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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. 



1. Introductie 
 
In 2014 werd het GEM-onderzoek in 73 verschillende economieën uitgevoerd; voor de 14

de
 keer in Vlaanderen. 

De resultaten zijn gebaseerd op een telefonische enquête bij een representatieve steekproef van 2004 
respondenten tussen 18 en 64 jaar, waarvan 1178 respondenten voor Vlaanderen. Daarnaast levert de National 
Expert Survey bijkomende kwalitatieve inzichten in het ondernemingsklimaat in België en Vlaanderen op basis 
van een bevraging van 29 experten, waarvan een meerderheid van 25 experten voor Vlaanderen. De studie 
wordt voor Vlaanderen en België sinds 2001 uitgevoerd door Vlerick Business School, sinds 2012 in het kader 
van STORE, het Steunpunt Ondernemerschap en Regionale Economie, en op vraag van het Departement 
Economie, Wetenschap en Innovatie

2
. Binnen de context van STORE steunen we op een aantal databanken die 

inzicht bieden in de ondernemerschapscultuur in Vlaanderen. Uniek aan het jaarlijkse, internationale onderzoek 
van GEM is de zeer brede benadering van ondernemerschap. De focus ligt niet alleen op het aantal personen 
dat effectief een nieuw bedrijf heeft opgericht, maar ook op de ondernemerschapsmentaliteit van de bevolking, 
het ontluikend ondernemerschap en de ambities van starters. De wereldwijde schaal en de geharmoniseerde 
benadering van het GEM-onderzoek laat toe om jaarlijks regio’s en landen longitudinaal met elkaar te vergelijken. 
De internationale coördinatie en supervisie van deze primaire databank is in handen van het GEM-consortium 
dat in 1999 in het leven werd geroepen door London Business School (UK) en Babson College (US) om de 
relatie tussen ondernemerschap en de economische ontwikkeling in een land te begrijpen. Sinds 2004 werkt het 
project vanuit de stichting Global Entrepreneurship Research Association vanuit Londen.  
 
Deze Nederlandstalige samenvatting baseert zich op de uitgebreide analyse in “Global Entrepreneurship Monitor 
2014 Report for Belgium & Flanders” (Holvoet, Bosma & Crijns, 2015). De data werden verzameld door TNS 
Dimarso tussen 28 augustus en 27 september 2014 en geanalyseerd door Vlerick Business School in 2015. Op 
vergelijkbare wijze met de voorbije jaren, worden in deze samenvatting de belangrijkste bevindingen voor 
Vlaanderen gebundeld, voor een diepgaandere analyse verwijzen we naar het Engelstalig rapport

3
. In deze 

samenvatting lichten we de belangrijkste resultaten voor Vlaanderen kort toe en vatten we de belangrijkste cijfers 
samen in een overzichtsfiguur en -tabel. 

2. De belangrijkste resultaten voor GEM 2014 Vlaanderen 
 
GEM vertrekt vanuit ondernemerschap als een transitieproces waaraan alle actieve burgers (18-64 jaar) 
potentieel en op verschillende manieren kunnen deelnemen. Dit staat een ruim begrip toe, inclusief aandacht 
voor latent en uittredend ondernemerschap, en levert naast inzicht in ondernemerschapsactiviteit, ook een 
wereldwijde vergelijking van attitudes en aspiraties. We formuleren hier de conclusies op basis van de 
belangrijkste GEM indicatoren. Een overzichtsfiguur en -tabel achteraan in dit rapport bundelen de scores voor 
Vlaanderen van 2001-2014. 

Activiteitratio’s bij starters 
GEM bekijkt ondernemerschap als een proces dat bestaat uit verschillende fasen (latent, ontluikend, nieuw, 
gevestigd en uitstromend ondernemerschap) en meet hoeveel personen aangeven zich in welke fase van de 
levenscyclus van een onderneming te bevinden.  
 
Maar liefst 9% van de bevraagde Vlamingen wil binnen dit en 3 jaar een nieuw bedrijf opstarten (start-intentie). 
Het gaat daarbij om mensen die (nog) niet actief of concreet bezig zijn met een start-up. Dat is opmerkelijk, 
gezien de hoge score inzake ‘angst voor falen’ en lage score van ‘vertrouwen in eigen kunnen’. We kunnen dus 
verwachten dat de effectieve startersaantallen lager zullen liggen.  
 
De TEA-indicator (Total Early-stage Entrepreneurial Activity) is de belangrijkste GEM indicator voor startups en 
geeft weer hoeveel personen in de totale bevolking tussen 18-64 jaar stelt actief betrokken te zijn bij het 
oprichten van een nieuwe onderneming (zogenaamd ontluikend of nascent ondernemerschap) of leiding geeft 
aan een eigen bedrijf dat niet ouder is dan 3,5 jaar (nieuw ondernemerschap)

