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1 De resultaten in dit rapport geven de mening van de auteurs weer en niet deze van de Vlaamse overheid: de 
Vlaamse Gemeenschap/het Vlaams Gewest is niet aansprakelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van 
de in deze mededeling of bekendmaking opgenomen gegevens. 
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1. PERSPECTIEFVERBREDING ONDERNEMERSCHAP 
 
Recente inzichten uit economie, sociale wetenschappen en geografie vertalen zich in een meer 
transversale kijk op ondernemerschap in onderzoek en beleid. Entrepreneurship groeide het 
afgelopen decennium uit tot een rijke discipline en recente inzichten plaatsen het debat rond 
ondernemerschap in een verder stadium. Wat is het startpunt vandaag? Onderzoekers en 
beleidsmakers verbreden de aandacht van ondernemersaantallen (voornamelijk start-ups) naar de 
hele actieve bevolking van een regio en haar specifieke ondernemerschapscultuur. Onderzoeks-
indicatoren hebben betrekking op alle deelnemers in de samenleving; op het al of niet eigen 
ondernemend handelen van individuen, én op de beeldvorming  over ondernemers.  
 
In het voorliggend rapport focussen we op het construct ‘ondernemerschapsmentaliteit’. Dit begrip 
introduceerden we reeds in een uitgebreid theoretisch denkkader dat inzicht geeft in de noties 
‘ondernemerschap’ en ‘ondernemerschapscultuur’ in ‘Vlaanderen’.2 In wat volgt maken we een 
landschapstekening voor Vlaanderen op basis van de beschikbare meetinstrumenten en bijhorende 
parameters voor ondernemerschapsmentaliteit. We vergelijken de scores voor Vlaanderen met de 
gegevens die voorhanden zijn in mogelijke benchmarkregio’s. Dit past in  ons uiteindelijk 
onderzoeksdoel: het modelleren van een meetinstrument voor ondernemerschap in brede zin (1) 
inclusief ondernemerschapscultuur; (2) met een transparant begrippenkader en (3) een 
beargumenteerde benchmarking voor subregionale vergelijking.3 
 
1.1. Nood aan aandacht voor de minder tastbare aspe cten van ondernemerschap 
In voorafgaand onderzoek toonden we aan hoe kennis over ondernemerschapscultuur in Vlaanderen 
nog vaak steunt op de eerder tastbare (en dus makkelijk meetbare) voorradige of instromende 
ondernemerspopulatie en minder of niet op het latent ondernemerschap in de regio. Het gaat vaak 
zover dat het aandeel ondernemers in de beroepsbevolking wordt gezien als belangrijkste indicator 
voor ondernemerschapscultuur of ondernemerskapitaal in een regio. Problematisch is daarbij ook het 
positief verband dat vaak gesuggereerd wordt tussen instromend ondernemerschap en economische 
groei: meer starters is beter. Dit laatste kan echter op basis van de literatuur over necessity-driven of 
pushed en destructief ondernemerschap tegengesproken worden. De bijdrage van dit onderzoek 
situeert zich dan ook in het verplaatsen van de aandacht van de kwantiteit van ondernemerschap 
naar de kwalitatieve aspecten van ondernemen in de samenleving. 
 
1.2. Mentaliteit over het eigen ‘ondernemen’ of ove r de gepercipieerde ‘ondernemers’? 
Ondernemerschapscultuur wordt niet alleen onderzocht aan de hand van de attitudes, activiteiten en 
ambities bij individuen met betrekking tot hun eigen ondernemerschapsinitiatief, maar in grote mate 
op basis van hun houding tegenover bestaande ondernemers.4 Figuur 1 vat de verschillende 
dimensies van ondernemerschapsmentaliteit samen. In dit rapport wordt ingezet op een assessment 
van ‘foto’ en ‘opinie’. Dit betekent dat we telkens vanuit het perspectief van de bevolking onderzoek 
voeren naar de  mentaliteit over eigen ondernemen (foto) en de houding ten aanzien van bestaande 
ondernemers (opinie). 
 
  

                                                           
2 Zie de beleidsrapporten STORE-B-13-001, STORE-B-12-007, STORE-B-13-007. 
3 Deze studie kadert binnen het Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie (STORE), opgericht op 1 januari 2012, en 
adviseert de Vlaamse Overheid op basis van fundamenteel en toegepast economisch onderzoek binnen het domein Startende 
ondernemingen en Ondernemerskapitaal. http://steunpuntore.be  
4 Zoals blijkt uit ons overzicht van bestaande basisindicatoren voor ondernemerschapscultuur in economie en sociale 
wetenschappen (STORE-B-12-007 en STORE-B-13-007). 
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Fig. 1. Dimensies van Ondernemerschapsmentaliteit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Uniform gehanteerde begrippen zijn nodig voor een heldere communicatie 
De grote aandacht voor ondernemen in onderzoek en beleid levert een ruim scala van indicatoren en 
monitors op. In dit rapport ijveren we voor een heldere interpretatie van onderzoekscijfers die door 
verschillende instanties werden verzameld en beschikbaar gesteld. We stellen nieuwe categorieën 
voor waarbij we verschillende parameters groeperen die inhoudelijk logisch bij elkaar passen. Door 
deze nieuwe definities en begrippen uniform te hanteren, dragen we bij aan een helder en meer 
genuanceerd begrip. 

