
0704104 

Netwerken geeft vrouwelijke 
ondernemers dynamiek en 
kwaliteit 

Project ondernemend netwerken 
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Project Ondernemend netwerken 

• Doel: ontwikkeling vrouwelijk ondernemerschap 

 

• Middelen 

– Verbinden onderneemsters 

– Stimuleren van (bestaande) netwerken 

– Coaching 

– Intervisie 

– Onderzoek 

 

Voor meer informatie: www.ondernemendnetwerken.nl  

http://www.ondernemendnetwerken.nl/
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Doel onderzoek  

• Inzicht in  

– Netwerkende vrouwelijke ondernemers 

– Invloed van de locatie stad en platteland 

– Ambitie en plannen 

– Verschil agrarische en MKB 

– Kansen en bedreigingen, verbeter- en knelpunten 
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Doelgroep 

• Agrarische en MKB-onderneemsters 

 

• Respons: 595 vrouwelijke ondernemers 

 

• Leden van netwerken zijn nadrukkelijk uitgenodigd 

 

• Onderzoek via internet  

 

• November/december 2009 

 

• Verdeling resultaten in agrarisch, dienstverlening en MKB   
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Inhoud onderzoek 

 

• Algemeen beeld onderzoek 

 

• Effect netwerken 

 

• Verschil Agrarisch en MKB 

 

• ZZP-ers 
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Vrouwelijk ondernemerschap in 
Nederland 

• MKB: ruim éénderde van de ondernemers is vrouw 

– Veelal actief in de dienstverlening/handel/zorg   

– Rechtsvorm: eenmanszaak  

 

• Agrarisch: de helft van de ondernemers is vrouw 

– Actief in alle sectoren 

– Rechtsvorm: eenmanszaak/maatschap 
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Algemeen resultaat onderzoek 

• Vrouwelijke onderneemsters geven hun ondernemerschap 

rapportcijfer 7,5 

 

• Voordelen van ondernemerschap zijn 

– Eigen baas zijn  (74%) 

– Zelf tijd indelen  (57%) 

– Doen wat leuk is  (53%) 

 

• Stelling: het is niet lastiger voor een vrouw dan voor een man om 

een bedrijf te runnen wordt door 52% onderschreven (23% niet) 
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Wat levert netwerken voor 
onderneemsters op? 
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Wat levert netwerken op?  
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cursus gevolgd in 2008/2009

adviesdienst gebruikt in 2008/2009

omzetgroei 2007-2009

knelpunt bij ondernemen: wetten en regels

kans voor bedrijf: samenwerken   

verbeterpunt eigen ondernemerschap: strategie

forse groei ambitie nu

over 5 jaar nieuw product of dienst

Verschillen tussen onderneemsters 
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geen netwerk
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MKB-onderneemsters hebben meer  
kansen dan agrarische onderneemsters 
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MKB-onderneemsters noemen meer 
kansen dan agrarische onderneemsters 
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inzet internet bij communicatie

verkoop via internet
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Ondernemers met personeel hebben 
meer ambities dan ZZP-ers 
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Ambities van ZZP > OMP-ers 
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Advies: word lid 

• Agrarisch 

– LTO-Vrouw en bedrijf jpeeters@lltb.nl 

 

• MKB 

– Federatie Zakenvrouwen www.federatiezakenvrouwen.nl 

 

mailto:jpeeters@lltb.nl
http://www.federatiezakenvrouwen.nl/

