Ondernemers in Nederland.
De dynamiek in de ondernemerspopulatie in
de twintigste eeuw
J.L.J.M. van Gerwen en F.M.M. de Goey

Sommige onderzoekers zoals biografen richten zich op individuele ondernemers,
anderen leggen zich toe op ondernemers in het industrieel grootbedrijf, weer anderen
richten zich specifiek op ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Hierdoor is het bestaande beeld van de Nederlandse ondernemers in de twintigste eeuw
sterk gefragmenteerd. Het doel van deze bijdrage is om op basis van statistische
gegevens vast te stellen welke veranderingen er gedurende de twintigste eeuw zijn
opgetreden in de omvang en samenstelling van de Nederlandse ondernemerspopulatie en welke verklaringen daarvoor kunnen worden gegeven. Meer specifiek gaat
het om het totale aantal ondernemers in het bedrijfsleven en de samenstelling van
de ondernemerspopulatie, uitgesplitst naar onder andere geslacht en herkomst.

Inleiding
Het beeld van ondernemers in Nederland in de twintigste eeuw is lacuneus en
daarom ook impressionistisch. Zo zijn er in de afgelopen jaren weliswaar veel
biografieën over ondernemers verschenen, maar deze hebben overwegend betrekking op grote en succesvolle industriële ondernemers. Een greep uit de vanaf het
jaar 2000 verschenen biografieën: Anton Jurgens, Frits Fentener van Vlissingen,
Cornelis Verolme, Johan Willem Beyen, Anton Philips, Daniel Georg van Beuningen, Bernard van Leer en Hans Kraaijeveld van Hemert.1 Het Economisch Instituut
voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM), heeft zich in het verleden sterk geprofileerd met een groot aantal onderzoeksrapporten over ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).2 De laatste twee decennia is er bovendien een toenemende belangstelling voor: startende ondernemers, vrouwelijke ondernemers3,
1 Van der Zwan, Hij overwon…F.H. Fentener van Vlissingen 1882-1962 (2006); Van der Ven,
Anton Jurgens Hzn 1867-1945 (2006); Dekker, Cornelis Verolme (2005); Weenink, Bankier van
de wereld… Johan Willem Beyen 1897-1976 (2005); Metze, Ze zullen weten… Anton Philips
1874-1951 (2004); Van Wijnen, D.G. van Beuningen (1877-1955), (2004); Micheels, De
vatenman: Bernard van Leer (1883-1958), (2002); Terlingen, Het slijk der aarde: Hans
Kraaijeveld van Hemert (2000).
2 Het EIM werd in 1930 opgericht om onderzoek te doen naar specifiek het MKB. Het EIM
is thans een werkmaatschappij van Panteia (www.panteia.nl).
3 Stigter en Verheul, ‘Vrouwelijk ondernemerschap’ (2003), 185; Emancipatieraad, Vrouwen
zelfstandig. Perspectieven op ondernemerschap (1986), 25; EIM, Vrouwelijk ondernemerschap
in Nederland 1994-1997 (1999); Aalten, Zakenvrouwen (1991); Berend en Boelmans-Kleinjan,
Beroepsarbeid door vrouwen in Nederland (1979); Pott-Buter en Tijdens, Vrouwen. Leven en
werk in de twintigste eeuw (1998); Tijdens, ‘Women in Business and Management. The
Netherlands’ (1993).
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ondernemers van snelgroeiende ondernemingen (zogeheten ‘gazellen’) en migrantenondernemers.4 Een samenhangend beeld van de gehele ondernemerspopulatie
in Nederland en de ontwikkeling daarvan in de twintigste eeuw ontbreekt.5
Het doel van deze bijdrage is om op basis van beschikbare statistische gegevens
een antwoord te geven op de volgende twee vragen: 1) welke veranderingen zijn
er gedurende de twintigste eeuw opgetreden in de omvang en samenstelling van
de Nederlandse ondernemerspopulatie en 2) hoe kunnen deze veranderingen
worden verklaard? Meer specifiek gaat het om het totale aantal ondernemers
in het bedrijfsleven (tenzij anders vermeld, inclusief de primaire sector)6 en de
samenstelling van de ondernemerspopulatie, uitgesplitst naar onder andere geslacht
en herkomst. Een belangrijke bron voor statistisch onderzoek naar ondernemers
