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Tijdgebrek: onzichtbaar knelpunt van 

technologieondernemers 

Technologiebedrijven vertalen nieuwe, wetenschappelijke kennis in concrete 

producten waarvan de samenleving profiteert. Beleidsmakers is er veel aan 

gelegen om technologiebedrijven tot meer innovatie te stimuleren, en rich-

ten zich daarbij vooral op het wegnemen van knelpunten zoals personeels-

gebrek, financieringsproblemen en administratieve lasten. Uit onderzoek 

van EIM komt echter een ontbrekend knelpunt naar voren dat tot nu toe 

niet aan de orde is gekomen: tijdgebrek. 

Technologieondernemers maken langere werkweken dan de gemiddelde on-

dernemer in het Nederlandse MKB. Zij zijn anders georganiseerd; waar re-

guliere ondernemers de meeste tijd kwijt zijn aan uitvoerend werk, kent de 

werkweek van technologieondernemers meer plaats voor management en 

innovatie. Niettemin klaagt 30% van de technologieondernemers over hun 

gebrekkige timemanagement. Door het specialistische karakter van hun 

werk ervaren zij problemen om werkzaamheden te delegeren en om zich ef-

fectief te organiseren. Een kans voor beleid is om technologieondernemers 

bij hun timemanagement te ondersteunen; hiermee kan de innovatieactivi-

teit van technologiebedrijven een impuls krijgen. 

1 Inleiding 

Technologiebedrijven verkopen en/of ontwikkelen nieuwe producten of dien-

sten die zijn gebaseerd op nieuwe technologie of nieuwe toepassingen van 

bestaande technologie. Het zijn bedrijven die actief investeren in Onderzoek 

en Ontwikkeling (R&D)1. Voorbeelden van technologiebedrijven zijn softwa-

reontwikkelaars, fabrikanten van machines en apparaten en producenten 

van farmaceutische producten. Technologiebedrijven nemen in ontwikkelde 

economieën een centrale plaats in. Zij vertalen nieuwe technologische ken-

nis die wordt ontwikkeld door universiteiten, kennisinstellingen en de grote-

re R&D-laboratoria, in concrete toepassingen voor bedrijf en consument. 

Daarmee vormen technologiebedrijven als het ware een private kennisinfra-

structuur die een belangrijke bijdrage levert aan de maatschappelijke en 

economische vooruitgang2. 

 

Er is beleidsmakers veel aan gelegen om gunstige randvoorwaarden te creë-

ren opdat technologiebedrijven zich optimaal kunnen ontwikkelen; in het 

huidige innovatie- en ondernemerschapsbeleid van de Nederlandse overheid 

spelen zij een voorname rol. Onder de gebruikers van technologie- en inno-

vatieregelingen zoals de WBSO, de innovatieprogramma's en Syntens zijn 

technologiebedrijven bijvoorbeeld zeer sterk vertegenwoordigd. Beleidsma-

kers richten zich traditioneel op het wegnemen van knelpunten om techno-

 

1 Jong, J.P.J. de (2006), Technologiebedrijven in het MKB, EIM: Zoetermeer. 

2 Grinstein, A. & A. Goldman (2006), Characterizing the technology firm: An exploratory 

study, Research Policy, 35 (1), 121-143. 
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logiebedrijven te stimuleren en te faciliteren. Daarbij is het adagium dat 

marktwerking tot optimale uitkomsten leidt, maar als de markt faalt - en de 

huidige kredietcrisis maakt overduidelijk dat dit catastrofale gevolgen kan 

hebben - is overheidsingrijpen legitiem. Ook kan het innovatiesysteem in 

zijn geheel falen; in dat geval zijn de randvoorwaarden voor innovatie in de 

maatschappij niet gewaarborgd1. Bekende knelpunten die beleidsmakers 

aanpakken zijn problemen die ondernemers hebben met het vinden van fi-

nanciering om een bedrijf te starten of om innovaties te bekostigen, pro-

blemen met het vinden van geschikte arbeidskrachten, en administratieve 

lasten die zijn gemoeid met wet- en regelgeving. 

 

In 2008 heeft EIM onderzocht met welke knelpunten technologiebedrijven in 

het MKB te maken hebben2. Uit dit onderzoek bleek dat de werving van per-

soneel, het aantrekken van financiering en administratievelastendruk inder-

daad de drie voornaamste knelpunten zijn. Naast deze 'usual suspects' 

kwam echter ook een vierde knelpunt naar voren, namelijk tijdgebrek van 

technologieondernemers. In dit onderzoek kijken we specifiek naar de tijds-

besteding van technologieondernemers in het MKB, en de mate waarin zij 

problemen ervaren met hun timemanagement. 

