. 

Het gebeurt ook dat de menselijke en fi-

nanciële middelen die nodig zijn om de 

relatie te beheren, de eigen normale ac-

tiviteiten onder druk zetten. Op dezelfde 

manier kan het energieverslindende 

werk dat naar de opbouw van de relatie 

gaat, ertoe leiden dat ondernemingen 

hun andere relaties verwaarlozen, met 

als gevolg dat de onderneming nog af-

hankelijker wordt van een (of enkele) re-

latie(s) in het bijzonder. 

Tot slot kunnen hun verschillen op het 

vlak van soorten contacten, de manieren 

van besluitvorming, het relatiebeheer, 

het beschikbare kapitaal, de middelen en 

deskundigheid die ze inbrengen in de re-

latie en hun visie op de relatie de commu-

nicatie tussen de partners snel vertroe-

belen. Een relatie kan door onaange-

paste communicatie, als er niet tijdig 

wordt ingegrepen, snel verzuren en uit-

eindelijk negatief uitpakken voor elk van 

de actoren.  
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BEST PRACTICES 

 

 

Op basis van onze interacties met de ver-

schillende bedrijfsleiders, alsook met de 

leden van het kmo-platform en het Stra-

tegisch comité, konden we een reeks 

‘best practices’ opstellen. Met die goede 

praktijken en aanbevelingen kunt u voor 

uzelf een toolset met hulpmiddelen sa-

menstellen om een succesvolle relatie 

op te bouwen. Misschien is dat wel de 

beste manier om mogelijke nadelen en 

risico’s in te schatten. Ook al zijn de 

goede praktijken niet noodzakelijk re-

presentatief voor die van alle onderne-

mingen, ze kunnen alleszins dienen als 

stof tot nadenken voor de bedrijfslei-

ders. 

Met twee aspecten moet een onderne-

ming rekening houden van bij het begin, 

nog voor ze een relatie aanknoopt: 

1. Dezelfde waarden delen, zij vor-

men de gemeenschappelijke sok-

kel voor de relatie. 

2. Samen een gemeenschappelijke 

visie opstellen van de relatie en 

de draagwijdte ervan en tot een 

akkoord komen over de doelstel-

lingen, de bijdrage van elke partij 

en de beoogde resultaten. 

Later zijn er minstens vier andere, meer 

operationele aspecten die de partners 

continu in het oog moeten houden. Die 

verschillende aspecten worden hieron-

der beschreven. 

 
 
 
 
 

Een gemeenschappelijk of gedeeld fun-

dament is de basisvoorwaarde om een 

sterke relatie te starten en uit te bou-

wen. Ondernemingen moeten van bij het 

begin gemeenschappelijke waarden de-

len en een min of meer gelijklopende vi-

sie hebben, zowel op de relatie als op 

hun eigen ondernemingsmissie. Stephan 

De Brouwer (McDonald’s) vertelt ons dat 

de ondernemingen waarmee de keten 

werkt niet “toevallig in het systeem zijn 

beland: we gaan met hen scheep, omdat 

ze dezelfde waarden hebben … Het is 

geen kwestie van naam of omvang.” Al-

leen op basis van die gemeenschappe-

lijke sokkel kan een duurzame relatie 

groeien. 

 

Naast de basiswaarden, eigen aan elke 

onderneming, die bij elkaar moeten aan-

sluiten, is het even essentieel dat de 

partners een gemeenschappelijke visie 

ontwikkelen op hun relatie en de draag-

wijdte ervan. Ze moeten het eens wor-

den over de doelstellingen, over ieders 

inbreng, over de timing en over de resul-

taten die ze verwachten. Ze moeten in 

overleg een strategie uitstippelen voor 

de weg die ze samen willen afleggen op 

lange termijn. 
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Na die eerste stappen kunnen een aantal 

elementen (we somden er vier op) bijdra-

gen aan het behoud van een goede rela-

tie op de lange termijn: 

1. Respect tonen met het oog op 

een partnerschap. 

2. Transversale communicatie (tus-

sen de leden van dezelfde onder-

neming maar ook tussen de part-

nerondernemingen). 

3. De relatie begeleiden: monitoren 

en constructieve kritiek geven. 

4. Hulp vragen om de communicatie 

open te houden als de relatie 

complex wordt, bv. via een medi-

atiedienst. 

