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Crisis heeft weinig invloed op 
opleidingsbudget mkb  
Investeren in kennis voor zzp’er belangrij-
ker dan voor ondernemer met personeel.  

 

 
 
 
 
 
 

Zzp’ers investeren vaker in eigen opleiding en ont-
wikkeling dan ondernemers met personeel. Naarmate 
het aantal werknemers in een bedrijf toeneemt, neemt 
de drang van ondernemers om in zichzelf te investe-
ren af. Driekwart van de ondernemers investeert op 
jaarbasis tot 1500 euro in zichzelf. Een vergelijkbaar 
bedrag wordt jaarlijks eveneens per werknemer in 
kennis en ontwikkeling  geïnvesteerd. Zo blijkt uit een 
enquête van ING Economisch Bureau in samenwer-
king met De Zaak onder 550 MKB-ondernemers 1.  

1. Opleiding en ontwikkeling van ondernemers  

87% van de ondernemers investeert in zichzelf 
Op de vraag ‘Investeert u in uw eigen opleiding en ontwikke-
ling’ antwoordt 87% van de ondernemers  positief. Circa 90% 
van de zzp’ers investeert in zichzelf, tegenover 79% van de 
ondernemers met personeel. Hoe groter het bedrijf, hoe 
minder ondernemers in zichzelf investeren. Ondernemers in 
de industrie en transport & logistiek investeren minder vaak 
in zichzelf ten opzichte van de andere sectoren.  
  
Geen tijd of geen geld 
Ruim een derde van alle ondernemers investeert niet in zich-
zelf omdat ze van mening zijn dat dit geen toegevoegde 
waarde biedt (figuur 1). De belangrijkste reden voor onder-
nemers met personeel om niet in zichzelf te investeren is 
geen tijd (49%), terwijl zzp’ers geen geld (38%) als belang-
rijkste reden opgeven.  
 
Leeftijd wordt ook als één van de redenen genoemd waarom 
ondernemers niet in zichzelf investeren. Als we kijken naar 
leeftijdsopbouw van de ondernemers, blijkt ook dat 18% van    

                                                             
1 De enquête van ING en De Zaak is gehouden in de maand maart 2013. 
Resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van 550 mkb- onderne-
mers. Indien in het rapport wordt gesproken over ondernemers worden 
daar zowel zelfstandigen zonder personeel mee bedoeld als onderne-
mers met personeel. Waar nodig wordt duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen beiden.  
 

Figuur 1 Redenen om niet in opleiding en ontwikke-
ling te investeren 
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Bron: Enquête ING Economisch Bureau & De Zaak 
 
de ondernemers vanaf 60 jaar en ouder niet (meer) in zich-
zelf investeert op het gebied van kennis en ontwikkeling. 
 
Plezier houden in het werk 
Als ondernemers in hun eigen opleiding en ontwikkeling in-
vesteren is dit met name om vakkennis te verbeteren (40%), 
gevolgd door ‘om mijzelf aantrekkelijker te maken voor klan-
ten en opdrachtgevers’ (29%). Dit laatste geldt met name 
voor zzp’ers. Voor ondernemers met personeel is, naast 
vakkennis verbeteren, het updaten van specifieke kennis 
essentieel. Andere argumenten die door ondernemers wor-
den genoemd zijn zelfontplooiing, kwaliteitswaarborg en om 
zelf te groeien. Zoals één van de respondenten het ver-
woordt: “Ik investeer in mij zelf om plezier te houden in mijn 
vak, en zelfverzekerd te zijn over mijn kennis.” 
 
Meeste ondernemers halen kennis uit vakliteratuur  
De meeste ondernemers die wel investeren in eigen oplei-
ding en ontwikkeling, houden hun kennis op peil met behulp 
van vakliteratuur (72%) en cursussen en/of trainingen (64%, 
figuur 2). Hierin zit geen verschil tussen ondernemers met 
personeel en zzp’ers. In de daaropvolgende opties zijn  er 
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wel verschillen. Zo noemen ondernemers met personeel als  
derde en vierde optie informatiebijeenkomsten van bijvoor-
beeld brancheorganisaties of banken, en congresbezoek. 
Zzp’ers noemen als derde en vierde optie websites, web-
casts, e-learning en informatiebijeenkomsten. Een andere 
optie die door zzp’ers veel wordt genoemd is intervisie, 
waarbij wordt geleerd van collega-zzp’ers.   
  