2. WELKE BENCHMARKS? 
 
Met welke regio’s en landen moeten we Vlaanderen vergelijken, wat is gangbaar en waarom? Meer 
nog, welke vergelijking is echt zinvol? In wat volgt bespreken we welke benchmarks worden 
genoteerd. Opvallend is hoe de onderliggende logica voor specifieke subregionale opsplitsing en 
vergelijking soms ontbreekt, bijna altijd blijft de grondslag voor selectie impliciet. NUTS niveaus 
bieden enige consistentie, maar ook hier schuilt gevaar om vergelijkingen op verschillende niveaus 
ongenuanceerd door te voeren.5  
 
2.1. Benchmarks volgens Global Entrepreneurship Mon itor (GEM) 
De wereldwijde schaal en de geharmoniseerde benadering van het GEM-onderzoek laat toe om sinds 
2001 jaarlijks regio’s en landen longitudinaal met elkaar te vergelijken. In de internationale 
overzichtsrapporten wordt België voornamelijk vergeleken met andere zogenaamd innovation-driven 
economies. Daarbij wordt de definitie uit het Global Competitiveness Report gevolgd en wordt een 
onderscheid gemaakt tussen innovation-driven, efficiency-driven en factor-driven economies.6 
 
In de regionale rapporten voor België en Vlaanderen wordt vergeleken met 6 Europese landen uit de 
groep van de innovation-driven economies, meer bepaald met: Denemarken, Duitsland, Frankrijk, 
Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De selectie van deze 6 referentielanden stoelt op (1) 
geografische regio, (2) institutionele setting en (3) economische ontwikkeling. Onduidelijk is echter 
wanneer deze voorwaarden herbekeken worden, bijv. naar aanleiding van een gewijzigde 
economische situatie of institutionele setting, denk aan de impact van crisis in Spanje, of de 
introductie van een nieuw land in het GEM-onderzoek, zoals Luxemburg sinds 2013. De 
vergelijkingen met België en het Vlaams Gewest gebeurden tot hiertoe enkel op landelijk niveau, er 
werd (nog) niet uitgesplitst naar regio. We merken echter een groeiende interesse voor analyse op 
subregionaal niveau.  
 
  

                                                           
5 Denk bijv. aan de vergelijkingen tussen regio Vlaanderen met land Denemarken. 
6 http://www3.weforum.org  
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2.2. Benchmarks Regional Entrepreneurship Developme nt Index (REDI) 
Ook de Europese Unie toont interesse in subregionale uitsplitsing. Vanuit die interesse vond onlangs 
een studie plaats die 125 regio’s in de EU vergelijkt.7 Deze subregionale uitsplitsing volgt uit de 
combinatie van GEM-data met institutionele kenmerken uit andere bronnen zoals de Global 
Competitiveness Index en de Eurostat Regional database. Wat de GEM-data betreft, werden de 
gegevens voor de periode 2007-2011 tezamen genomen om tot voldoende regionale scores te 
komen.  
 
Praktisch betekent dit dat we de GEM resultaten (attitudes, activiteit en aspiraties ten aanzien van 
ondernemerschap) voor Vlaanderen kunnen vergelijken met de scores in alle regio’s in de hierboven 
vermelde referentielanden, of met andere relevante EU-regio’s buiten de referentielanden. Tabel 1 
somt alle regio’s op waar we over subregionale data beschikken en biedt alvast een inkijk in de 
mogelijkheden. Deze regionale opsplitsing in kunstmatig samengestelde groeperingen volgt de 
nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek voor de indeling van het grondgebied van 
de Europese Unie (NUTS). Voor België staat NUTS 1 voor het Vlaamse, Waalse en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, NUTS 2 voor de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wat de 
bovenvermelde referentielanden betreft, kunnen we bijvoorbeeld vergelijken met 5 Deense regioner, 
16 Duitse Bundesländer, 8 Franse Z.E.A.T., 4 Nederlandse landsdelen Noord-Nederland, Oost-
Nederland, West-Nederland en Zuid-Nederland8, 17 van de 19 Spaanse Comunidades y ciudades 
Autonomas en tot slot met de 12 landsdelen van het Verenigd Koninkrijk.   
 
Tabel 1. Lijst van 125 EU-regio’s waar subregionale  vergelijking mogelijk is (GEM)  
Land Steekproef  Nuts regio Periode Aantal regio’s 
België           13,431   Nuts1 2007-2011 3 
Denemarken           9,975   Nuts2 2007-2011 5 
Duitsland           20,595   Nuts1 2008-2011 16 
Estland             1,721   Nuts2 2012 1 
Finland          10,034   Nuts2 2007-2011 5 
Frankrijk           7,994   Nuts1 2007-2011 8 
Griekenland          9,962   Nuts1 2007-2011 4 
Hongarije          9,417   Nuts2 2007-2011 7 
Ierland         5,899   Nuts2 2007, 2010-2011 2 
Italië          10,934   Nuts1 2007-2010 5 
Kroatië         8,526   Nuts2 2007-2011 3 
Letland         10,015   Nuts2 2007-2011 1 
Litouwen             2,003  Nuts2 2011 1 
Nederland           12,484   Nuts1 2007-2011 4 
Oostenrijk            6,544   Nuts1 2007 & 2012 3 
Polen             4,003   Nuts1 2011 & 2012 6 
Portugal             6,036   Nuts2 2007, 2010-2011 3 
Roemenië          8,453   Nuts1 2007, 2010-2011 4 
Slovenië          14,090   Nuts2 2007, 2010-2011 2 
Slowakije            2,000   Nuts2 2012 4 
Spanje        131,533   Nuts2 2007, 2010-2011 17 
Tsjechië             2,005   Nuts1 2011 1 
Verenigd Koninkrijk           72,296   Nuts1 2007-2011 12 
Zweden          7,862   Nuts2 2007; 2010-2012 8 
      
Totaal        387,802     125 

Bron: European Commission (2014).9 
 

                                                           
7 European Commission (2014). Investment for jobs and growth; Promoting development and good governance in EU regions 
and cities. Sixth Report on economic, social and territorial cohesion. Luxembourg : Publications Office of the European Union. 
8 Voor NL: Drenthe, Groningen en Friesland (Noord-Nederland), Flevoland, Overijssel en Gelderland (Oost-Nederland), Noord-
Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland (West-Nederland), en Noord-Brabant en Limburg (Zuid-Nederland). 
9 European Commission (2014). REDI: The Regional Entrepreneurship and Development Index - Measuring regional 
entrepreneurship. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. Vetgedrukte landen zijn landen waarmee 
Vlaanderen normaliter vergeleken wordt in de GEM rapportages over België en Vlaanderen. 
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2.3. Benchmarks volgens Flanders Outlook 
In Flanders Outlook vergelijkt de Studiedienst van de Vlaamse Regering het Vlaams Gewest (be2) 
met 15 andere Europese regio’s op het vlak van economisch-innovatieve ontwikkelingen. Het betreft: 
Denemarken (dk0), Baden-Württemberg (de1), Bayern (de2), Pais Vasco (es21), MidiPyrénées 
(fr62), Oost-Nederland (nl2), West-Nederland (nl3), Zuid-Nederland (nl4), Manner-Suomi (fi1), 
Zweden (se0), North West (ukd), East of England (ukh), South East (ukj), South West (ukk) en 
Schotland (ukm). Deze referentielanden en -regio’s werden geïdentificeerd op basis van een set 
innovatie-indicatoren zoals het aandeel hoogopgeleiden, participatie in levenslang leren, R&D 
intensiteit, aandeel werkzaam in kennisintensieve sectoren, aandeel werkzaam in creatieve sectoren 
en aantal patentapplicaties. Het is onduidelijk wanneer de voorwaarden en de scores op de innovatie-
indicatoren herbekeken worden. Belangrijke kanttekening: hoofdstedelijke regio’s werden nooit 
opgenomen wegens hun uitzonderlijke economische structuur.  
 