vormen de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS
verzamelt al meer dan honderd jaar een duizelingwekkend groot aantal gegevens
over tal van onderwerpen. In dit onderzoek gaat het – tenzij anders vermeld –
specifiek om de Volks- c.q. Beroepstellingen van 1899 tot en met 1971, de
Arbeidskrachtentellingen (1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985) en de
Enquête-Beroepsbevolking (vanaf 1987).7 Het is zinvol om te bekijken wat de
bruikbaarheid is van CBS-gegevens bij een onderzoek naar de ondernemers
populatie in Nederland.
Deze bijdrage is als volgt opgebouwd. In paragraaf twee presenteren we onze
definitie van het begrip ‘ondernemer’. Wat precies met een ‘ondernemer’ wordt
bedoeld is namelijk geen uitgemaakte zaak. Voor het vervolg van deze bijdrage is
het belangrijk om aan het begin helderheid te verschaffen over onze definitie,
omdat dit gevolgen heeft voor onze tellingen. In de derde paragraaf zal de algemene context worden geschetst door aandacht te besteden aan de economische
structuurverandering en de ontwikkeling van het aantal ondernemingen in Nederland gedurende de twintigste eeuw. Vervolgens wordt in paragraaf vier de kwantitatieve ontwikkeling van de ondernemerspopulatie in Nederland behandeld. Dit
wordt voorzien van bronnenkritisch commentaar om de betrouwbaarheid en
bruikbaarheid van de CBS-cijfers vast te stellen. Hierna zal in paragraaf vijf de
vraag aan de orde komen welk inzicht dit statistische materiaal over de omvang
en samenstelling van de ondernemerspopulatie oplevert. Geven de cijfers de veranderingen in de ondernemerspopulatie naar onze mening goed weer? Zijn er
andere (statistische) bronnen die het beeld kunnen aanvullen c.q. corrigeren?
Zo ja, welke? In de conclusie zullen de bevindingen worden samengevat.
4 Rath en Kloosterman (eds.), Rijp en groen. Het zelfstandig ondernemerschap van immigranten
in Nederland (1998); Van Eijl en Lucassen, ‘Tellen en geteld worden. Vreemdelingen in de
Nederlandse volks- en beroepstellingen (1899-1971)’.
5 Van Stel en Diephuis, Aantallen ondernemers en ondernemingen (2004), 7.
6 Onderzoeksinstellingen zoals het EIM en organisaties zoals het ministerie van Economische
Zaken, beperken zich in hun rapporten tot de particuliere sector: nijverheid, handel en diensten.
7 Van Maarseveen, ‘Beroepstellingen 1849-1971/2000’, 116 en 127-130.
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Ondernemer: een definitie
De meest uiteenlopende disciplines doen onderzoek naar ondernemers, zoals
economen, sociologen, antropologen, psychologen, politicologen en bedrijfskundigen. Ook tal van organisaties, zoals ministeries en particuliere onderzoeks
instellingen, doen geregeld onderzoek naar ondernemers. Zij hebben allemaal
verschillende motieven om het fenomeen ondernemer te benaderen. Dat is ook
mede de reden waarom er een grote diversiteit aan definities van ondernemers
bestaat.8 Hoewel dit lastig is voor onderzoekers, is het geen onoverkomelijk probleem. Belangrijk is wel dat in een onderzoek als dit het begrip ondernemer
expliciet wordt gemaakt. De eerste stap is dan ook het definiëren van het begrip
ondernemer. Vanwege ons doel – het vaststellen van de totale omvang en samenstelling evenals de ontwikkeling van de ondernemerspopulatie in Nederland gedurende de twintigste eeuw – is bewust gekozen voor een functionele en neutrale
definitie. Vanwege het historische perspectief is het essentieel dat de gekozen definitie ook operationeel kan worden gemaakt.9 Op grond van deze overwegingen
is gekozen voor de volgende definitie: de persoon die – als (mede-)eigenaar of
als aangestelde directeur – de dagelijkse leiding heeft over een in hoofdzaak met
private middelen gefinancierde onderneming en verantwoordelijkheid draagt
voor het strategische beleid van die onderneming.10

