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Voorwoord,

Danny Van Assche 

UNIZO Gedelegeerd Bestuurder

Hoe digitaal is jouw onderneming? Dat is de centrale vraag van de Scan 

Digitalisering die UNIZO in samenwerking met imec in juni 2020 lanceerde 

(en nog steeds loopt). Er is geen twijfel meer mogelijk dat onze samenleving 

op weg is naar een digitale toekomst. Om de productiviteit te verhogen en 

het concurrentievermogen te behouden is digitalisering onvermijdelijk. 

Digitalisering draagt bij tot snellere interactie tussen bedrijven en hun 

klanten, tot betere gebruikerservaringen en meer samenwerkingen tussen 

medewerkers die plaats- en tijdsonafhankelijk zijn. Dat resulteert in zowel 

betere producten, betere dienstverlening als een verbeterde kostenefficiëntie. 

Twee jaar na de lancering van de Scan Digitalisering is het tijd voor een stand 

van zaken. Daarbij lanceert UNIZO de index ‘digitale fitheid’. We omschrijven 

een kmo of zelfstandige ondernemer als ‘digitaal fit’ wanneer deze een aantal 

digitale basistoepassingen succesvol weet te implementeren. Het kan 

gaan om een expliciete digitale strategie, het inzetten op de ontwikkeling 

van digitale vaardigheden, het verzamelen en analyseren van digitale 

klantendata, digitaal interageren met stakeholders, een cybersecuritybeleid 

en de digitalisering van ondersteunende bedrijfsactiviteiten.

48% of net iets minder dan de helft van de Vlaamse kmo’s haalt een  

score van 5 of 6 op 6 en beschouwen we als digitaal fit.  

Eerlijk: we hadden meer verwacht in het licht van de COVID-19-

pandemie en de bijhorende veiligheidsmaatregelen. Die hebben op veel 

ondernemingen een disruptieve impact (gehad) en heeft zaakvoerders 

(en hun werknemers) doen inzien hoe afhankelijk we zijn van digitale 

technologie om effectief en efficiënt te werken. Er is dus werk aan de winkel. 

Verder in dit rapport gaan we dieper in op hoe ondernemingen 

hun digitale uitdagingen zijn aangegaan en hoe elke 

onderneming – hoe klein ook – ‘digitaal fit’ kan worden.
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Sinds de uitbraak van COVID-19 en de 

bijhorende veiligheidsmaatregelen is het 

voor ondernemingen en ondernemers 

belangrijker dan ooit tevoren om digitaal 

fit te zijn. Maar wat betekent dit eigenlijk?

Digitaal fit heeft te maken met de mate waarin 

een onderneming/ondernemer klaar is voor 

digitalisering en voor digitale transformatie(s). 

Digitalisering biedt immers opportuniteiten. 

Het maakt efficiënte, geautomatiseerde 

bedrijfsprocessen mogelijk waardoor tijd en 

budget vrijkomt voor alternatieve projecten. 

Het opent de weg naar innovatie met nieuwe 

producten, diensten en businessmodellen. En 

het laat toe om nieuwe markten te bereiken 

en bestaande klanten beter van dienst te zijn. 

Een onderneming is digitaal fit wanneer 

deze actief inzet op digitalisering en 

reeds gebruik maakt van een aantal 

digitale (basis)toepassingen. Door dit te 

doen heeft de onderneming een digitale 

aanpassingskracht waardoor het nieuwe, 

toekomstige technologieën, toepassingen 

en applicaties kan omarmen en kansen grijpt.

Typerend voor kmo’s en zelfstandige 

ondernemers is dat zij bij het doorlopen 

van digitaliseringstrajecten uitgaan van 

‘eigen middelen’, zij het in termen van tijd 

of van geld. Drie kwart van de ondernemers 

gaat zelf op zoek naar informatie over 

digitalisering en slechts drie op tien schakelt 

het netwerk in. Een profiel op sociale media, 

een eigen website en het uitbouwen van een 

digitaal klantenbestand zijn zaken waarvoor 

ondernemers het vaakst het heft in eigen 

handen nemen.