2.4. Benchmarks volgens Flanders DC 
Sinds 2004 worden 14 benchmarkregio’s verenigd in het DC Network10, het betreft regio’s waar 
volgens de leden “creatief ondernemerschap een fundamentele rol speelt voor een competitieve 
marktpositie”. Vlaanderen als District of Creativity, wordt op die basis subregionaal vergeleken met 
Baden-Württemberg, Catalonië, Centraal Denemarken, Karnataka, Lombardije, Nord-Pas de Calais, 
Oklahoma, Qingdao, Rhône-Alpes, Rio de Janeiro, Schotland, Shangai en Tampere. In 2006 
verscheen een eerste Flanders DC studie met de vergelijking van Vlaanderen met 9 andere regio’s 
van het netwerk (toen met Baden-Württemberg, Catalonië, Lombardije, Maryland, Nord-Pas de 
Calais, Quêbec, Rhône Alpes en Schotland). Wat de precieze basis is voor selectie en afbakening 
van deze referentieregio’s als districts for creativity en hoe de onderzoekspopulatie gedefinieerd 
wordt, komt echter niet expliciet aan bod en wordt niet verantwoord.11  

3. LEZING VAN BESTAANDE PARAMETERS: RESULTATEN VOOR  
VLAANDEREN EN BELGIË 

 
Welke meetinstrumenten en bijhorende parameters beschikbaar, relevant en bruikbaar kunnen zijn in 
de context van ondernemerschapscultuur somden we op in onze voorafgaande beleidsrapporten.12 
We steunden daarbij op een duurzaamheidsbeginsel; in de plaats van een nieuwe monitor of 
databank te genereren rond het thema, investeren we in het samenbrengen van verschillende, 
jarenlang opgebouwde data die aan ondernemerschapscultuur gerelateerd zijn. In dit rapport 
focussen we op één aspect ervan, met name het construct ‘ondernemerschapsmentaliteit’. We 
introduceerden dit begrip in STORE-B-12-007, waar werd onderzocht welke items uit welke 
vragenlijsten kunnen vallen onder ondernemerschapsmentaliteit. 
 
In wat volgt, presenteren we de uitkomst van die indicatoren voor ondernemerschapsmentaliteit die 
daadwerkelijk beschikbaar zijn én voldoen aan de voorwaarden voor subregionale vergelijking. De 
voorwaarden die we hierbij hanteren zijn: (1) een steekproef van minimaal 100 waarnemingen voor 
elke benchmarkregio; en (2) de beschikbaarheid van recente cijfers. Hiermee vallen met name 
indicatoren af die een beeld geven van kenmerken van ondernemers, aangezien de beschikbare 
steekproeven waarop deze kenmerken gebaseerd zijn te klein zijn om statistisch betrouwbare 
schattingen te presenteren, zelfs indien geaggregeerd. We vergelijken de scores voor Vlaanderen 
met de gegevens die voorhanden zijn in mogelijke benchmarkregio’s (zie hoofdstuk 4). Op basis van 
deze scores maken we een landschapstekening voor Vlaanderen, waarop we makkelijk de positie 
van Vlaanderen wat ondernemerschapsmentaliteit betreft kunnen aflezen (zie hoofdstuk 5).  
 

                                                           
10 http://www.districtsofcreativity.org  
11 The Creative Economy: Challenges and Opportunities for the DC Regions, 2006:  
http://www.flandersdc.be/download/nl/20086240/file/flandersdc_thecreativeeconomy_benchmarkregions.pdf  
12 Voor dit rapport bouwen we verder op de eerdere studies STORE-B-13-001, STORE-B-12-007, STORE-B-13-007. 
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3.1. Ondernemerschapsmentaliteit: zelfpercepties  
De in de literatuur meest frequent beschreven parameters voor individuele zelfpercepties m.b.t. 
ondernemerschap werden opgesomd in STORE-B-12-007. Op basis van relevantie en 
beschikbaarheid weerhouden we de volgende indicatoren: 

1. Opportuniteitsdetectie (GEM, GEDI) 
2. Vertrouwen in eigen kunnen (GEM, GEDI) 
3. (Geen) angst voor falen (GEM, Eurobarometer, GEDI) 
4. Ervaring met ondernemerschapsonderwijs (Eurobarometer) 
5. De aanwezigheid van ondernemers in het persoonlijke netwerk (GEM, Eurobarometer, GEDI) 

 
Tabel 2 geeft de resultaten weer voor Vlaanderen en België in 2009 en 2012. Deze jaren zijn gekozen 
vanwege de beschikbaarheid van de Eurobarometer data. Uit de tabel blijkt een grillig verloop wat het 
zien van opportuniteiten voor ondernemerschap betreft, zoals ook gerapporteerd in het meest recente 
GEM rapport voor Vlaanderen en België (Bosma et al., 2014). Het vertrouwen in eigen kunnen (m.b.t. 
ondernemen) is daarentegen vrij stabiel over de tijd, voor Vlaanderen en België als geheel. Angst 
voor falen meten we  aan de hand van 2 parameters, bij de GEM indicator gaat het veel explicieter 
om zelf-perceptie, terwijl de vraagstelling bij de Eurobarometer een meer algemene interpretatie 
toelaat. Wat opleiding betreft, zien we geen regionale verschillen wanneer het gaat over het verkrijgen 
van kennis en vaardigheden om zelf een bedrijf te leiden of over de interesse om zelf ondernemer te 
worden. Vlamingen lijken wel iets positiever over de rol van onderwijs bij het ontwikkelen van 
ondernemende attitudes en het begrijpen van de maatschappelijke rol van ondernemers.  
 