8 Low and MacMillan, ‘Entrepreneurship: Past research and future challenges’, 148; Baumol,
‘Entrepreneurship in economic theory’, 64; Gartner, ‘Is There An Elephant in Entrepreneurship?, 27-40; Kent, Sexton and Vesper, Encyclopedia of Entrepreneurship (1982) en Sexton and
Smilor (eds.) The art and science of entrepreneurship (1985). Een grote verzameling ‘klassieke’
artikelen over ondernemers en ondernemerschap staat in Livesay, Entrepreneurship and the
growth of firms (1995) (meerdere delen). Zie ook: Hébert and Link (eds.), The Entrepreneur.
Mainstream Views and Radical Critiques (1988). Belangrijk is: Swedberg, Entrepreneurship.
The social science view (2000). Voorts Stewart, ‘A prospectus on the Anthropology of
Entrepreneurship’. Een beknopt overzicht geven Van Dijk en Thurik, Entrepreneurship: visies
en benaderingen (1995).
9 Om die reden is bijvoorbeeld ook geen uur- of dagcriterium in onze definitie gehanteerd.
10 Ter toelichting: (1) Een ondernemer is altijd een persoon. Deze persoon kan volledig
eigenaar of mede-eigenaar zijn. Ook kan de ondernemer een directeur-manager zijn, die geen
(mede)eigenaar is maar een loon ontvangt. Wij onderscheiden zodoende twee categorieën
ondernemers in ons onderzoek: (mede)eigenaar-directeur en de manager-directeur. (2) De
ondernemer is belast met de dagelijkse leiding van een onderneming. Hij of zij heeft binnen
een organisatie niemand boven zich, met mogelijke uitzondering van een toezicht houdend
orgaan, zoals een raad van commissarissen. Indien er een president-directeur aanwezig is in
de onderneming, dan beschouwen wij deze als de ondernemer. Bij gelijkwaardigheid van de
directeuren, zoals bij familiebedrijven soms het geval was/is, kunnen er meerdere
ondernemers tegelijkertijd binnen een bedrijf actief zijn. (3) Onder ‘onderneming’ wordt
verstaan: een op winst gerichte organisatie, die producten en/of diensten voor een markt
voortbrengt. (4) De eerste strategische beslissing is de oprichting van het bedrijf zelf.
Vervolgens gaat het om het waarborgen van de continuïteit en het bereiken van andere door
de ondernemer geformuleerde doelen. Deze doelen verschillen per ondernemer, al naar
gelang de fase waarin de onderneming verkeert, per periode, enzovoort.
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Daarbij maken we een onderscheid naar geslacht (mannen en vrouwen),
herkomst (migranten en autochtonen) en de positie in het bedrijf. Wat betreft
dit laatste punt maken we een onderscheid tussen: eigenaar-directeuren en manager-directeuren. Organisaties zoals het EIM, het ministerie van Economische
Zaken en MKB-Nederland, beschouwen als ondernemers uitsluitend zij die voor
eigen rekening en risico werken: veelal genoemd de zelfstandigen. In deze benadering blijft de groep ondernemers die juist in de twintigste eeuw opkwam als
gevolg van het ontstaan van grote naamloze vennootschappen, de professionele
directeur of de ondernemer in loondienst, buiten beschouwing. Omdat we een
totaalbeeld willen geven van de ondernemerspopulatie, onderzoeken we zowel de
eigenaar-directeuren (de zelfstandigen) als de manager-directeuren (directeuren
in loondienst). Gegevens over eigenaar-directeuren en manager-directeuren
kunnen ons tevens inzicht bieden in het fenomeen van de Managerial Revolution in Nederland.11 Onze definitie omvat zodoende de hele groep ondernemers:
zowel de bakker op de hoek als de voorzitter van de raad van bestuur van een
multinational.