[DIGITAAL FIT?]
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Welke van onderstaande vijf prioriteiten ligt aan de basis van 
jouw investeringen in digitalisering? 
[Kies de belangrijkste]

Huidige klanten behouden en/of nieuwe klanten bereiken 26%

De werking (processen) van mijn onderneming optimaliseren en  
efficiënter maken 25%

Door digitalisering mijn bedrijf gezonder maken en/of laten groeien 23%

Producten en/of diensten optimaliseren en vernieuwen 15%

Digitale competenties van alle belanghebbenden in mijn 
onderneming versterken 11%

Bron: UNIZO-Scan Digitalisering

Als je bepaalde zaken wil te weten komen over digitalisering, 
hoe ga je dan op zoek naar informatie?  
[Meerdere antwoorden mogelijk]

Ik ga zelf op zoek naar die informatie 74%

Navragen bij vrienden, kennissen of collega’s 34%

Door me te informeren bij een ICT-onderneming of -specialist 29%

Door na te vragen bij mijn leveranciers hoe zij werken en/of  
zij kunnen helpen

24%

Andere 4%

Bron: UNIZO-ledenenquête maart 2022 i.s.m. Proximus Business

Welke zaken rond digitalisering denk je dat je zelf kan opzetten 
(of reeds hebt opgezet) zonder externe hulp?   
[Meerdere antwoorden mogelijk]

Sociale mediaprofiel 72%

Eigen website 40%

Digitaal klantenbestand 32%

Mediacampagnes via sociale media 17%

Eigen webshop 15%

Google Search strategie 15%

ICT-beveiliging 8%

Het ontwikkelen van een app 3%

Geen van bovenstaande* 9%

* uniek antwoord; bron: UNIZO-ledenenquête maart 2022, i.s.m. Proximus Business

[DIGITAAL FIT?]

Proximus.be 
Business Booster

https://www.proximus.be/nl/id_catb_business_booster/zelfstandigen-en-kleine-bedrijven/digitale-marketing.html?v1=shorturl&v6=unizo
https://www.proximus.be/nl/id_catb_business_booster/zelfstandigen-en-kleine-bedrijven/digitale-marketing.html?v1=shorturl&v6=unizo
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Digitaal fitte ondernemingen zijn zich 

bewust van het strategisch belang van 

digitalisering voor hun activiteiten (groei, 

efficiëntie, innovatie) en zijn goed voorbereid 

om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ze 

kunnen herkend worden aan de hand van 

zes gemeenschappelijke kenmerken:

1. Digitalisering is een expliciet onderdeel 

van het strategisch plan.

2. Er wordt ingezet op digitale vaardigheden 

(van de medewerkers en/of zaakvoerder).

3. Systematisch worden er digitale 

(klanten)gegevens verzameld, op een 

verantwoorde manier.

4. Klanten, leveranciers en andere 

stakeholders kunnen digitaal interageren 

met de onderneming.

5. Men neemt maatregelen op vlak van 

cybersecurity.

6. Ondersteunende activiteiten zoals 

voorraadbeheer en CRM verlopen (deels) 

digitaal.

Deze kenmerken zijn wel of niet aanwezig in 

een onderneming. Op die manier krijgen we 

een beeld van de digitale fitheid. Zijn er 5 of 6 

bevestigende antwoorden, dan beschouwen 

we een onderneming als digitaal fit.

Uit onze analyse blijkt dat de helft (48%) van 

de Vlaamse ondernemingen als digitaal fit 

kan worden beschouwd. 21% haalt een score 

van 5 op 6 en 27% haalt 6 op 6. Ongeveer  

1 op 7 ondernemingen is niet digitaal 

fit. Hierbij is er wel groot verschil tussen 

zelfstandige ondernemers (23% niet fit) en 

kmo’s (10% niet fit). 

Hoeveel Vlaamse ondernemingen zijn digitaal fit?