Tabel 2. Zelfpercepties m.b.t. ondernemerschap in V laanderen en België, 2009 en 2012 

 Vlaanderen  België 
 2009 2012 2009 2012 

1. Opportuniteitsdetectie: Ziet in de komende 6 maanden 
voldoende opportuniteiten om een bedrijf op te richten (GEM ) 

13 33 15 33 

2. Vertrouwen in eigen kunnen: Heeft de nodige kennis, 
bekwaamheid en ervaring om een nieuw bedrijf op te richten 
(GEM ) 

38 37 37 37 

3. Angst voor falen:      

a. Angst voor mislukking weerhoudt het starten van een bedrijf 
(GEM) 

22 42 28 41 

b. Men zou niet een bedrijf moeten starten als er een kans is 
dat het zou mislukken (Eurobarometer*) 

46 57 43 55 

4. Inschatting belang van onderwijs voor eigen 
ondernemerschaps-activering: mijn opleiding helpt me/heeft me 
geholpen bij … (Eurobarometer) 

    

1. … het ontwikkelen van een zin voor initiatief en 
ondernemende attitude 

57 59 52 53 

2. … mijn interesse om zelf ondernemer te worden 27 29 33 30 

3. … het begrijpen van de rol van ondernemers in de 
maatschappij 

44 47 39 49 

4. … het verkrijgen van kennis en vaardigheden om zelf een 
bedrijf te leiden 

40 47 40 44 

5. Kent persoonlijk iemand die de afgelopen 2 jaar een bedrijf 
startte (GEM) 

30 15 29 22 

       Bron: GEM 2013 Report for Belgium and Flanders en Flash Eurobarometer 354 en 283 
 
*Noot: Eurobarometer hanteert verschillende indicatoren voor Angst voor falen, onze selectie voor dit rapport 
steunt op de complementariteit met de GEM-indicator voor dit topic.  
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3.2. Ondernemerschapsmentaliteit: maatschappelijke indrukken  
De in de literatuur meest frequent beschreven parameters voor individuele zelfpercepties m.b.t. 
ondernemerschap werden opgesomd in STORE-B-12-007. Op basis van relevantie en 
beschikbaarheid weerhouden we de volgende indicatoren: 

6. Ondernemerschap wordt gezien als goede carrièrekeuze (GEM) 
7. Status succesvolle ondernemers (GEM) 
8. Status ondernemers versus ambtenaren, topmanagers en vrije beroepen (Eurobarometer) 
9. Beeldvorming: Ondernemers creëren nieuwe producten en diensten die bijdragen aan ons 

allen (Eurobarometer) 
10. Beeldvorming: Ondernemers creëren jobs (Eurobarometer) 
11. Beeldvorming: Ondernemers exploiteren het werk van anderen (Eurobarometer) 
12. Beeldvorming: Ondernemers denken in 1e plaats aan hun eigen portefeuille (Eurobarometer) 
13. Media-aandacht voor succesverhalen (GEM) 

 
Tabel 3 geeft de resultaten van deze acht indicatoren voor Vlaanderen en België in 2009 en 2012. 
Over het geheel genomen lijkt er een bescheiden verbetering wat betreft de maatschappelijke 
perceptie van ondernemerschap bij de bevolking. Er is meer respect voor succesvolle ondernemers, 
al is dit percentage nog steeds laag in internationaal perspectief (zie Bosma, Holvoet & Crijns 2014). 
We zien ook een stabiel tot groeiende positieve houding ten aanzien van ondernemers en meer 
aandacht voor succesverhalen van nieuwe ondernemers in de media in vergelijking met 2009. Circa 
drie op de vier ondervraagden in 2009 en 2012 zien ondernemers als aanjagers van innovatie en 
jobcreatie. Aan de andere kant zijn één op de twee Vlamingen en Belgen van mening dat 
ondernemers in de eerste plaats aan  hun eigen portefeuille denken. Dit geeft een eerste beeld van 
de maatschappelijke indrukken in Vlaanderen en België. Hoe Vlaanderen zich verhoudt tot andere 
regio’s in Europa wordt beschreven in het volgende hoofdstuk.  
 
Tabel 3. Maatschappelijke indrukken ondernemerschap  in Vlaanderen en België, 2009 en 2012 

 Vlaanderen  België  

 2009 2012 2009 2012 

6. Ondernemerschap wordt gezien als goede carrièrekeuze (GEM) 44 66 46 62 

7. Succesvolle ondernemers genieten een hoge status (GEM) 48 60 49 57 

8. Status: Algemeen positieve houding t.a.v. … (Eurobarometer) 
 

    

a. …ondernemers (zelfstandigen en bedrijfseigenaars) 51 49 50 55 

b. …topmanagers in grote bedrijven 27 29 30 31 

c. …vrije beroepers 57 57 55 61 

9. Beeldvorming: Ondernemers creëren nieuwe producten en diensten die 
bijdragen aan ons allen (Eurobarometer) 

72 78 70 74 

10. Beeldvorming: Ondernemers creëren banen (Eurobarometer) 86 87 87 86 

11. Beeldvorming: Ondernemers profiteren van het werk van anderen* 
(Eurobarometer) 

34 66 41 55 

12. Beeldvorming: Ondernemers denken in de eerste plaats aan hun eigen 
portefeuille (Eurobarometer) 

47 48 54 52 

13. Veel media-aandacht voor succesverhalen nieuwe bedrijven (GEM) 37 55 33 54 

Bron: GEM 2013 Report for Belgium and Flanders, Flash Eurobarometer 354 en 283 
* In 2012 werd deze vraag anders gesteld : “ondernemers maken gebruik van het werk van anderen” 
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3.3. Unieke kijk op ondernemerschapsmentaliteit en beperkingen van deze eerste afbakening 
Met dit rapport leveren we alvast de krijtlijnen voor een relevante inhoudelijke afbakening van de 
ondernemerschapsmentaliteit in Vlaanderen, een specifieke focus binnen het domein ondernemer-
schapscultuur in het kader van het Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie. De instrumenten 
gehanteerd in dit hoofdstuk leveren voor het eerst een overkoepelende stand van zaken en maken 
internationale, subregionale vergelijking mogelijk. Hoe Vlaanderen zich precies verhoudt tot regio’s in 
andere landen komt aan bod in hoofdstuk 4.  
 