De context
Veel factoren hebben invloed op de ontwikkeling van de ondernemerspopulatie. 12
In deze studie ligt de nadruk op de samenstelling van de ondernemerspopulatie
in samenhang met een aantal economische en demografische grootheden: de
omvang van de (beroeps)bevolking, de economische structuur en de bedrijfsgroottestructuur. Het betreft onzes inziens relevante statistische indicatoren die
in onderlinge samenhang verklaringen kunnen bieden.
Wanneer op basis van statistische gegevens over de verdeling van de beroepsbevolking gekeken wordt naar de economische structuurveranderingen die in
Nederland hebben plaatsgevonden (zie Tabel 1), dan kunnen de volgende conclusies worden getrokken.13 De landbouw, begin negentiende eeuw nog veruit de
grootste werkverschaffer, liet een aanhoudende daling zien, terwijl de nijverheid
een aanhoudende groei vertoonde met versnellingen tussen 1909-1920 en tussen
1930 en 1960. Daarna daalde de werkgelegenheid in de nijverheid. De handel- en
dienstensector vertoonden vanaf het begin van de negentiende eeuw een onophoudelijke groei, met vooral vanaf 1960 een opmerkelijke versnelling.

11 De ontwikkeling van het aantal manager-directeuren is overigens maar een van de
aspecten van het fenomeen Managerial Revolution. Zie Van Gerwen, De Goey en Van Driel,
‘De Managerial Revolution in de VS en Nederland in de twintigste eeuw’ (2005).
12 Zie Wennekers, Entrepreneurship at Country Level (2006). Zie ook Verheul et al. An eclectic
theory of entrepreneurship (2002).
13 Wij zijn ons ervan bewust dat ook het begrip ‘beroepsbevolking’ niet eenduidig is en dat
dit begrip gedurende de twintigste eeuw herhaaldelijk is aangepast door het CBS. Zie Van
Maarseveen, ‘Beroepstellingen 1849-1971/2000’, 119-123.
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Tabel 1. – De beroepsbevolking naar economische sector, 1899-1998 (%).
Jaar

Landbouw

Nijverheid

Handel en Diensten

Divers

Totaal

1899
1909
1920
1930
1947
1960
1971
1981
1990
1998

34
30
24
20

32
33
38
40

31
33
37
39

3
3
2
2

100
99
101
101

12

45

41

4

102

5
4
4

33
28
24

57
63
72

5
6
0

100
101
100

Bronnen: CBS, Tweehonderd jaar statistiek in tijdreeksen 1800-1999 (Voorburg/Heerlen 2001) 21.
Voor 1981: CBS, Vijfennegentig jaar statistiek in tijdreeksen 1899-1994 (Den Haag 1994) 4445.