 

Data 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee EIM-bedrijvenpanels, na-

melijk het panel Technologiebedrijven en het MKB-beleidspanel3. In de prak-

tijk zijn technologiebedrijven zeer moeilijk uit statistieken over het bedrijfs-

leven te destilleren. Om meer te weten te komen over technologiebedrijven 

heeft EIM in de periode 2005-2008 een panel van technologiebedrijven opgezet. 

EIM verzamelt informatie uit dit panel door middel van een jaarlijkse enquête. In 

de meting van oktober 2008 is uitgebreid aandacht besteed aan hun tijdsbeste-

ding en de mate waarin zij problemen ervaren met hun timemanagement. De 

hier gerapporteerde gegevens hebben betrekking op 450 respondenten, allen di-

recteuren/eigenaren van technologiebedrijven in het MKB. 

Het MKB-beleidspanel bestaat vanaf 1998 en meet drie keer per jaar de 

mening van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf over actuele be-

leidsonderwerpen. Het onderwerp tijdsbesteding is in de meting van oktober 

2005 gemeten met een enquête onder 1.888 ondernemers in het MKB. Deze 

steekproef is representatief voor alle MKB-bedrijven in Nederland. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van dit rapport vergelijken we de tijdsbesteding van techno-

logieondernemers met die van reguliere ondernemers in het MKB. Weliswaar 

is de benchmark van reguliere ondernemers iets gedateerd, maar daar staat 

tegenover dat niet voor de hand ligt dat hun tijdsbesteding sterk is veran-

derd door de tijd. In hoofdstuk 3 gaan we in op de mate waarin technolo-

 

1 O'Doherty, D. & K. Arnold (2003), Understanding Innovation: The Need for a Systematic 

Approach, The IPTS Report, 71, Sevilla: IPTS. 

2 Timmermans, N.G.L. (2008), De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven, 

EIM: Zoetermeer. 

3 Voor gedetailleerde informatie over het MKB-beleidspanel en het panel technologiebedrij-

ven, zie ook www.ondernemerschap.nl, tabblad 'data', doorklikken op 'datasets'. 
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gieondernemers problemen ondervinden met hun timemanagement, welke 

oorzaken zij zien, en welke mogelijke oplossingen. We trekken op basis van 

de uitkomsten conclusies en gaan in op mogelijkheden om nieuw beleid te 

ontwikkelen. 

2 Tijdsbesteding van technologieondernemers 

Hoe lang werken technologieondernemers? 

Ondernemers maken lange werkweken; zij werken in de regel veel langer 

dan mensen die in loondienst werken. Uit eerder onderzoek bleek dat de 

gemiddelde werkweek van ondernemers in het MKB circa 30% langer is dan 

die bij werknemers1. Technologieondernemers zijn op deze vuistregel geen 

uitzondering. We verwijzen naar tabel 1 waarin het gemiddelde en de sprei-

ding in de tijdsbesteding van technologieondernemers wordt weergegeven. 

Gemiddeld werken technologieondernemers 55,8 uur per week. Daarmee is 

hun werkweek iets langer dan die van gewone ondernemers in het MKB 

(54,3), en in vergelijking met mensen die in loondienst werken, veel lan-

ger2. 

tabel 1 Omvang wekelijkse tijdsbesteding van technologieondernemers (n=450) 

en reguliere ondernemers (n=1.888) in het MKB 

 

werkweek 

(uren) 

doordeweekse 

werktijd (uren) 

werktijd weekend 

(uren) 

vakantiedagen 

per jaar 

 techn. MKB techn. MKB techn. MKB techn. MKB 

5e percentiel 40 25 20 20 0 0 7 5 

25e percentiel 50 45 45 40 0 3 15 12 

Gemiddelde 55,8 54,3 50,1 47,5 5,7 6,8 20,7 18,8 

75e percentiel 60 60 55 55 10 10 25 25 

95e percentiel 76 80 65 70 15 15 30 35 

 N.B. Het gemiddelde is het '5% trimmed mean' waarbij de 2,5% hoogste en laagste 

waarnemingen zijn weggelaten om uitbijters te voorkomen. Het 5e percentiel is de waarde 

waarbij van 5% van de ondernemers lager scoort. Het 75e percentiel is de waarde waarbij 

25% hoger scoort, etc. 