Voordat we tot subregionale vergelijking komen, lijsten we enkele beperkingen op van deze eerste 
afbakening van het construct ondernemerschapsmentaliteit. Ten eerste voeren we dit onderzoek 
vanuit het perspectief van de bevolking, we onderzoeken de mentaliteit over eigen ondernemen (foto) 
en de houding ten aanzien van bestaande ondernemers (opinie). Deze data steunen op bevraging 
van de algemene beroepsbevolking, de groep van ondernemers kunnen we niet uitlichten en 
onderliggende motivaties bij deze groep vormen dus bijvoorbeeld geen onderdeel van deze studie. 
Ten tweede staat de steekproefomvang niet toe om uit te splitsen naar demografische factoren zoals 
gender, leeftijd, habitat, afkomst, etc. Deze indicatoren kunnen daarom niet worden opgenomen in de 
landschapstekening en verder onderzoek is wenselijk. Bijkomend merken we op hoe het aandeel van 
de bevraagden die ‘overige redenen’ opgeeft als motivatie voor bijv. de indicator ‘haalbaarheid van 
keuze voor een zelfstandig statuut’ opmerkelijk is, wat uitnodigt tot verdere verdieping. Tot slot 
kunnen experimentele settings nieuwe invalshoeken en thema’s opleveren die kunnen leiden tot een 
beter inzicht in ondernemerschapsmentaliteit.  

4. ONDERNEMERSCHAPSMENTALITEIT VERGELIJKEN IN 21 RE GIO’S  
 
4.1. Selectie van 21 referentieregio’s 
In dit rapport wordt de ondernemerschapsmentaliteit van Vlaanderen gespiegeld aan die in 20 
vergelijkbare regio’s in Europa. We kiezen hier niet voor een specifieke invalshoek zoals bij Flanders 
DC (creativiteit), tevens gaan we pragmatisch om met de beschikbaarheid van relevante data (vaak 
gerelateerd aan steekproefomvang per regio). De regio’s in de REDI-database bieden momenteel de 
best bruikbare vertrekbasis (zie hoofdstuk 2).  
 
De uiteindelijke selectie van 21 benchmarkregio’s gebeurt in twee stappen:  

a) We selecteren eerst alle “REDI-regions” in die landen die ook door Flanders Outlook en 
GEM als vergelijkingspunt voor Vlaanderen worden gehanteerd. Het gaat hier concreet 
om regio’s uit Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk 
en Zweden. 

b) Binnen deze groep selecteren we op basis van steekproefomvang. Zowel bij GEM-data 
als data van Eurobarometer moet de steekproefomvang voldoen aan de ondergrens 
(N>100).13  

 
De uiteindelijke selectie omvat: Brussel (be1), Vlaanderen (be2) en Wallonië (be3); Oost-Nederland 
(nl2), West-Nederland (nl3) en Zuid-Nederland (nl4); Pais Vasco (es21)14; North West (ukd), East of 
England (ukh), South East (ukj),  South West (ukk) en Schotland (ukm); Hovedstaden (regio 
Kopenhagen; dk1), Sjaelland (dk2), Syddanmark (dk3) en Midtjylland (dk4); Stockholm (se11), Nostra 
Mellansverige (se12) en Vaestsverige (se22); Baden-Württemberg (de1) en Bayern (de2). Een 
belangrijke kanttekening hierbij is dat er drie van de opgesomde regio’s typische hoofdstadregio’s zijn 
(met name Brussel, Kopenhagen en Stockholm) die zich om die reden moeilijker laten vergelijken met 

                                                           
13 We maken hierbij een uitzondering voor de regio Baskenland in Spanje (Pais Vasco), aangezien deze regio gehanteerd 
wordt door Flanders Outlook. De steekproefgrootte voor deze regio is afdoende wat GEM-data betreft, maar in de orde van 50 
personen voor de Eurobarometer data. De resultaten moeten dan ook met voorzichtigheid begrepen worden. 
14 Uitzondering! De resultaten voor Baskenland in Spanje (Pais Vasco) moeten dan ook met voorzichtigheid begrepen worden. 
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de regio Vlaanderen, de scores in de onderstaande overzichten moeten dan ook zo begrepen 
worden.  
 
Waar we in Hoofdstuk 3 de relevante en beschikbare indicatoren voor ondernemerschapsmentaliteit 
opsommen voor Vlaanderen en België in 2009 en 2012, gaat dit hoofdstuk in op een internationale 
vergelijking. Hiertoe worden de resultaten voor Vlaanderen (be2) gespiegeld aan die van de andere 
20 regio’s die relevant en beschikbaar zijn voor een dergelijke vergelijking. Om voor alle regio’s op 
voldoende waarnemingen te komen, voegen we de GEM-data voor 2007-2011 bij elkaar alvorens tot 
regionale waarden te komen. Dit is voor de Eurobarometer data minder goed mogelijk, omdat (1) niet 
elk jaar alle vragen gesteld werden, (2) omdat niet elke vraag consequent op dezelfde wijze verwoord 
werd in beide bevragingsrondes en (3) regionale indelingen niet in alle gevallen overeenkwamen. Net 
als in het vorige hoofdstuk worden de indicatoren voor ondernemerschapsmentaliteit onderverdeeld in 
individuele zelfpercepties (zie 4.2) en maatschappelijke indrukken (zie 4.3). Tenslotte brengen we in 
hoofdstuk 5 de belangrijkste resultaten in beeld. Met een landschapstekening valt de positie van 
Vlaanderen ten opzichte van de 20 benchmarkregio’s in één indruk af te lezen. 
   