Digital fitheid Totaal Zelfstandigen Kmo’s

Niet fit 14% 23% 10%

Bijna fit 38% 34% 40%

Digitaal fit 48% 43% 50%

Bron: UNIZO-Scan Digitalisering

[MET WELKE EIGENSCHAPPEN 
ONDERSCHEIDEN ‘DIGITAAL FITTE 
ONDERNEMINGEN’ ZICH?]
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Vormt digitalisering een onderdeel van jouw ondernemingsstrategie?

Totaal Zelfstandigen Kmo’s

Ja 50% 44% 53%

Neen 50% 56% 47%

Bron: UNIZO-Scan Digitalisering

Digitaal fitte ondernemingen  

kunnen sneller besluiten nemen,  

kunnen sneller groeien,  

hebben een beter (in)zicht in  

hun klanten en markten  

en de ondernemer heeft  

meer (vrije) tijd.

Een digitale strategie vertaalt jouw digitale 

ambities en laat je toe om slimmer te 

ondernemen. Het is meer dan zomaar een 

snel in elkaar gebokste website en enkele 

accounts op sociale media. Het is een 

methodiek waarbij je vertrekt vanuit een 

analyse van je organisatie, je doelgroep en 

de doelstellingen die je wil bereiken.

Uit onze analyse blijkt dat slechts de helft van 

de ondernemingen een digitale strategie heeft 

voor zijn of haar onderneming. Nochtans 

beantwoordt de uitbouw van een digitale 

strategie aan de volgende ambities:

1. Het maakt je sneller: het levert de 

ondernemer tijdswinst op.

2. Het wordt gemakkelijker: het laat toe 

om efficiënter te werken.

3. Het maakt slimmer: verzamelde data 

wordt nieuwe informatie.

[DIGITALE STRATEGIE]
UNIZO biedt coachings op maat! 
UNIZO.be

https://www.unizo.be/begeleidingen
https://www.unizo.be/begeleidingen
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Wordt er binnen jouw onderneming tijd gemaakt voor de ontwikkeling 
van digitale vaardigheden bij jezelf en/of je werknemers?

Totaal Zelfstandigen Kmo’s

Ja 63% 64% 63%

Neen 37% 36% 37%

Bron: UNIZO-Scan Digitalisering

[DIGITALE VAARDIGHEDEN]

Opzoeken van informatie, online delen van 

berichten, creëren van digitale content, 

leren omgaan met nieuwe technologieën, 

cyberveilig zijn – het zijn telkens voorbeelden 

van digitale vaardigheden die elke ondernemer 

nodig heeft om te functioneren in de huidige 

wereld. Dankzij digitale vaardigheid kan men 

overweg / begrijpt men het potentieel van 

nieuwe technologieën en is men in staat 

om vlot te communiceren met stakeholders 

(klanten, leveranciers, de buurt). Digitaal 

vaardig zijn betekent ook dat men beseft 

wanneer een bepaalde uitdaging (zoals 

cybersecurity) beter uitbesteed wordt aan 

een externe specialist.

Onze analyse wijst uit dat 1 op 3 onderne

mingen geen aandacht geeft aan dit 

be langrijke basisgegeven. Dit ondermijnt 

niet alleen een succesvolle digitalisering 

maar zet ook een rem op de competentieont-

wikkeling van werknemers.

Digitaal fitte ondernemingen 

hebben een digitaal 

opleidingsplan voor elke 

leidinggevende/werknemer, 

zorgen voor continue bijscholing 

en verbeteren op die manier  

de retentiegraad van  

hun personeel.

Digitale vaardigheden.
Leid jezelf op | UNIZO

https://www.unizo.be/digitale-vaardigheden
https://www.unizo.be/digitale-vaardigheden
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Big data, kortweg de verzameling én 

analyse van een massa gegevens, is van 

onschatbare waarde om de markt en de klant 

beter te begrijpen. Dankzij digitalisering is 

de hoeveelheid aan beschikbare data, data-

analysetechnieken en data-visualisatietools 

de laatste jaren sterk toegenomen. De 

inzichten die daaruit voortvloeien leiden 

tot productieve investeringen en komen 

het voortbestaan en groeipotentieel van 

de onderneming ten goede. 