Het is aannemelijk om een verband te veronderstellen tussen de economische
structuur, het aantal ondernemingen, de gemiddelde bedrijfsgrootte en het aantal
ondernemers.14 Vandaar dat het zinvol is om te kijken naar de ontwikkeling van
het aantal ondernemingen en de bedrijfsgroottestructuur.15 Vanwege de verschillende bronnen en de afwijkende definities zijn de gegevens over aantallen bedrijven en de bedrijfsgroottestructuur in twee tabellen weergegeven. De eerste tabel
(zie Tabel 2a) is gebaseerd op de uitkomsten van de vanaf 1930 tot en met 1978
14 De ondernemers/ondernemingen ratio is een lastige ratio. Omdat één ondernemer leiding
kan geven aan meerdere ondernemingen en/of de leiding van een onderneming uit meerdere
ondernemers kan bestaan, kan het aantal ondernemingen niet zonder meer gelijk gesteld
worden aan het aantal ondernemers of omgekeerd. Bovendien kan de leiding van een MKBonderneming en/of een familieonderneming in handen zijn van meerdere compagnons of
firmanten. Bij grote ondernemingen is het vraag of alleen de voorzitter van de raad van
bestuur als ondernemer wordt geteld of alle leden. In de al eerder genoemde studie van
Van Stel en Diephuis, Aantallen ondernemers en ondernemingen (2004) wordt specifiek
aandacht besteed aan een vergelijking tussen de aantallen ondernemers en onderneming
vanaf de jaren tachtig.
15 De eerste bedrijfstelling in Nederland heeft pas in 1930 plaatsgevonden. Zie Jacques
van Gerwen, ‘A Statistical Latecomer: Dutch Industry in Figures’ nog te verschijnen;
alsook Atsma, ‘Bedrijfstellingen 1930-1978’). Met behulp van de Ongevallenstatistiek
(Ongevallenstatistiek betreffende het kalenderjaar 1903 enz.) is het mogelijk om de dynamiek
in het Nederlandse bedrijfsleven vanaf 1903 te volgen. Hierbij moet wel worden aangetekend
dat de cijfers in de Ongevallenstatistiek alleen betrekking hebben op ondernemingen met
personeel in loondienst. Hierdoor blijft een groot deel van het MKB, namelijk de
ondernemingen zonder personeel, buiten beschouwing.
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gehouden bedrijfstellingen.16 Deze tellingen hebben betrekking op het gehele
Nederlandse bedrijfsleven, exclusief de primaire sector en vormen de basis voor
onze analyse over de bedrijfsgroottestructuur. Hierbij dient evenwel te worden
opgemerkt dat naast de algemene bedrijfstellingen gehouden in 1930, 1950, 1963
en 1978 voor specifieke onderdelen van het bedrijfsleven meer gedetailleerde
statistische gegevens zijn verzameld. Wat betreft het middelgroot- en grootbedrijf
gaat het daarbij om productiestatistieken (vanaf 1917) en de industriestatistieken
(vanaf 1940) uitgevoerd door het CBS en wat betreft het MKB om onder meer de
Middenstandsnota’s van 1954 en 1959 en structuurenquêtes in de jaren zestig uitgevoerd door het Economisch Instituut voor het MKB (EIM).17
Op grond van de cijfers gebaseerd op de algemene bedrijfstellingen kan worden vastgesteld dat het aantal ondernemingen in Nederland in 1930 en 1950 een
vrijwel gelijk niveau had. Vervolgens is het aantal ondernemingen in 1963 gedaald