4.2. Positie van Vlaanderen wat betreft individuele  zelfpercepties 
Ondernemerschap begint bij het zien van opportuniteiten en het besef om iets met die opportuniteiten 
te doen op basis van eigen kennis en vaardigheden. Voor Vlaanderen ligt de opportuniteitsperceptie 
erg laag in de onderzochte periode in vergelijking met andere regio’s. Alleen de regio Baskenland in 
Spanje (een regio die overigens economisch relatief goed op de been bleef in crisistijd) en Wallonië 
tonen lagere of vergelijkbare cijfers. Tabel 2 liet al zien dat opportuniteitsdetectie aan verandering 
onderhevig is. In het internationale GEM rapport 2013 was ook te zien dat deze indicator dynamisch 
meebeweegt met de conjunctuur. Niettemin zitten regio’s in Denemarken, Zweden en Nederland op 
een hoger niveau. Voor wat betreft het vertrouwen in eigen kunnen lijkt de situatie minder kritiek voor 
Vlaanderen. Vanuit het raamwerk van de “theory of planned behavior” (Ajzen, 1991), waarbij intenties 
voor een belangrijk deel worden bepaald door gepercipieerde mogelijkheden en ‘controle’ over de 
situatie, lijkt het probleem in Vlaanderen dus met name te zitten in de perceptie van opportuniteiten.15   
 
Fig. 2. Zelfpercepties in  21 regio’s: opportunitei ten en kennis & vaardigheden 

 

                                                           
15 Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50 (2): 179–211. 
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In dit rapport zijn er twee indicatoren die te maken hebben met risicoperceptie. De eerste indicator 
(van de Eurobarometer) is meer normatief van aard maar zal door een deel van de respondenten ook 
naar de eigen situatie door worden getrokken. Uit figuur 3 blijkt dat in Vlaanderen, net als in de 
andere twee Belgische regio’s, relatief veel mensen het eens zijn met de stelling en zegt dat men 
geen bedrijf zou moeten starten als er een risico is dat het zou kunnen mislukken. Ook in de regio’s 
Baden-Württemberg, Bayern, Vaestsverige en Pais Vasco zijn ongeveer vijf op de tien volwassenen 
het eens met deze stelling. De tweede indicator slaat direct op het eigen falen. Hier geven veel 
minder Vlamingen te kennen dat angst voor mislukking een factor van betekenis zou zijn om al dan 
niet een bedrijf te starten. Voor zeven op de tien Vlamingen is dit niet het geval.  
 
Fig. 3. Zelfpercepties in  21 regio’s : angst voor mislukking 

 

Fig. 4. Zelfpercepties in  21 regio’s : rol van opleiding 
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Verhoudingsgewijs zijn de Vlamingen gematigd positief over hun ervaring met ondernemerschaps-
onderwijs. Eén op de twee Vlamingen geeft aan dat de genoten opleiding helpt bij het ontwikkelen 
van een zin voor initiatief en ondernemende houding. Dit is vergelijkbaar met andere regio’s, behalve 
voor regio’s in het Verenigd Koninkrijk, waar deze indicator lager uitvalt. Net als in de meeste andere 
regio’s (Brussel is hierbij de uitzondering) zal dit slechts ten dele positief uitwerken op interesses om 
daadwerkelijk zelf ook als ondernemer aan de slag te gaan.  
 
4.3. Maatschappelijke indrukken 
Naast een analyse van individuele zelfpercepties kunnen we vergelijken hoe ondernemerschap in de 
maatschappij gepercipieerd wordt in de verschillende benchmarkregio’s. Figuur 5 laat alvast een 
interessant patroon zien. Zo lijkt er in Vlaanderen weinig variëteit als het gaat om de algemene 
houding t.o.v. ondernemerschap, ondernemerschap als carrièrekeuze en de status van succesvolle 
ondernemers. Grofweg één op de twee Vlaamse volwassenen zijn positief op al deze indicatoren. In 
andere regio’s zijn de scores niet zo samenhangend. In Nederland lijkt ondernemerschap het meest 
gerespecteerd als carrièreoptie, terwijl succesvolle ondernemers het meest gewaardeerd worden in 
regio’s in Scandinavische landen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 
 
Wat succesvolle ondernemers betreft, geeft Fig. 6 weer in hoeverre ondernemers worden gezien als 
innovators en job creators. Tegen deze stellingen wordt niet veel ingebracht, in geen enkele van de 
benchmarkregio’s overigens. De meerderheid van de bevraagden is het er in alle regio’s over eens 
dat ondernemers bijdragen aan innovatie en tewerkstelling. Opvallend is dat desondanks de 
toewijzing van deze positieve kenmerken aan ondernemers ook in Vlaanderen, er geen navenant 
hoge status aan hen wordt toebedeeld.   
 
Fig. 5. Maatschappelijke indrukken  in  21 regio’s : status ondernemerschap 
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Fig. 6. Maatschappelijke indrukken in 21 regio’s: onderneme rs als innovators en job creators 

 

Tenslotte laat Fig. 7 elementen zien van de algemene beeldvorming over ondernemers. In de Deense 
regio’s vindt men niet dat ondernemers gebruik maken van anderen of vooral denken aan hun eigen 
portemonnee. Zoals eerder gemeld dient voorzichtig omgegaan te worden met de eerste indicator, in 
die zin dat deze voor Vlaanderen in 2009 een andere vraagstelling had, hier werd gesproken over 
‘profiteren van’ in plaats van ‘gebruik maken van’. Het is mogelijk dat de term ‘gebruik maken van’ in 
de ene taal een positieve connotatie heeft terwijl het in de andere taal een negatieve connotatie (meer 
in de zin van ‘misbruik maken van’) heeft.  
 
Fig. 7. Maatschappelijke indrukken in 21 regio’s: b eeldvorming  
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5. ALGEMENE CONCLUSIE EN LANDSCHAPSTEKENING 
 

We lieten in dit rapport verschillende indicatoren voor ondernemerschapsmentaliteit de revue 
passeren. Om tot een helder en allesomvattend beeld te komen, tekenen we deze resultaten voor 
Vlaanderen op in een samenvattende figuur (Fig. 8). Naast de scores van Vlaanderen geven we mee: 

- Het gemiddelde van alle 21 benchmark regio’s 
- Het 20% percentiel van de 21 benchmarkregio’s 
- Het 80% percentiel van de benchmarkregio’s 

 
De uiteindelijke selectie omvat 21 benchmarkregio’s. Daarbij is de beschikbaarheid van relevante 
data primair. We dienen op te merken dat de onderliggende logica voor specifieke subregionale 
opsplitsing en vergelijking vaak ontbreekt. In dit rapport hebben we de grondslag voor selectie 
expliciet gemaakt. Onduidelijk is echter wanneer de voorwaarden voor selectie herbekeken worden, 
bijv. naar aanleiding van een gewijzigde economische situatie of institutionele setting, of de 
introductie van een nieuw land voor de dataverzameling. 
 