Figuur 2 Vakkennis vergaren 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
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Driekwart ondernemers heeft budget tot 1.500 euro 
Driekwart van de ondernemers investeert op jaarbasis tot 
1.500 euro in kennis en ontwikkeling voor zichzelf (figuur 3). 
Ondernemers met personeel verschillen hierin weinig van 
zzp’ers. Meer dan de helft van de ondernemers geeft aan dit 
jaar evenveel te investeren in de eigen opleiding en ontwik-
keling als drie jaar geleden. De economische crisis speelt bij 
de beslissing om wel of niet te investeren in de eigen kennis 
en ontwikkeling dus nauwelijks een rol.  
 

Figuur 3 Opleidingsbudget voor ondernemers 
(op jaarbasis, in euro’s) 
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2. Opleiding en ontwikkeling van werknemers 

90% van de ondernemers investeert in personeel 
Ongeveer 90% van de ondernemers met personeel geeft aan 
te investeren in de opleiding en ontwikkeling van het perso-
neel.   
 
Twee derde van de ondernemers noemt het verbeteren van 
vakkennis als belangrijkste reden om in kennis en ontwikke-
ling van personeel te investeren, gevolgd door het updaten 
van specifieke kennis. Andere redenen die worden genoemd 
zijn algemene ontwikkeling, persoonlijke groei en kwaliteits-
waarborg. Eén ondernemer stelt: “Door aandacht voor op-
leiding en ontwikkeling, krijg je breder inzetbaar personeel 
met meer bagage.”  
 
Als belangrijkste argument om niet te investeren in de kennis 
en ontwikkeling van personeel wordt geen toegevoegde 
waarde voor het bedrijf genoemd (55%), gevolgd door geen 
interesse van de werknemer (28%) en geen geld (17%).  
 
Werknemer maakt weinig gebruik van online scholing 
Om vakkennis te verbeteren worden werknemers  massaal 
naar cursussen en trainingen gestuurd, althans zo blijkt uit de 
enquête (figuur 4). Vakliteratuur en opleiding volgen op af-
stand. In tegenstelling tot ondernemers bezoeken werkne-
mers in het mkb minder vaak informatiebijeenkomsten en 
congressen, ook maken zij minder gebruik van websites, 
webcasts en e-learning.   
 

Figuur 4  Vakkennis vergaren 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
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Opleidingsbudget vergelijkbaar met ondernemers 
Het opleidingsbudget  per werknemer bedraagt bij circa 
driekwart van de ondernemers  tot 1.500 euro op jaarbasis 
(figuur 5). Dit is vergelijkbaar met het opleidingsbudget van 
de ondernemers zelf. Naarmate een bedrijf meer werkne-
mers in dienst heeft, wordt meer budget  aan opleiding en 
ontwikkeling uitgegeven.  
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Figuur 5  Opleidingsbudget voor werknemers 
(op jaarbasis, in euro’s) 
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Volgens ondernemers is dit bedrag gelijk ten opzichte van 
drie jaar geleden. Het opleidingsbudget voor werknemers is 
dus, ondanks de economische tegenwind van de afgelopen 
jaren, in drie jaar tijd niet of nauwelijks gewijzigd.  
 
84% van de ondernemers vergoedt alle kosten 
84% van de ondernemers betaalt alle opleidingskosten voor 
het personeel. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat 
alleen cursussen en opleidingen worden gefinancierd die 
van nut zijn voor het bedrijf. Of zoals een ondernemer het 
formuleert: “Een taalcursus wordt door ons voor 100% ver-
goed, een kleicursus helemaal niet.” 
 
Terugbetalingsregeling ook in het mkb van toepassing 
Een derde van de ondernemers is een terugbetalingsrege-
ling overeengekomen met het personeel. Regelingen als 
“Het bedrijf betaalt, tenzij de werknemer op korte termijn het 
bedrijf verlaat.”, en “De werknemer betaalt een afkoopsom 
indien hij/zij binnen drie jaar na afronding van de opleiding 
ontslag neemt.” komen niet alleen in het grootbedrijf, maar 
ook in het mkb veelvuldig voor.  
 
Meeste werknemers kunnen onder werktijd studeren 
Volgens één op de vijf ondernemers moet de werknemer 
een eventuele opleiding geheel in zijn eigen tijd doen. De 
meeste ondernemers zijn coulanter en compenseren de be-
nodigde uren of dagen volledig, of in ieder geval gedeelte-
lijk.   
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Disclaimer 
De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening 
weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning 
van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd 
zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of me-
ningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie 
hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals 
gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uitoefe-
ning van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING 
Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter 
informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van 
ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeve-
ling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop 
van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar 
informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle 
mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van 
de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport 
heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. 
geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie 
accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan ge-
wijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING 
Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werkne-
mers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of 
indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van 
(de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zet-
fouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter be-
scherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op 
deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publica-
tie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland 
is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van 
De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. 
 
De tekst is afgesloten op 11 april 2013.   

 