4
. Het onderscheid tussen 

‘ontluikend’ en ‘nieuw’ ondernemerschap geeft aan of het gaat over “bezig met starten” of “recent gestart zijn” en 
wordt bepaald op basis van uitbetaling van salarissen, lonen of betalingen in natura door de nieuwe 
onderneming. Bij uitbetaling minder dan 3 maanden spreken we van ‘ontluikend ondernemerschap’. Bij 
uitbetaling meer dan 3 maanden (maar minder dan 42 maanden) wordt de ondernemer geschaard onder ‘nieuw 
ondernemerschap’. Concreet bedraagt het aantal starters die net een onderneming opgericht hebben of er een 
aan het oprichten zijn, voor Vlaanderen 4,7 % in 2014. In vergelijking met het gemiddelde van de Europese 
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 Voor meer info, zie http://steunpuntore.be 
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 Raadpleegbaar via www.gemconsortium.org 

4
 Deze indicator is gebaseerd op zelfidentificatie: respondenten in de GEM Adult Population Survey geven desgevraagd zelf 

aan of ze betrokken zijn bij startups. Er bestaan in vrijwel ieder land ook andere indicatoren die gebaseerd zijn op registraties 
en administratieve data (zoals in België de UNIZO Startersatlas i.s.m. Graydon), echter de definities verschillen zodanig dat het 
een internationale vergelijking bemoeilijkt. 

http://steunpuntore.be/
http://www.gemconsortium.org/


referentielanden (7%) is dat relatief laag. Bovendien ontstaan die start-ups vaak eerder uit noodzaak, dan vanuit 
een verbetering of opportuniteit. In vergelijking met de ons omringende innovatie-gedreven economieën (16%) 
kiest 43% in Vlaanderen voor het ondernemerschap vanuit noodzaak. Het effect van de economische crisis blijkt 
voelbaar, alhoewel de motivatie vanuit opportuniteit  (‘opportunity entrepreneurship’) nog steeds de bovenhand 
haalt in de EU-landen. Belangrijke vraag is dus: wat gebeurt er met het Vlaamse ondernemerspotentieel? Wie 
start effectief op, en waarom (niet)? 

Individuele zelfpercepties  
In Vlaanderen ziet 41% van de respondenten in de komende 6 maanden voldoende opportuniteiten om een 
bedrijf op te richten. Dat is merkbaar hoger dan in 2013 en 2012 (respectievelijk 34% en 33%). De 
opportuniteitsdetectie in Vlaanderen ligt daarmee in lijn met de andere Europese referentielanden (Denemarken, 
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) en de zogenaamde innovatie-
gedreven landen. Dit sluit aan bij de vaststelling dat opportuniteitsdetectie een eerder dynamische indicator is. 
Anders is het bij ‘vertrouwen in eigen kunnen’ en ‘angst voor falen’.  
 
Een bedrijf opstarten vergt ‘will’ en ‘skill’. De indicatoren ‘vertrouwen in eigen kunnen’ en ‘angst voor falen’ 
evolueren stabiel en bevestigen de eerdere vaststelling van het gebrek aan ondernemerschapscultuur in 
Vlaanderen (Holvoet et al., 2015). Voor 1 op de 2 bevraagden die goede opportuniteiten zien, is de angst om te 
mislukken een structurele rem op hun latent ondernemerschap. En slechts 3 op 10 Vlamingen hebben 
vertrouwen in hun eigen kennis en vaardigheden om een zaak op te starten, de laagste score in jaren. Voor 
Vlaamse vrouwen ligt die score in de periode 2011-2014 lager dan in alle referentielanden; slechts 1 op 5 
vrouwen (22%) denkt over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om een eigen zaak te starten. 
 
Tussen ondernemende attitudes en ondernemende activiteiten liggen echter vele factoren, we verwijzen daarbij 
naar een empirische studie waar ondernemende attitudes en activiteiten aan de hand van de GEM data voor 
Europese regio’s in verband met elkaar werden gebracht door Bosma en Schutjens (2011). De auteurs duiden op 
het zwak verband dat werd gedetecteerd tussen de regionale variaties in ondernemende attitudes en 
ondernemende activiteiten. Dit versterkt dus de visie dat er veel factoren tussenin liggen. 

Maatschappelijke percepties 
De parameters voor maatschappelijke percepties m.b.t. ondernemerschap leveren inzicht in de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid van ondernemerschap in België. De vragen in de survey hebben betrekking op het nationale 
niveau; we merken geen significante verschillen tussen de scores voor respondenten in Vlaanderen en België. 
Alhoewel de helft van de Vlamingen (53%) ondernemerschap als een goede loopbaankeuze ziet, is de hoge 
status die ze succesvolle ondernemers toekennen (54%) lager dan het gemiddelde van de referentielanden 
(68%). Over de afgelopen jaren blijkt die lage perceptie structureel aanwezig. Daarnaast vindt slechts de helft 
van de bevraagde Vlamingen dat er in de media voldoende aandacht is voor de succesverhalen van nieuwe 
bedrijven en ondernemers. Niettemin is dit aandeel sterk gestegen en benaderen we wat aandacht voor 
ondernemerschap in de media betreft de benchmark.  