In tabel 1 valt op dat technologieondernemers iets meer doordeweekse uren 

maken, en in de weekends juist iets minder werken. Ook permitteren zij 

zich jaarlijks meer vakantiedagen: 20,7 versus 18,8. Voor beide groepen 

ondernemers blijft het aantal vakantiedagen overigens achter bij dat van 

mensen die in loondienst werken. De resultaten bevestigen het beeld dat 

zelfstandig ondernemerschap gelijk staat aan langer werken en minder va-

kantiedagen, en technologieondernemers zijn op de regel zeker geen uit-

zondering. 

 

1 Hoevenagel, R. (2005), Tijdsbesteding ondernemend Nederland, EIM: Zoetermeer. 

2 Uitgaande van een gemiddelde werkweek in loondienst van 38 uur, is de werkweek van 

technologieondernemers (55,8-38)/38 = 47% langer. 
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Uit de eerste kolommen van tabel 1 blijkt ook dat de spreiding in het aantal 

gewerkte uren in het reguliere MKB groter is dan onder technologieonder-

nemers. Vijf procent van de MKB-ondernemers werkt wekelijks meer dan 80 

uur, en vijf procent minder dan 25 uur. We merken op dat de representatie-

ve MKB-benchmark een zeer heterogene groep van ondernemers bevat: de-

tailhandels- en horecaondernemers die gewoonlijk zeer veel uren maken, 

maar ook zakelijke dienstverleners die de omvang van hun werkweek veel 

beperkter kunnen/willen houden1. Aan de bovenzijde van het spectrum vin-

den we bijvoorbeeld winkeliers en café-eigenaren die wekelijks 100 uur met 

hun zaak bezig zijn; typisch vormen van ondernemerschap waarbij de on-

dernemer zelf altijd aanwezig dient te zijn om toezicht te houden. Aan de 

onderzijde van de verdeling vinden we vormen van ondernemerschap die 

ook heel goed parttime en vanuit huis zijn uit te voeren, zoals consultancy 

en persoonlijke verzorging. Daarbij vergeleken zijn technologieondernemers 

een meer homogene groep. Zij bestaat hoofdzakelijk uit fabrikanten van 

machines en apparaten, fabrikanten van chemische producten, groothande-

laren in machines en apparaten, ICT-bedrijven en ingenieursbureaus2. 

 

Dat technologieondernemers langere werkweken hebben dan de 'gemid-

delde' ondernemer in het MKB blijkt ook uit figuur 1. Slechts 15% heeft een 

werkweek van 40 uur of minder, en in de benchmark is dit 23%. Technolo-

gieondernemers werken typisch 40 tot 60 uur in de week. In het brede MKB 

zien we wel meer uitschieters aan beide kanten van de verdeling. 

figuur 1 Frequentieverdeling aantal gewerkte uren per week door technologieon-

dernemers (n=450) en reguliere ondernemers (n=1.888) in het MKB 
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1 Hoevenagel (2005), op cit. 

2 De Jong (2006), op cit. 
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Wat doen technologieondernemers? 

Ondernemers besteden hun tijd aan verschillende activiteiten. In tabel 2 is 

de werkweek van technologieondernemers opgesplitst in 12 verschillende 

activiteiten waar ondernemers in hun werkweek tijd aan besteden. De aard 

van hun tijdsbesteding wordt vergeleken met die van reguliere ondernemers 

in het MKB. 

tabel 2 Aard wekelijkse tijdsbesteding van technologieondernemers (n=450) en 

reguliere ondernemers (n=1.888) in het MKB, in uren 

Activiteit techn. MKB 

- Uitvoerende werkzaamheden, meehelpen bij productie, reparatie, ver-

kopen, service 10,3 27,2 

- Nieuwe klanten werven en bezoeken, offertes schrijven 10,0 5,2 

- Vakbladen lezen 5,4 1,6 

- Woon-werkverkeer 5,4 2,9 

- Werkoverleg voorbereiden en houden, vergaderingen intern bijwonen 5,3 2,2 

- Personeelsbeleid, zoals leidinggeven, functionerings- of sollicitatiege-

sprekken voeren 4,7 2,2 

- Congressen bijwonen en beurzen bezoeken 3,3 1,3 

- De boekhouding doen, loonadministratie, facturen schrijven 3,2 4,6 

- Via internet informatie zoeken 2,7 2,8 

- Overleg met derden (de boekhouder, gemeenten, adviseurs of hoofd-

kantoor) 2,6 1,5 

- Wettelijke administratieve verplichtingen, zoals formulieren bijhouden 

en invullen 2,3 2,5 

- Cursus of opleiding volgen 0,6 0,3 

Totaal werkweek 55,8 54,3 

 