Uit onze analyse blijkt dat 4 op 10 zelfstandigen 

en 1 op 4 kmo’s niet structureel klantendata 

verzamelen. Nochtans een groot voordeel, 

zowel voor de onderneming als voor de 

klant, om elkaar beter te leren kennen en 

persoonlijke aanbiedingen of aanbevelingen 

te kunnen doen.

Verzamel je digitale klantengegevens op een systematische en verant - 
woorde manier, in functie van analyses, gebruik 
in interacties en/of een aanbod?

Totaal Zelfstandigen Kmo’s

Ja 70% 62% 74%

Neen 30% 38% 26%

Bron: UNIZO-Scan Digitalisering

Digitaal fitte ondernemingen 

verzamelen actief en op een 

verantwoorde manier data  

over hun klanten,  

kunnen sneller en proactief 

reageren op klantenbehoeften,  

en hebben een grotere 

klantentevredenheid.

[BIG DATA]

Traject Data | UNIZO

https://www.unizo.be/projecten/traject-data
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Is er digitale interactie mogelijk tussen jou en jouw (potentiële) klanten?

Totaal Zelfstandigen Kmo’s

Ja 93% 94% 93%

Neen 7% 6% 7%

Bron: UNIZO-Scan Digitalisering

[DIGITALE INTERACTIES]

Digitale interacties (bijvoorbeeld online 

reserveren, bereikbaar zijn via sociale media) 

tussen ondernemingen en hun klanten zijn 

vandaag eerder regel dan uitzondering. Dat 

blijkt ook uit onze analyse: slechts 7% van de 

kmo’s en zelfstandige ondernemers heeft 

die mogelijkheid nog niet aangeboord. 

Digitaal interageren is trouwens wederzijds: 

het capteren van de feedback van klanten 

is een meerwaarde, zeker in het licht van 

de ontwikkeling van nieuwe diensten of 

producten. De grote uitdaging ligt in het 

centraliseren van de gegevens van de 

interacties met oog op een (big) data-analyse.

Digitaal fitte ondernemingen 

beseffen dat digitale 

communicatie en bereikbaarheid 

belangrijke factoren zijn  

voor klantentevredenheid  

en -beleving.

SMAC (Social, Mobile, Analytics,  
Cloud) | UNIZO

https://www.unizo.be/SMAC
https://www.unizo.be/SMAC
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De vraag is niet ‘of’ men gehackt zal worden, 

maar ‘wanneer’? Voorkomen is beter dan 

genezen: de ondernemer en zijn of haar 

medewerkers moeten 24/7 alert zijn voor 

cyberaanvallen. Het resultaat van ons 

onderzoek is alarmerend op dit vlak. 32% 

implementeert maximaal drie van de zeven 

meest courante cyberveiligheidsmaatregelen 

(in feite zouden ze alle zeven in voege moeten 

zijn). De risico’s zijn niet te onderschatten: 

van tijdelijk tot permanent verlies van 

(gevoelige of geheime) bedrijfsdata, zware 

reputatieschade, GDPR-boetes omwille van 

onbeschermde klantendata en het betalen 

van ransomware.  

In onze Scan Digitalisering namen we 

volgende cybersecurity-maatregelen op: 

(1) regelmatige back-up van gegevens,

(2) een centrale omgeving (bijv. cloud) waar 

alle bestanden en data bewaard worden, (3) 

antivirusprogramma, (4) paswoordbeleid, (5) 

regelmatig updaten van software, (6) 2-factor 

authenticatie, (7) specifieke veiligheidsregels 

voor de medewerkers en/of zaakvoerder. 

Per maatregel kon men aangeven of deze 

‘wel’ of ‘niet’ in voege was.

Zijn er minstens 4 cybersecurity-maatregelen in voege?