 

Een goede relatie veronderstelt inbreng 

van beide partners. Daarom is wederzijds 

respect een essentiële voorwaarde. 

Ondernemingen die elkaar onvoldoende 

respecteren – dat kan op verschillende 

manieren tot uiting komen - kunnen 

moeilijk een gezonde relatie opbouwen. 

Dat respect regelt en stabiliseert de uit-

wisselingen, maar ook het onderlig-

gende machtsspel. We kregen een spre-

kende vergelijking van Stephan De Brou-

wer (McDonald’s). Hij trekt een parallel 

tussen zijn relatie met ‘zijn partners’ en 

de driepotige kruk die melkboeren ge-

bruiken. De kruk kan alleen in evenwicht 

blijven en de melkboer zijn werk correct 

laten uitvoeren als de drie poten even 

lang zijn en evenveel wegen. Het is be-

langrijk om de ander als een partner te 

zien. Een gezonde relatie is gebaseerd 

op evenwichtige verhoudingen tussen 

ondernemingen die elkaar als gelijke be-

schouwen. 

We hadden het eerder al over het ver-

schil tussen een kmo en een grote onder-

neming wanneer het gaat over de ge-

sprekspartner die instaat voor de contac-

ten. Bij een relatie met een kmo zou er 

maar één contactpersoon zijn – de baas 

of een werknemer – waarbij niet noodza-

kelijk andere personen op de hoogte zijn 

van de uitwisselingen. Bij een grote on-

derneming zouden de contacten dan 

weer lopen via verschillende gespreks-

partners – die dan soms onderling onvol-

doende communiceren. 

Bij een kmo kan de afwezigheid van de 

contactpersoon de relatie in stand-by 

zetten, of zelfs in gevaar brengen als die 

persoon de onderneming zou verlaten. 

Bij een relatie met een grote onderne-

ming kan net het veelvoud aan contacten 

(indien dat niet gepaard gaat met vol-

doende onderlinge uitwisseling van in-

formatie) een goede voortzetting van de 

relatie in het gedrang brengen. 

Wanneer werknemers binnen een onder-

neming onderling niet efficiënt commu-

niceren en de informatie onvoldoende 

delen, spreekt men over een ‘informatie-

silo’. Een slechte doorstroming van infor-

matie kan te wijten zijn aan een te 

strakke organisatie of een cultuur die 

weinig opheeft met transversaliteit. 

Wanneer slechts een enkele persoon 

over de informatie beschikt en die per-

soon ziek is of het bedrijf verlaat, gaat 

ook een pak kennis verloren. 

Voor een goede continuïteit van een re-

latie is communicatie essentieel. Die 

moet zowel tussen de leden binnen een-

zelfde onderneming als tussen de gere-

lateerde bedrijven onderling worden ge-

voerd. Zo voorkom je dat de afwezigheid 

of het vertrek van een contactpersoon 

het goede verloop van een project hin-

dert of in het gedrang brengt. 
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Een relatie heeft haar goede en slechte 

momenten. Precies daarom is transpa-

rantie essentieel. Het gaat daarbij zowel 

over duidelijkheid over de voortgang van 

de zaken, de positieve elementen maar 

ook over problemen en knelpunten. 

Soms zijn moeilijkheden gewoon het ge-

volg van onvoldoende of onaangepaste 

communicatie waardoor misverstanden 

ontstonden. Er zijn uiteraard ook reële 

problemen die niets te maken hebben 

met slecht begrip. Maar ook daar ligt de 

oplossing in communicatie. 

Een regelmatige dialoog, afgestemd op 

de gesprekspartner (we spreken niet ie-

dereen op dezelfde manier aan), en bin-

nen een constante monitoring is een eer-

ste stap. Om na te gaan of de relatie gun-

stig evolueert, is het nuttig om ‘controle-

punten’ op te zetten en die monitoring 

ook vol te houden. De lijst met criteria 

kan mee met de relatie vorm krijgen en 

evolueren. Die criteria functioneren als 

indicatoren die, als een barometer, hel-

pen om de relatie continu te evalueren. 