Uit de vergelijking tussen technologie- en gewone ondernemers vallen di-

verse zaken op. Ten eerste besteden technologieondernemers veel minder 

tijd aan uitvoerende werkzaamheden: zo'n 10 uur per week tegen 27 uur 

voor gewone ondernemers. Voor uitvoerende werkzaamheden als productie, 

reparatie, dagelijkse verkoopactiviteiten, service, maar ook in de boekhou-

ding, loonadministratie en facturering gaat minder tijd zitten (3,2 versus 

4,6 uur per week). Ten tweede valt op dat technologieondernemers meer 

tijd besteden aan management en organisatie. Zij zien een veel groter deel 

van hun werkweek opgaan aan overleg en personeelsbeleid. De conclusie is 

dat technologieondernemers meer dan gewone ondernemers als manager 

optreden. De verklaring ligt (deels) in het feit dat technologiebedrijven een 

grotere omvang hebben; gemiddeld 16,6 werkzame personen, terwijl dit in 

het MKB gemiddeld 11,5 is1. Werkzaamheden worden vaker gedelegeerd aan 

uitvoerende medewerkers. 

 

 

1 De Jong (2006), op cit. 
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Een derde verschil is dat technologieondernemers veel meer tijd investeren 

in activiteiten die zijn gerelateerd aan kennis en innovatie. Zij besteden 

meer tijd aan het lezen van vakbladen, het bijwonen van congressen, het 

bezoeken van beurzen, en het volgen van cursussen en opleidingen. Tech-

nologiebedrijven zijn per definitie innovatiever dan doorsnee MKB-bedrijven, 

en dit zien we ook terug in de tijdsbesteding van de ondernemer. 

 

Ten slotte zien we in tabel 2 dat technologieondernemers relatief veel tijd 

besteden aan de werving van nieuwe klanten. In tegenstelling tot veel ge-

wone ondernemers kennen zij relatief weinig klanten die tegen geringe ver-

koopinspanningen producten en diensten blijven afnemen (denk aan winke-

liers, horecabedrijven, verhuurbedrijven, zakelijke dienstverleners zoals 

schoonmaakbedrijven die met vaste contracten werken, etc.). Technologie-

bedrijven leven van het bewerken en beschikbaar stellen van kennis die in 

producten en diensten wordt toegepast, en omdat de technologieonderne-

mer vaak zelf degene is die van de hoed en de rand weet, is zijn/haar be-

trokkenheid bij het verkoopproces onontbeerlijk. 

3 Problemen met timemanagement 

Zoals gezegd kwam in eerder onderzoek van EIM naar voren dat technolo-

gieondernemers relatief vaak te maken hebben met tijdgebrek. Het percen-

tage ondernemers in technologiebedrijven dat spontaan klaagt over te wei-

nig tijd is drie à vier keer zo hoog als onder gewone ondernemers (15% 

versus 4%)1. In de enquête die EIM in oktober 2008 heeft gehouden onder 

450 technologieondernemers, werd gevraagd of ondernemers tevreden zijn 

over hun timemanagement, en als zij ontevreden waren, hoe dit komt en 

welke mogelijkheden zij zien ter verbetering. 

 

Oordeel over eigen timemanagement 

Van alle ondervraagde technologieondernemers gaf in oktober 2008 niet 

minder dan 30% aan dat zij ontevreden zijn over hun eigen timemanage-

ment. Gevraagd naar de oorzaken van deze problemen is de meest ge-

noemde reden dat de ondernemer te veel werk op zijn/haar bord heeft lig-

gen. Zie figuur 2. 