Ondernemende ambities bij starters 
Wat ambities betreft, zijn de data voor Vlaanderen niet eenduidig. We hebben de data gepoold om met meer 
precisie uitspraak te kunnen doen over deze indicatoren. We onderscheiden de periodes 2003-2006, 2007-2010, 
2011-2014.  
Het aandeel nieuwe ondernemers dat ten minste vijf banen verwacht te creëren in de komende vijf jaar 
schommelt rond 1%. Dat is twee keer lager dan in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en daarmee zit 
Vlaanderen ook in de groep van landen met de laagste scores. Om de oorzaak (regelgeving en loonkost versus 
optimisme en realisme) te bepalen, is verder onderzoek nodig.  
Wat innovatiegerichtheid betreft scoort Vlaanderen lager dan gemiddeld. In 2011-2014 stelt 21% van de 
bevraagde Vlaamse starters zich innovatief op, in vergelijking met een gemiddelde van 33% in de 
referentielanden. 
Wel is de internationale ingesteldheid van de Vlaming (30%) bij de hoogste van de benchmarkregio’s. 
Vlaanderen is een kleine en open economie, en de taalbarrière met de direct omringende landen is miniem.  

Ondernemingsklimaat: omgevingsfactoren bij het starten en voortzetten van 
een onderneming 
Aanvullend aan de Adult Population Survey biedt een kwalitatieve expertbevraging inzicht in de 
omgevingsfactoren (entrepreneurial framework conditions) die een impact kunnen hebben op de graad van 
ondernemerschap in een land of regio. Het ondernemingsklimaat wordt in rekening gebracht aan de hand van 
impressies van het aanwezige financiële kapitaal, het overheidsbeleid en specifieke overhe idsprogramma’s, 
onderwijs en training in ondernemerschap, onderzoek en ontwikkeling, de aanwezige fysieke, commerciële en 
diensteninfrastructuur, marktopenheid en de heersende culturele en sociale normen. Deze National Expert 
Survey (NES) werd uitgevoerd in België in 2001-2007, 2009, 2012-2014. In 2014, deelden 29 nationale experten 



(25 voor Vlaanderen) hun inzichten in de sterke en zwakke randvoorwaarden voor een goed functionerend 
ondernemingsklimaat in België

5
.  

Vier domeinen werden door de experten gedetecteerd als ‘cruciaal’ aan de hand van de open vragen:  

- Het overheidsbeleid  

- Ondernemerschapsonderwijs 

- Culturele en sociale normen 
 
Opvallend is ook de score van ondernemerschapsfinanciering. Deze randvoorwaarde scoort nergens in de EU zo 
hoog als in België. Toch wordt financiering niet het vaakst vermeld als pluspunt door de experten, in die zin lijkt 
deze vorm van ondernemerschapsondersteuning zich nog onder de radar te bevinden. 

 

3. Overzichtsfiguren: belangrijkste cijfers voor Vlaanderen 

 

Fig. 1. GEM profiel voor Vlaanderen in vergelijking met België en referentielanden, 2014 
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 NES-vragen hebben betrekking op het ondernemersklimaat in België, data dienen op nationaal niveau geïnterpreteerd. 
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Tabel 1. Belangrijkste GEM indicatoren voor Vlaanderen 2001-2014 (%18-64 pop.) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zelfpercepties 

Opportuniteitsdetectie: Ziet in de komende 6 maanden 
voldoende opportuniteiten om een bedrijf op te 
richten 

21 13 16 39 40 12 21 13 13 38 40 33 34 41 

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

33 37 37 40 47 36 42 39 38 41 40 37 33 29 

Angst voor falen: Angst voor mislukking weerhoudt het 
starten van een bedrijf * 

36 26 25 34 26 26 24 32 22 36 39 42 47 50 

Individuele startintentie binnen dit en drie jaar ** . 3 3 4 6 3 6 5 4 7 8 8 6 9 

Nationale maatschappelijke indrukken 

Ondernemerschap wordt gezien als goede 
carrièrekeuze 

. . 57 75 66 46 44 43 44 63 67 66 58 53 

Succesvolle ondernemers genieten een hoge status . . 52 69 74 54 51 44 48 53 59 60 54 54 

Veel media-aandacht voor succesverhalen nieuwe 
bedrijven 

. . 42 48 52 42 43 41 37 45 48 55 41 50 

Activiteitratio’s voor ontluikend en nieuw 
ondernemerschap 

Ontluikend / Nascent ondernemerschap  
(activiteit minder dan 3 maand) 

1.8 1.7 3.1 1.5 2.6 2.1 2.7 2.1 1.6 2.2 2.3 1.3 2,8 2,6 

Nieuw ondernemerschap (tussen 3 en 42 maanden)  0.7 1.0 1.5 1.2 1.3 1.2 0.7 1.0 1.8 1.3 2.5 1.6 1,7 2,2 

TEA-indicator (combinatie ontluikend en nieuw 
ondernemerschap) 

2.4 2.6 4.4 2.7 3.7 3.2 3.4 3.0 3.3 3.5 4.8 2.8 4,4 4,7 

* Angst voor mislukken wordt enkel gemeten bij respondenten die goede kansen zien een bedrijf te starten. 
** Individuele startintentie wordt enkel gemeten bij respondenten die (nog) niet actief betrokken zijn in ondernemerschap. 
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