Kritiek uiten moet constructief gebeu-

ren. Het enige doel ervan is de relatie in 

een positieve dynamiek te laten evolue-

ren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 Légal PME. Résoudre ses conflits autre-

ment par la médiation d’entreprise 🔗  

Er kan een moment komen dat de relatie 

spaak loopt en breekt, alle inspanningen 

en dialoog ten spijt. Vaak zien de part-

ners dan slechts één oplossing: gerechte-

lijke stappen. Toch is er een minder ingrij-

pende, goedkopere, kortere en minder 

pijnlijke optie: bemiddeling. 

Een te verschillende werking of een an-

dere cultuur, een onevenwichtige 

machtsverhouding tussen partners of 

een gebrek aan wederzijds begrip … Wat 

ook de oorzaak ervan is: conflicten zijn 

nagenoeg altijd nadelig voor beide par-

tijen. 

Bemiddeling is een alternatieve me-

thode voor het beheren en oplossen van 

conflicten, die berust op communicatie. 

Terwijl partijen in het kader van een ge-

rechtelijke procedure tegenover elkaar 

staan, werken ze bij een bemiddeling sa-

men aan een oplossing die met ieders be-

langen rekening houdt.21 Ze zijn mis-

schien minder gekend, maar er bestaan 

wel degelijk bemiddelingsoplossingen. 

Dan denken we bijvoorbeeld aan CEPANI 

en Belmed. 

CEPANI 🔗 

CEPANI, of ‘het Belgisch Centrum voor 

Arbitrage en Mediatie’, is het resultaat 

van een samenwerking tussen het VBO 

en het Belgisch comité van de Internatio-

nale Kamer van Koophandel. Via admini-

stratieve en juridische bijstand begeleidt 

het ondernemingen in conflict doorheen 

alle stappen naar een oplossing van het 

geschil. Naast het organiseren van arbi-

trage- en mediatieprocedures voor on-

dernemingen in conflict, is het ook de 

ambitie van CEPANI om arbitrage, 

https://legalpme.be/mediation-entreprise/
https://www.cepani.be/
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mediatie en andere alternatieve metho-

des van geschillenbeslechting actief te 

promoten. 

Belmed 

Belmed is een samentrekking van ‘Bel’ 

(voor ‘Belgisch’) en ‘Med’ voor ‘mediatie’. 

Het is een online platform dat ter be-

schikking wordt gesteld door de FOD 

Economie. Dat platform maakt het be-

heer van ‘commerciële’ conflicten tussen 

twee partijen mogelijk en richt zich dus 

zowel tot de consumenten als de bedrij-

ven (b2c of b2b). Via die ombudsdienst 

kunnen de commerciële geschillen be-

heerd (en hopelijk opgelost) worden via 

internet en buiten de rechtbanken. 

Net zoals via CEPANI, biedt de bemidde-

ling via Belmed een ‘alternatieve’ me-

thode van geschillenbeslechting. Er 

wordt ook gesproken over ‘buitenge-

rechtelijke geschillenbeslechting’, aan-

gezien het zoeken naar een oplossing via 

mediatie gebeurt buiten de rechtbank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De relaties tussen de kmo’s en de 

grootste ondernemingen vertegen-

woordigen 40% van de intermediaire 

verkopen en aankopen. 93% van de 

bedrijven beschouwt ze als relatief 

noodzakelijk, essentieel en zelfs ‘van 

vitaal belang’ voor de duurzaamheid 

van de onderneming. Het is duidelijk 

dat er een sterke band bestaat tussen 

de ondernemingen, die vinden dat ze 

erg afhankelijk zijn van elkaar (vol-

gens 75% van de respondenten). 

Kmo’s en grote ondernemingen ver-

schillen sterk inzake werking, belan-

gen en communicatie. Die eigenheid 

kan voor moeilijkheden en conflicten 

zorgen, maar is tegelijk ook een bron 

van toegevoegde waarde. De com-

plementariteit van die verschillen kan 

omgezet worden in toegevoegde 

waarde, bv. op het vlak van innovatie, 

imago en permanente verbetering. 

De tijd waarin kmo’s en grote onder-

nemingen lijnrecht tegenover elkaar 

stonden is voorbij. Het is nu zaak om 

eventuele complicaties die kunnen 

opduiken tussen die spelers te beper-

ken, voor een optimale waarde- 

creatie! 
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Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, 

staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer 

dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen 

die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor 

hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van 

de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in 

ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele 

werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we onder-

nemingen uit de drie gewesten van ons land.  
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