 

1 Timmermans (2008), op cit. 
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figuur 2 Oorzaken van problemen met timemanagement, in procenten van het aan-

tal technologieondernemers dat hiermee problemen ervaart (n=135) 
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Naast een teveel aan werk geven technologieondernemers aan dat sommige 

randzaken, zoals de administratie en reistijd, hen te veel tijd kosten waar-

door te weinig tijd overblijft voor het 'echte' werk (zoals innovatie, marke-

ting en verkoop). Een flink aantal steekt ook de hand in eigen boezem en 

wijst op de gebrekkige eigen vaardigheden om het werk te plannen, te 

structureren en te delegeren. Ten slotte zijn er ondernemers die klagen 

over de balans tussen werk en privé: het werk moet af en dat gaat ten kos-

te van de thuissituatie. 

 

Omdat mensen van nature de neiging hebben om de oorzaken van proble-

men buiten zichzelf te zoeken, worden in het geval van technologieonder-

nemers knelpunten als financieringsproblemen, tekort aan arbeidskrachten 

en administratievelastendruk eerder herkend dan problemen met timema-

nagement. We concluderen dat een substantieel gedeelte van de technolo-

gieondernemers in het MKB tijdgebrek ervaart, en daarbij na enig doorvra-

gen ook wijst op eigen tekortkomingen. Voor de ontwikkeling van nieuw 

(innovatie- en ondernemerschaps)beleid is dit een belangrijk gegeven. Het 

valt te overwegen om - naast de bestaande beleidsinterventies gericht op 

financiering, beschikbaarheid van arbeidskrachten, kennisoverdracht en 

administratieve lasten - ook beleid te ontwikkelen dat technologieonderne-

mers helpt met hun timemanagement1. Als technologieondernemers hun 

timemanagement beter voor elkaar krijgen, zal dat ertoe leiden dat zij meer 

tijd hebben om ambitieuze plannen te verwezenlijken - bijvoorbeeld de ont-

wikkeling van innovatieve nieuwe producten, het opzetten van innovatieve 

samenwerkingsverbanden, kennisoverdracht, etc. 

 

 

1 In termen van de literatuur over systeemfalen is timemanagement een voorbeeld van een 

'capability failure' waardoor technologiebedrijven minder goed in staat zijn om te innove-

ren. Zie ook O'Doherty & Arnold (2003), op cit. 



 9  

Mogeli jkheden ter verbetering 

Aan de technologieondernemers die problemen hebben met timemanage-

ment is ook gevraagd wat er zou moeten verbeteren. Zie figuur 3. 

 

De meest genoemde oplossing is het aannemen van extra personeel en/of 

een managementassistent (34%). De technologieondernemer kan routine-

matige werkzaamheden dan beter overdragen. Hoewel deze oplossing voor 

de hand ligt en eenvoudig lijkt, is het de vraag waarom de betreffende tech-

nologieondernemers dit nog niet hebben gedaan. De werving van nieuw per-

soneel en/of het delegeren van werkzaamheden is in de praktijk veel moei-

lijker dan het lijkt. Technologieondernemers beschikken over zeer specialis-

tische en veelal impliciete kennis. Om effectief werk te kunnen overdragen, 

hebben zij medewerkers nodig die ook over enige kennis beschikken, zoda-

nig dat zij voor de ondernemer een goede verstaander en gesprekspartner 

zijn. Het volstaat dan niet om een secretaresse aan te nemen. Als de oplos-

sing wordt gezocht in werving of delegeren, dan zijn technologieonderne-

mers meer gebaat bij een assistent die pas is afgestudeerd aan de HTS of 

een technische universiteit, ofwel personen die over relevante domeinkennis 

beschikken. 

figuur 3 Oplossingen voor problemen met timemanagement, in procenten van het 

aantal technologieondernemers dat hiermee problemen ervaart (n=135) 
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Verder noemt 28% dat zij de eigen werkzaamheden beter zouden moeten 

structureren of het werk beter zouden moeten verdelen over de eigen me-

dewerkers. Ook hier is de vraag waarom dit nog niet is gebeurd. Kennelijk 

hebben veel technologieondernemers moeite met de management- en orga-

nisatieaspecten van het runnen van een bedrijf, en gegeven het feit dat zij 

zelf een technische achtergrond hebben, is dit niet verbazingwekkend. De 

overheid zou hierop kunnen inspelen door interventies aan te bieden die 

ondernemers helpen met hun timemanagement, bijvoorbeeld via training, 

opleiding en coaching van individuele ondernemers (merk op dat in figuur 3, 

6% deze oplossing zelf al spontaan noemt). Hier zou een taak kunnen lig-

gen voor bestaande uitvoeringsorganisaties als Technopartner en Syntens. 