In Fig. 8 geven de percentiellijnen de bandbreedte aan waarin de meerderheid van de regio’s zich 
begeeft. Uitschieters aan de onderkant van het 20% percentiel en aan de bovenkant van het 80% 
percentiel geven dus een signaal waar Vlaanderen afwijkt van vergelijkbare regio’s in Europa. In Fig. 
9 sluiten we de drie hoofdstedelijke regio’s Brussel, Kopenhagen en Stockholm uit de analyse, gezien 
hun uitzonderlijke economische structuur.16  
 
Opvallende uitschieters voor Vlaanderen zijn opportuniteitsdetectie en de status die wordt toebedeeld 
aan succesvolle ondernemers. Deze indicatoren zijn beiden zeer laag in internationaal perspectief. 
Kanttekening bij opportuniteitsdetectie is dat deze indicator een conjunctuurgevoelig – en derhalve 
grillig – verloop over de tijd kent. Ook met het oog op beeldvorming lijkt er ruimte voor verbetering. 
Relatief veel Vlamingen zijn het eens met de stelling dat ondernemers in de eerste plaats aan hun 
eigen portemonnee denken. Dat hoeft uiteraard niet per definitie negatief uitgelegd te worden maar 
het is in lijn met andere indicatoren over beeldvorming ten aanzien van ondernemers, die in het 
algemeen niet positief uitvallen. Vlaanderen schiet in geen van de indicatoren bijzonder positief uit, 
wel lopen we in de pas van het Europese peloton wat de rol van opleiding betreft.  
 

Algemene conclusie voor de ondernemerschapsmentaliteit in Vlaanderen: 
Vlaanderen loopt  in vergelijking met 20 andere Europese benchmarkregio’s allerminst voorop 
wat ondernemerschapsmentaliteit betreft. Belangrijkste verbeterpunten zijn: 

- Opportuniteitsdetectie om een zaak te starten 
- Statusperceptie ondernemers 
- Beeldvorming over bestaande ondernemers 

Vlaanderen scoort wel in lijn met andere Europese regio’s wat de rol van opleiding betreft. 

                                                           
16 Het hoofdstedelijk gewest Brussel kent bijvoorbeeld hogere scores wat betreft individuele zelfpercepties. 



Fig. 8 Ondernemerschapsmentaliteit: Landschapsteken ing voor Vlaanderen in internationaal perspectief 17 

 

Noot: gemiddelden, 20% en 80% percentielen hebben allen betrekking op de 21 benchmarkregio’s zoals beschreven in dit hoofdstuk. 

                                                           
17 De uiteindelijke selectie omvat: Brussel (be1), Vlaanderen (be2) en Wallonië (be3); Oost-Nederland (nl2), West-Nederland (nl3) en Zuid-Nederland (nl4); Pais Vasco (es21); North West (ukd), 
East of England (ukh), South East (ukj),  South West (ukk) en Schotland (ukm); Hovedstaden (regio Kopenhagen; dk1), Sjaelland (dk2), Syddanmark (dk3) en Midtjylland (dk4); Stockholm (se11), 
Nostra Mellansverige (se12) en Vaestsverige (se22); Baden-Württemberg (de1) en Bayern (de2). Een belangrijke kanttekening hierbij is dat er drie van de opgesomde regio’s typische 
hoofdstadregio’s zijn (met name Brussel, Kopenhagen en Stockholm) die zich om die reden moeilijker laten vergelijken met de regio Vlaanderen, de scores in de onderstaande overzichten moeten 
dan ook zo begrepen worden. 
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Fig. 9 Ondernemerschapsmentaliteit: Vlaanderen in i nternationaal perspectief zonder vergelijking met h oofdstedelijke regio’s 18 

 

Noot: gemiddelden, 20% en 80% percentielen hebben allen betrekking op de 18 benchmarkregio’s zoals beschreven in de voetnoot. 

                                                           
18 De uiteindelijke selectie omvat: Vlaanderen (be2) en Wallonië (be3); Oost-Nederland (nl2), West-Nederland (nl3) en Zuid-Nederland (nl4); Pais Vasco (es21); North West (ukd), East of England 
(ukh), South East (ukj),  South West (ukk) en Schotland (ukm); Sjaelland (dk2), Syddanmark (dk3) en Midtjylland (dk4); Nostra Mellansverige (se12) en Vaestsverige (se22); Baden-Württemberg 
(de1) en Bayern (de2). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Zelf-perceptie: opportuniteiten om

een bedrijf te starten

Zelf-perceptie: kennis en

vaardigheden om een bedrijf te

starten

Men zou geen bedrijf moeten

starten als er een risico is dat het

zou kunnen mislukken

Angst voor mislukking zou mij er

van weerhouden een bedrijf te

starten

Opleiding helpt mij bij het

ontwikkelen van een zin voor

initiatief en ondernemende
attitude

Opleiding helpt mij bij mijn

interesse om zelf ondernemer te

worden

Succesvolle ondernemers

genieten een hoge status

Ondernemerschap wordt gezien

als een goede carrierekeuze

Algemene opinie/status

ondernemers en zelfstandigen

Ondernemers als innovatoren

Ondernemers als job creators

Ondernemers maken gebruik van

het werk van anderen

Ondernemers denken in de eerste

plaats aan hun eigen portefeuille

Gemiddeld

Vlaanderen

20% percentiel

80% percentiel



REFERENTIES 
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision 

Processes, 50 (2): 179–211. 
Bosma, N., Holvoet, T. & Crijns, H. (2014). Global Entrepreneurship Monitor 2013. Report for Belgium 

and Flanders. Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie. www.steunpuntore.be. 
European Commission (2014). Investment for jobs and growth; Promoting development and good 

governance in EU regions and cities. Sixth Report on economic, social and territorial 
cohesion. Luxembourg : Publications Office of the European Union. 

