
R
elaties tussen kmo’s en grote 
ondernemingen bieden voordelen, 
maar kunnen ook nadelen 
opleveren. Zowel de positieve als 
de negatieve aspecten zijn het 

gevolg van wat hen onderscheidt. Hieronder 
lichten we zes belangrijke verschillen toe.

1.  CONTACTEN EN 
CONTINUÏTEIT 
IN PROJECTEN  

Een eerste verschil situeert zich op het 

kmo, "rechtstreeks in contact staat met 
de bedrijfsleider die nagenoeg met zijn 
onderneming samenvalt" of met een vaak 
al even sterk betrokken werknemer, die 

3). 

KMO’S EN 
GROTE ONDER-
NEMINGEN: ZES 
BELANGRIJKE 
VERSCHILLEN

VBO-studie1

klein en groot, bron van 
2. 

onderzoek in de vorm van tien 

tussen 1 en 15 december 2020. Onder 

omvang van de onderneming.

Bijgevolg kent men de betrokkenen 

Bij een grote onderneming verloopt de 

werkuren en dat vakantie neemt [zou 
nemen], zonder zich voldoende te 
bekommeren over de operationele 
gevolgen voor de onderneming." 

behandelde punten vaker opnieuw 

1  Ter herinnering, het onderzoek verliep in twee fases: (a) een online enquête (van 9 tot 30 september), waarmee we 

2  Die kwantitatieve resultaten, aangevuld met een kwalitatieve inhoud, bieden de mogelijkheid om een objectieve, 

3  Specialist in management consulting.
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Niet iedereen deelt die visie. Verschillende CEO’s 
vonden dat ze bij een grote onderneming net sneller 
toegang en een meer standvastige relatie kregen. 

het over een “one-man show or half-man show”. 

onderneming kan stilvallen, heeft die afwezigheid 

2. BESLUITVORMINGSPROCES 
EN DE GEVOLGEN

Een tweede verschil schuilt in de wijze van 
besluitvorming. Omdat bij een kmo weinig of geen 
hiërarchische niveaus moeten tussenkomen, verloopt 
de besluitvorming ‘informeler’ en dus ook sneller. 

Beslissingen worden er ‘formeler’ genomen, 

4), toch zouden er 
aanzienlijke verschillen blijven op het vlak van 

Verder lijkt het erop dat bij sterker georganiseerde 
structuren, wat grotere ondernemingen meestal 
zijn, beslissingen vooral worden genomen volgens 
economische criteria, op basis van essentiële 
prestatie-indicatoren – Key Performance Indicators 

besluitvorming naast economische ook meer 
emotionele factoren spelen. De betrokkenheid 

3.  BEHEER RELATIE TUSSEN 
ONDERNEMINGEN  

Een derde verschil heeft te maken met de aandacht 

nemen hun relaties zeer ernstig, maar hebben 

beperkter aantal medewerkers. Ze zouden daardoor 
minder tijd hebben om een relatie aan te knopen en 
goed op te volgen, en ook minder snel in de gaten 

ondernemingen daarentegen trekken op vrij 

relaties te monitoren. Verder zouden ze ook veel 

verwittigen wanneer een probleem de relatie 

4.  MIDDELEN
De CEO’s die we spraken, hebben de indruk dat de 
reglementering voor de werking van hun bedrijf 
steeds ingewikkelder wordt. Ze moeten een steeds 

formaliteiten naleven op het vlak van AVG, 

Hoewel ondernemingen van elke omvang daarmee 
te maken krijgen, lijken ze moeilijker te beheren voor 
kmo’s die over onvoldoende mensen en middelen 
beschikken om de veranderende reglementeringen 
op te volgen en ze in al hun aspecten te beheren. 
Naast die wettelijke verplichtingen krijgen kmo’s 
bovendien ook door grote partner-ondernemingen 
vaak lange contracten opgelegd die ook wettelijk 

Die aspecten zouden de ondernemingen en dus ook 
hun concurrentievermogen op een andere manier 

 “KPI’S 
STUREN 
MEESTAL 
DE BESLIS-
SINGEN 
BĲ GROTE 
ONDER-
NEMINGEN”  

4  Specialist in betaaloplossingen 
in de arbeidswereld en in 
maaltijdcheques.  
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LESSONS LEARNED

De verschillen tussen kmo’s en grote ondernemingen beïnvloeden hun 

op de relatie. Ze kunnen voor complicaties zorgen, maar ze vormen 

“DE GROEIENDE 
COMPLEXITEIT 
FNUIKT 
DE KMO-
SLAGKRACHT”

5.  INBRENG MIDDELEN 
EN DESKUNDIGHEID 
IN DE RELATIE  

De middelen en deskundigheid die 

inbrengen, zijn van een andere aard. Meer 

Omgekeerd zouden ervaring, expertise en 

structuur eerder eigen zijn aan grote 

Door die verschillen in termen van middelen 

ondernemingen niet dezelfde wapens om 

6. VISIE OP DE RELATIE 
Tot slot blijken kmo’s en grote ondernemingen 

bedrijfsstrategie meer aandacht schenken 

Een relatie met een kmo daarentegen zou weinig 
garanties bieden over de duurzaamheid ervan 

schenken aan een uitgewerkte visie op een 
gemeenschappelijke toekomst. En ook al nemen 
kmo’s hun relaties ernstig, toch zouden ze, 
wanneer ze economisch minder sterk staan, 
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