
DE RELATIE TUSSEN KLEIN 
EN GROOT, BRON VAN 
TOEGEVOEGDE WAARDE

tussen kmo’s en grote ondernemingen in België. Het doel 

kwantitatieve fase verliep in de vorm van een enquête 

belemmeringen in die relaties. Dat levert 
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“KLEINE EN 
GROTE 
ONDER-
NEMINGEN 
ZĲN VAAK BANG 
VOOR EEN 
GEBREKKIGE 
COMMUNICATIE”

D
e enquête1 voor de studie “Kmo’s en grote 
ondernemingen: een vruchtbare symbiose”2

verliep in een moeilijk economisch klimaat. 
Door de pandemie waren de bedrijfsleiders 
vooral met crisismanagement bezig. 

Toch kunnen we op basis van de resultaten een 
aantal betekenisvolle trends onderscheiden en 
een reeks belangrijke conclusies trekken. 

In termen van omvang vertegenwoordigt 26,74% 

ondernemingen (< 10 werknemers). 38,37% 
vertegenwoordigt kleine (10-50 werknemers), 

EEN RELATIE DIE OP 
VERSCHILLENDE MANIEREN 
TE BESCHRĲVEN IS
De grote meerderheid (93%) van de vertegenwoordigde 
ondernemingen vindt relaties met andere ondernemingen 
noodzakelijk (46%), essentieel (41%) of zelfs van vitaal 
belang (6%). Maar de typering van die relaties verschilt, 
zowel wat het aantal betreft als het percentage van de 
omzet die de interactie vertegenwoordigt. Figuur 1 
toont het aantal ondernemingen van een andere grootte 
waarmee een onderneming een relatie onderhoudt. Van 
onze respondenten zegt 44,71% relaties te onderhouden 

omvang, 36,47% met 10 tot 30, 5,88% met 30 tot 50 

Figuur 2 toont het aantal handelstransacties die 

vertegenwoordigde ondernemingen, van 25 tot 50% 

Bovendien heeft 75% van de respondenten de indruk 

bijna de andere helft (45%) zijn voornamelijk de kmo’s 
afhankelijk van grote ondernemingen. Slechts 5% van 

ondernemingen zijn die van de kmo’s afhankelijk zijn.  

MOTIVERINGEN OM EEN RELATIE 
AAN TE KNOPEN
De grote meerderheid (namelijk 83%) van de 
respondenten geeft aan dat een relatie tussen een kmo 
en een grote onderneming vooral gebaseerd is op hun 
onderlinge complementariteit. Meer bepaald zijn 

branche, die dan in een relatie klant-leverancier 
tegenover elkaar staan (54,65%), ofwel bedrijven die 

complementair zijn (40,70%). 

Gevraagd naar de hoofdredenen om in zee te gaan 

respondenten de behoefte aan een product/dienst 

Ook andere motiveringen worden vaak aangehaald. 

FIGUUR 1 – AANTAL ONDERNEMINGEN 
VAN ANDERE OMVANG WAARMEE 
EEN ONDERNEMING EEN RELATIE 
ONDERHOUDT
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FIGUUR 2 – AANTAL COMMERCIËLE 
TRANSACTIES IN % VAN DE OMZET
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1  De eerste fase van het onderzoek 
(online enquête) startte op 

het doelpubliek (CEO’s van zeer 
kleine, kleine, middelgrote en 
grote ondernemingen in België) 
bekendgemaakt via e-mail, 
LinkedIn en Facebook. 

antwoorden op van 86 CEO’s. 
De tweede, kwalitatieve fase van 
de studie komt aan bod in de 
andere artikels van dit nummer.

2  ‘Kmo’s en grote ondernemingen 
in België: een vruchtbare 
symbiose’, VBO, februari 2021.
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bedrijven nastreven (38%) zeker ten goede. Vooral deze elementen zetten 

zaken waarover kmo’s dan weer in mindere mate zouden beschikken. Net 

Bron: Enquête VBO

FIGUUR 3 – WAAROM EEN RELATIE AANKNOPEN 
MET EEN ANDERE ONDERNEMING? 
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WANNEER WANTROUWEN 
ONTSTAAT

Op de vraag naar de opvallendste negatieve aspecten 
vermelden de vertegenwoordigde ondernemingen er 
voornamelijk drie:  
1)  Kmo’s vrezen op de duur te afhankelijk te 

worden van grote ondernemingen, zowel op relationeel 
vlak (onevenwichtige verhouding, zoals beslissingen die 
de ene onderneming aan de andere kan opleggen of 

in de omzet van kmo’s).
2)

grote ondernemingen

knowhow zou aantasten.
3)

 Visie, beleid, 
besluitvormingswijze, naleving van normen/regels, 
administratieve en wettelijke aspecten enz. kunnen 

Dat alles kan zowel kmo’s als grote ondernemingen 

ontwikkeling van relaties dan ook afremmen. Omdat kmo’s 
en grote ondernemingen in die sterk verschillende 
dynamiek werken, zijn beiden bovendien vaak bang dat  

Desondanks bevestigt 68% van de vertegenwoordigde 
ondernemingen dat hun relaties met andere ondernemingen 

kwetsbaarder zijn geworden.   

“COMPLEMENTARITEIT KAN 
HELPEN OM SAMEN SNELLER 

MAAR OOK DOELTREFFENDER 
WAARDE TE CREËREN”

LESSONS LEARNED

Uit de enquête van het VBO blijkt hoe belangrijk de 

België zijn. Die banden zijn ontegensprekelijk 

belangrijk daar extra aandacht aan te geven om de 
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