Totaal Zelfstandigen Kmo’s

Ja 68% 58% 72%

Neen 32% 42% 28%

Bron: UNIZO-Scan Digitalisering

Aantal cybersecurity-maatregelen in voege?

Totaal Zelfstandigen Kmo’s

0 2% 5% 2%

1 6% 10% 4%

2 8% 12% 6%

3 16% 15% 16%

4 22% 18% 24%

5 20% 23% 18%

6 15% 9% 18%

7 11% 8% 12%

Digitaal fitte ondernemingen  

hebben al hun werknemers  

voldoende geïnformeerd en  

opgeleid over het belang 

van cybersecurity en houden 

veiligheidsvoorschriften up-to-date.  

Deze ondernemingen hebben 

een uitgeschreven en beheerd 

veiligheidsplan dat actief  

wordt uitgevoerd

[CYBERSECURITY]

Cybersecurity, hoe 
veilig ben jij online? 
UNIZO

https://www.unizo.be/cybersecurity
https://www.unizo.be/cybersecurity
https://www.unizo.be/cybersecurity
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Verlopen er ondersteunende activiteiten in jouw onderneming 
digitaal (bijv. voorraadbeheer, CRM, webshopbeheer)?

Totaal Zelfstandigen Kmo’s

Ja 79% 65% 85%

Neen 21% 35% 15%

Bron: UNIZO-Scan Digitalisering

[DIGITALE PROCESSEN]

De digitale transformatie van 

bedrijfsactiviteiten minimaliseert manuele 

en/of papieren processen en laat toe 

dat bepaalde informatie altijd en overal 

toegankelijk is. Onze analyse toont aan 

dat één op vijf ondernemingen nog niet 

is begonnen met het digitaliseren van 

ondersteunende activiteiten. Er is een groot 

verschil tussen zelfstandigen en kmo’s op 

dit vlak: respectievelijk 35% en 15% geeft 

aan dat ondersteunende activiteiten nog 

volledig ‘fysiek’ gebeuren. 

Digitale transformatie gaat verder 

dan technologie alleen. Het is een 

veranderingsproces met bijhorend budget 

en mandaat. Medewerkers dienen ook 

overtuigd te worden van de meerwaarde 

die voortvloeit uit de transformatie. Een 

digitaal transformatieproces is steeds op 

maat van de organisatie: er is geen one 

size fits all. Zo verschillen niet alleen de 

inhoud en het waarom van wat precies 

gedigitaliseerd wordt, maar ook de snelheid 

waarmee en de manier waarop dit gebeurt 

(disruptief of meer gefaseerd). Bovendien 

verloopt het transformatieproces vaak met 

verschillende iteraties en feedback loops.

Digitaal fitte ondernemingen zetten 

maximaal in op de digitalisering van  

hun ondersteunende processen waar- 

door ze sneller en gedetailleerdere in-

zichten in hun operationele activiteiten 

verkrijgen. Daardoor komt meer tijd vrij 

voor interacties met en beleving van 

klanten, met een grotere klanten- en 

medewerkerstevredenheid tot gevolg.

UNIZO biedt coachings op maat! 
UNIZO.be

https://www.unizo.be/begeleidingen
https://www.unizo.be/begeleidingen


[METHODOLOGISCHE NOOT]

# De cijfers in dit rapport zijn enerzijds gebaseerd op de UNIZO-Scan Digitalisering 

met 298 respondenten (92 zelfstandigen zonder personeel en 206 kmo’s) 

en anderzijds op een UNIZO-ledenenquête met 676 respondenten.1  

# Afsluitdatum data UNIZO-Scan Digitalisering: 15 februari 2022. 

Timing van de ledenenquête: 28 maart 2022.

# De respondenten zijn actief in verscheidene sectoren, zoals diensten, 

handel, bouw, industrie, vrije beroepen, horeca en logistiek.

# Voor vragen en bemerkingen bij deze studie: robin.deman@unizo.be. 

1  Via het surveyplatform CheckMarket.
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