16 W. Kloek, ‘De ontwikkeling van de gegevensverzameling bij bedrijven’; Atsma, ‘Structuur
van het bedrijfsleven. Bedrijfstellingen 1930-1978’ en J. Atsma, ‘Bedrijfstellingen 1930-1978’.
In zijn bijdragen over de geschiedenis van de bedrijfstellingen in Nederland besteedt Atsma
uitvoerig aandacht aan onder meer de interpretatie van het begrip bedrijf bij de opeenvolgende
tellingen en de discussies over de geheimhouding van individuele gegevens.
17 De Wet van 1 december 1917 ‘tot het verkrijgen van een juiste statistiek van voortbrenging
en verbruik’ gaf het CBS de bevoegdheid om alle benodigde informatie in te winnen. De wet
had een verplichtend karakter voor geënquêteerde ondernemingen. Na de Eerste Wereldoorlog
werd de Statistiek van Voortbrenging en Verbruik verder uitgebouwd. Vanaf 1921 gaf deze
statistiek jaarlijks voor enkele tientallen industrieën gedetailleerde informatie over de
productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de arbeidsinzet, verzameld door middel
van directe bedrijfsenquêtes van het CBS. Een beperking van deze statistiek was evenwel dat
de informatie slechts een deel van de totale nijverheid omvatte. Niet alle bedrijfsklassen
werden geënquêteerd en zij had alleen betrekking op de middelgrote en grote ondernemingen.
Opname van ondernemingen binnen de geselecteerde industrieklassen in de jaarlijkse
tellingen was veelal gebaseerd op het aantal werkenden, maar soms ook op de omvang van de
productie (zie: De Jong, De Nederlandse industrie 1913-1965, 14-20, 339-365). Tijdens de
oorlogsjaren gaf de Duitse bezetter het CBS de opdracht een industrie-enquête uit te voeren.
Maandelijks werden bij industriële ondernemingen met >10 werkzame personen de
personeelsbezetting en omzet (uitgesplitst naar opdrachtgever) waargenomen Deze statistieken
geven inzicht in de omvang van de omzet ten behoeve van Duitse opdrachtgevers. De
enquête is na de oorlog in gewijzigde vorm voortgezet (zie Kloek, ‘De ontwikkeling van de
gegevensverzameling bij bedrijven’, 34-36.
In de jaren vijftig, respectievelijk in 1954 en 1959, zijn een tweetal Middenstandsnota’s
verschenen die een grote hoeveelheid kwantitatieve en kwalitatieve data over de ontwikkeling
van het MKB bevatten: de Middenstandsnota 1954 en Middenstandsnota 1959. Andere
onderzoeken die specifiek de economische en sociale structuur van het MKB tot onderwerp
hebben zijn: EIM, Sociaal-economische gegevens over het Midden- en Kleinbedrijf (1954-1956),
EIM, Enkele ontwikkelingslijnen in Detailhandel en Ambacht 1953-1958 (1959) en EIM,
Tweede Sociaal-Economische Structuurenquête. Gegevens over de economische structuur
van het midden- en kleinbedrijf in de detailhandel en ambacht in 1962 (1967-1969). De statistische data van laatstgenoemde onderzoeken zijn gebaseerd op steekproeven van elk circa
6.000 ondernemingen.
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en vervolgens weer enigszins toegenomen (zie tabel 2a). Uit dezelfde tabel blijkt
dat het aandeel grootbedrijven (met 50 of meer werkzame personen) vanaf 1930
tot 1978 een aanhoudende groei vertoonde.
Tabel 2a. – Aantal ondernemingen (× 1.000) naar bedrijfsgrootte
(in aantal werknemers), 1930-1978.

Jaar

Totaal aantal
ondernemingen

Aantal
ondernemingen
met 1-50
werkzame
personen

1930
1950a
1950b
1963
1978

384
385
378
334
339

381
380
373
327
331

Aantal
ondernemingen
met 50+
werkzame
personen

Aandeel
ondernemingen
met 50+
werkzame
personen

2,9
4,9
4,9
7,4
7,8

0,8%
1,3%
1,3%
2,2%
2,3%

Bronnen: Bedrijfstellingen 1930, 1950, 1963 en 1978 (exclusief de primaire sector). Voor 1950
zijn er twee cijfers beschikbaar: het eerste cijfer (a) heeft betrekking op de oorspronkelijke telling
van 1950, het tweede cijfer (b) is compatibel gemaakt met de cijfers van de telling van 1960.

