
DELICATE MAAR NUTTIGE 
EVENWICHTSOEFENING
Het is niet omdat economische actoren in een 

wederkerige relatie. Complementariteit op het vlak 

D
e complementariteit van hun onderlinge 
verschillen (lees ook het artikel ‘Kmo’s 
en grote ondernemingen: zes belangrijke 
verschillen’, p. 12), biedt ondernemingen 
kansen om toegevoegde waarde te creëren 

voor zichzelf, voor de andere en in relatie tot elkaar. 
Maar hoe dienen middelen en deskundigheid ingezet 
om die waarde te creëren? En welk type meerwaarde 
levert het dan op, en uit welke complementaire relatie 
komt die voort? Op die vragen probeerden wij een 
antwoord te vinden in de tweede fase van ons onderzoek. 
Die was toegespitst op het kwalitatieve aspect en verliep 
in de vorm van interviews met bedrijfsleiders1. 

Als het over toegevoegde waarde gaat, is innovatie 

aandachtspunten. Omdat kmo’s kleiner zijn en sneller 
kunnen inspelen op de omstandigheden, kunnen 

doorvoeren. Maar mochten ze ook de middelen voor 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) kunnen inzetten 
waarover de grotere ondernemingen beschikken, 

uitspelen. Behalve door O&O zou ook de ervaring van 
grote bedrijven het innovatiekracht van kmo’s nog 

innovatievermogen, maar kunnen door een 

spirit’ van de kmo’s. De knowhow die ze zo ontwikkelen 
verrijkt de kmo, de grote onderneming, maar ook 

relaties onderhouden. Zo kan een echte positieve 

De versterking van hun imago of brand is het tweede 

waarop de onderneming wordt gezien door het 
doelpubliek (klanten, leveranciers, banken, 

investeerders enz.), moet een integraal onderdeel 
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1  Ter herinnering, het onderzoek verliep in twee fases: 
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kan de verwijzing naar een grotere speler zoals 
bijvoorbeeld Delhaize als klant, zeker helpen om 

KMO’S, DE BESTE AMBASSADEURS 
VOOR EEN BEDRĲFSIMAGO  

het merkmanagement van hun partner. Ook een grote 
onderneming kan, door zich te linken aan een kmo, 
voordeel halen uit het ondernemende en innoverende 
imago dat kmo’s vaak hebben. Zo stralen ze uit dat ze 
aandacht schenken aan de ondersteuning van kleinere 
spelers in België. Zo schuift Françoise Belfroid 

2), lid van het kmo-platform van het VBO3, 
graag de kracht naar voor die haar onderneming (kmo) 
haalt uit haar nauwe banden met gerespecteerde 

steenkappers e.d.). Volgens Marc Debaerdemaeker 
(MAN4) zijn kmo’s de beste ambassadeurs voor het imago 
van een bedrijf. Ze communiceren heel natuurlijk over 

gevallen een uitstekende (en gratis) reclame, al kan het 
soms ook wel eens negatief uitpakken… 

Want ook het negatieve imago van een partner kan 
afstralen op dat van de onderneming waarmee hij 
samenwerkt. Wanneer bijvoorbeeld de media negatieve 
informatie verspreiden over de sluiting van een grote 

algemeen, en dus ook van de kmo’s aantasten.

NORMEN VAN DE GROTEN ALS 
STIMULANS VOOR DE KLEINTJES  
Permanente verbetering is een derde soort waarde 

kunnen ze niettemin krachtige hefbomen voor 
verbetering vormen. Zo verwijzen Aurélie en Roland 
Cuvelier (Turbel5) naar hun positieve ervaring met Nike, 
dat zich sterk inzet voor afvalbeheer en de ontwikkeling 
van milieuvriendelijke producten. Die doelstelling heeft 
automatisch gevolgen voor leveranciers van Nike, 
waaronder Turbel. Het merk eist van zijn leveranciers 
bijvoorbeeld onderzoek en ontwikkeling in nieuwe 

Continue verbetering kan ook het gevolg zijn van 
verplichte kwaliteitscontroles en post-evaluaties 

ondergaan, vormen die controles en evaluaties een 
unieke gelegenheid om het geleverde werk kritisch 

Lidy-Anne Jeswiet (Kirkpatrick6) getuigt over een 
zeer constructieve en nuttige ervaring voor haar 
onderneming. Na een negatieve, maar gerechtvaardigde 
evaluatie van een van haar klanten over het beheer 

LESSONS LEARNED

, een van de 

compatibiliteit van de verschillen op het vlak van middelen en 
deskundigheid die de partners in de relatie inbrengen. Het is ook die 
compatibiliteit die het mogelijk maakt de risico’s voor de ondernemingen 

mogelijke verliezen beperken in een moeilijke periode, ondernemingen 

opnieuw te bekijken en de toegangen te vereen- 

Het laatste element dat tijdens de gesprekken over 
continue verbetering naar boven kwam, is ‘competitive 
intelligence’, waarvan kmo’s die met grotere bedrijven 

intelligence is een systeem van actief toezicht op het 

ontwikkelingen. En dus voor elke onderneming 
onmisbaar. Grote ondernemingen beschikken meestal 

maar kmo’s hebben daar minder middelen voor. 

WAARDEVOLLE WIN-WIN 
IN CRISISTĲDEN
Levert continue verbetering door de relatie met 
anderen voordelen op voor kleine ondernemingen, 

De voordelen delen, maar ook de risico’s, is een ander 
aspect van een relatie. Want naast het delen van de 
voordelen, waarvan we er enkele bespraken, vormt 

kmo’s7

de crisis8

CEO van de fastfoodketen McDonald’s in België, hoe  
hij bij de eerste lockdown besliste om bepaalde kosten 

de bevoorrading, die zonder al te veel problemen kon 

met elkaar hadden voor de crisis.   

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

3  Françoise Belfroid werd 
geraadpleegd tijdens een 
vergadering van het kmo-
platform.

4  Invoer van vrachtwagens, 
bestelwagens en bussen.

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

6  Advies in intellectuele 
eigendom.

7  ‘Coronavirus: les petites 
entreprises plus fortement 
touchées que les grandes’, 
Le Soir, 09-01-2021

8  ‘Les aides corona ont sauvé 
96.000 entreprises en 
2020’, L’Echo, 09-01-2021

9  Deze lijst van voordelen en 
toegevoegde waarde is niet 
volledig. Het zijn maar 
enkele van de voordelen die 
samenwerking kan 
opleveren voor kmo’s en 
grote ondernemingen.
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