European Commission (2014). REDI: The Regional Entrepreneurship and Development Index - 
Measuring regional entrepreneurship. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union. 

European Commision. (2012). 2012 Flash Eurobarometer 354. Entrepreneurship in the EU and 
beyond. TNS Opinion & Social. http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_354_en.pdf.  

European Commision. (2010). 2009 Flash Eurobarometer 283. Entrepreneurship in the EU and 
beyond. The Gallup Organization. http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_283_en.pdf.  

Holvoet, T., Bosma, N. & Crijns, H. (2013). Ondernemerschapscultuur: Literatuurstudie. STORE-B-13-
001. http://steunpuntore.be. 

Holvoet, T., Bosma, N. & Crijns, H. (2013). Ondernemerschapscultuur: Basisindicatoren I. 
Voornaamste meetinstrumenten in de economische ondernemerschapsliteratuur. STORE-B-
12-007. http://steunpuntore.be. 

Holvoet, T., Bosma, N. & Crijns, H. (2013). Ondernemerschapscultuur: Basisindicatoren II. 
Complementaire meetinstrumenten uit sociaalwetenschappelijke hoek. Steunpunt 
Ondernemen en Regionale Economie. www.steunpuntore.be. 



BIJLAGE: OVERZICHTSTABELLEN 

Tabel I: Zelfpercepties met betrekking tot ondernem erschap 

 Zelfperceptie: 
opportuniteiten om 
een bedrijf te starten 
(a) 

Zelfperceptie: 
kennis en 
vaardigheden om 
een bedrijf te starten 
(a) 

Men zou geen 
bedrijf moeten 
starten als er een 
risico is dat het zou 
kunnen mislukken 
(b) 

Angst voor 
mislukking zou mij 
er van weerhouden 
een bedrijf te starten 
(a) 

Opleiding helpt mij 
bij het ontwikkelen 
van een zin voor 
initiatief en 
ondernemende 
attitude (b) 

Opleiding helpt mij 
bij mijn interesse 
om zelf ondernemer 
te worden (b) 

Vlaanderen  25% 40% 57% 30% 49% 27% 
Brussel  31% 45% 53% 27% 55% 57% 
Wallonië  26% 39% 53% 35% 59% 29% 
Baden -Württemberg  37% 42% 55% 45% 64% 27% 
Bayern  35% 42% 51% 46% 53% 20% 
Oost -Nederland  44% 40% 41% 27% 48% 27% 
West-Nederland  46% 44% 40% 29% 43% 18% 
Zuid -Nederland  37% 43% 45% 29% 52% 22% 
Hovedstaden  55% 37% 33% 40% 58% 34% 
Sjaelland  49% 38% 35% 39% 50% 23% 
Syddanmark  52% 37% 39% 39% 57% 33% 
Midtjylland  57% 33% 35% 40% 56% 28% 
North -West 31% 47% 30% 37% 24% 11% 
East of England  35% 49% 38% 36% 32% 19% 
South -East 36% 51% 39% 36% 33% 21% 
South -West 33% 49% 32% 36% 39% 16% 
Scotland  31% 43% 39% 36% 34% 8% 
Stockholm  67% 45% 42% 39% 54% 33% 
Nostra Mellansverige  59% 36% 44% 37% 53% 31% 
Vaestsverige  65% 39% 52% 36% 55% 29% 
Pais Vasco * 22% 46% 49% 45% 65% 27% 

(a) Bron: Global Entrepreneurship Monitor 2007-2011. 
(b) Bron: Eurobarometer 2012 
* Cijfers van Eurobarometer voor Baskenland (Pais Vasco) moeten met voorzichtigheid geïnterpreteerd gezien kleine steekproefomvang. 
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Tabel II: Maatschappelijke indrukken met betrekking  tot ondernemerschap 
 
 Succesvolle 

ondernemers 
genieten een 
hoge status (a) 

Ondernemerscha
p wordt gezien 
als een goede 
carrièrekeuze (a) 

Algemene 
opinie/status 
ondernemers en 
zelfstandigen (b) 

Ondernemers als 
innovators (b) 

Ondernemers als 
job creators (b) 

Ondernemers 
maken gebruik 
van het werk van 
anderen (b) 

Ondernemers 
denken in de 
eerste plaats aan 
hun eigen 
portefeuille (b) 

Vlaanderen  52% 54% 49% 78% 87% 66% 48% 
Brussel  51% 53% 58% 66% 85% 57% 61% 
Wallonië  49% 52% 64% 72% 87% 35% 55% 
Baden -Württemberg  79% 53% 50% 83% 95% 38% 48% 
Bayern  79% 53% 60% 78% 91% 35% 38% 
Oost -Nederland  66% 85% 58% 75% 88% 69% 40% 
West-Nederland  68% 85% 59% 77% 89% 76% 38% 
Zuid -Nederland  71% 83% 55% 69% 87% 78% 43% 
Hovedstaden  79% 53% 76% 90% 91% 16% 28% 
Sjaelland  72% 50% 70% 83% 84% 25% 26% 
Syddanmark  76% 54% 74% 89% 90% 24% 26% 
Midtjylland  79% 58% 77% 88% 88% 21% 20% 
North -West 74% 52% 41% 82% 81% 42% 50% 
East of England  71% 51% 46% 76% 80% 48% 46% 
South -East 74% 49% 46% 78% 90% 49% 48% 
South -West 73% 50% 56% 79% 83% 55% 54% 
Scotland  75% 52% 46% 78% 84% 44% 46% 
Stockholm  70% 50% 51% 90% 94% 62% 41% 
Nostra Mellansverige  71% 57% 55% 88% 94% 60% 39% 
Vaestsverige  70% 53% 50% 84% 94% 70% 45% 
Pais Vasco  60% 70% 71% 81% 84% 66% 66% 

 
(a) Bron: Global Entrepreneurship Monitor 2007-2011.  
(b) Bron: Eurobarometer 2012 
* Cijfers van Eurobarometer voor Baskenland (Pais Vasco) moeten met voorzichtigheid geïnterpreteerd gezien kleine steekproefomvang. 

 
 