Duidelijk is dat het Nederlandse bedrijfsleven wordt gedomineerd door het
MKB (voor deze jaren gedefinieerd als ondernemingen met 1 tot 50 werkzame
personen).18
Tot 1978 bedroeg het aandeel MKB-ondernemingen in het totale aantal ondernemingen ruim 97 procent. Op basis van het aantal werkzame personen is het
relatieve belang van het MKB tussen 1930 en 1960 gedaald en vervolgens weer
toegenomen (zie tabel 2b).
Uit het aantal werkzame personen naar ondernemingsgrootte en het gemiddelde
aantal werknemers per onderneming, blijkt de telling van 1963 een keerpunt te
markeren (zie tabel 2c). Tot 1963 was er sprake van een schaalvergroting van het
bedrijfsleven. Deze schaalvergroting was echter niet evenwichtig over alle groottecategorieën gespreid. Het grootbedrijf liet al vanaf 1930 een aanhoudende daling
zien (zie tabel 2c). Na 1963 was er sprake van een algemene schaalverkleining van
het bedrijfsleven.
18 Bij de bedrijfstellingen wordt met werkzame personen bedoeld: “alle personen die op het
tijdstip der telling in de getelde ondernemingen werkzaam waren, hetzij als hoofd of als
meewerkend gezinslid, hetzij als ondergeschikte in loondienst (zie: 2e Algemene bedrijfstelling
16 Oktober 1950. Deel 1, 11).
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Tabel 2b. – Werkzame personen naar bedrijfsgrootte (× 1.000), 1930-1978.
Jaar

Totaal

1-50 werkzame
personen

50+ werkzame
personen

Aandeel
1-50 werkzame
personen

1930
1950a
1950b
1963
1978

1.787
2.512
2.489
3.162
3.099

1.031
1.311
1.291
1.423
1.482

755
1.201
1.198
1.739
1.617

57,7%
52,2%
51,9%
45,0%
47,8%

Bronnen: zie Tabel 2a (exclusief de primaire sector). Omdat de bedrijfstellingen betrekking
hebben op het bedrijfsleven exclusief de primaire sector, zal het duidelijk zijn dat het aantal
werkzame personen ook alleen betrekking heeft op het gehele bedrijfsleven exclusief de primaire
sector.

Tabel 2c. – Gemiddelde omvang ondernemingen naar aantal werkzame personen
1930-1978.
Jaar

Totaal gemiddelde

1-5

6-49

1-50

50+

1930
1950a
1950b
1963
1978

4,7
6,5
6,6
9,5
9,2

1,8
2
2,1
2,2
1,8

12,7
13,2
13,2
13,7
12,2

2,7
3,5
3,5
4,4
4,5

259,4
244,2
244,4
235,1
207,1

Bronnen: zie Tabel 2a (exclusief de primaire sector).

Weliswaar vond een toename plaats van het aantal grote ondernemingen (zie
Tabel 2a), maar het gemiddelde aantal werkzame personen per onderneming
daalde (zie Tabel 2c). Een (deel)verklaring hiervoor is de verplaatsing van werkgelegenheid naar het buitenland door Nederlandse multinationals. Bij Philips bij
voorbeeld, daalde het Nederlandse aandeel in de werkgelegenheid van ruim tweederde in 1929 tot een kwart in 1973 en 21 procent in 1985.19 Het Nederlandse
aandeel in de totale werkgelegenheid van andere grote multinationals, zoals Shell
en Unilever, was eveneens betrekkelijk laag.20 Daarnaast hebben massaontslagen
19 De Smidt en Wever, De Nederlandse industrie. Positie, spreiding en struktuur,166.
20 Ibidem, 160-161. De tien grootste industriële ondernemingen (gemeten in werkgelegenheid)
gedurende een groot deel van de naoorlogse periode waren Philips, DSM, AKZO, Shell,
VMF Stork, Hoogovens, Unilever, Fokker, RSV en DAF/Volvo. Philips was veruit de grootste
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in de jaren zestig en zeventig in onder meer de arbeidsintensieve mijnbouw,
scheepsbouw en textiel een neerwaarts effect gehad op de gemiddelde personeelsomvang van grote ondernemingen. Dat geldt eveneens voor het opsplitsen van
ondernemingen en het uitbesteden (zoals schoonmaak en catering) van bedrijfsactiviteiten.
Vanaf de jaren tachtig nam het aantal ondernemingen spectaculair toe (zie
Tabel 3). Hoewel de cijferreeksen van het CBS en het EIM, zowel qua niveau als
ontwikkeling van elkaar verschillen, is de algemene trend duidelijk.21

Tabel 3. – Aantal ondernemingen (× 1.000), 1987-2000.
Jaar
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

CBS

EIM

477
492
493
515
533
563
577
589

420
436
453
472
491
513
536
560
583
611
638
665
692
721

Bron: Van Stel en Diephuis, Aantallen ondernemers en ondernemingen. Een bronnenonderzoek,
20 (exclusief de primaire sector).

Hoe vertaalden de economische structuurveranderingen zich in de samenstelling
van het Nederlandse bedrijfsleven (zie Tabel 4)?
particuliere werkgever in Nederland gevolgd door Hoogovens (zie Atzema en Wever,
De Nederlandse industrie. Ontwikkeling, spreiding en uitdaging, 162.
21 Van Stel en Diephuis, Aantallen ondernemers en ondernemingen, 10, 19-20. Het CBS legt
in haar definitie van onderneming sterk de nadruk op de bedrijfseenheid, de feitelijke
transactor in het economisch proces. De jaarlijkse EIM-publicatie ‘Bedrijvendynamiek en
werkgelegenheid’ maakt gebruik van gegevens van de Vereniging van Kamers van
Koophandel (VVK). Voor een afweging van de voor- en nadelen zie Stel en Diephuis,
Aantallen ondernemers en ondernemingen, 20-21.
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Tabel 4. – Beroepsbevolking, aantal ondernemingen en werkzame personen
naar economische sector, 1930-1998 (%).
Beroepsbevolking
op basis van
beroepstellingen
(zie Tabel 6)
Jaar

Aantal ondernemingen
op basis van
bedrijfstellingen

Werkzame personen
op basis van
bedrijfstellingen

Nijverheid

Diensten

Nijverheid

Diensten

Nijverheid

Diensten

40

39

40,8

59,2

58,3

41,7

1950

43,2

56,8

66,2

33,8

1950

38,6

61,4

64

36

1963

35,8

64,2

62,7

37,3

1978

23,3

76,7

50,2

49,8

1930
a
b

1960

45

41

1981

33

57

1990
1998

28
24

63
72

Bronnen: Beroepstelingen en bedrijfstellingen (exclusief de primaire sector). De verschillen
tussen beroepsbevolking op basis van beroepstellingen en werkzame personen op basis van
bedrijfstellingen hebben te maken met het feit dat de werkzame personen in laatstgenoemde
tellingen zijn toegerekend aan de hoofdactiviteit van een onderneming. Daarnaast zijn er
nog andere factoren die verschillen kunnen verklaren. De bedrijfstelling telt de ondernemingen en haar samenstellende delen. De beroepstelling telt alleen personen. Beide tellingen
maken gebruik van verschillende classificaties. De beroepstelling zijn inclusief werklozen,
de bedrijfstelling exclusief (Bedrijfstelling 31 december 1930. Deel III. Inleiding (’s-Gravenhage 1936/1937) 37.

Het is niet erg verwonderlijk dat alle indicatoren een gelijke trend laten zien,
namelijk een per saldo dalend aandeel van de nijverheid ten gunste van de
handel- en dienstensector. Op basis van het aandeel ondernemingen per
sector was deze trend het meest geprononceerd (zie Tabel 4). Het relatieve
belang van de nijverheid komt in een ander perspectief te staan wanneer de
beroepsbevolking of het aantal werkzame personen als uitgangspunt wordt
genomen. De ontwikkeling op basis van deze indicatoren verliep geleidelijker.
Bovendien was in deze cijfers ook de (tijdelijke) naoorlogse industrialisatie
zichtbaar.
De cijfers in Tabel 5 laten eveneens zien dat het gemiddelde aantal werkzame
personen per onderneming per economische sector, substantiële verschillen vertoonde. Dit aantal was in de handel- en dienstensector beduidend kleiner dan in
de nijverheid.
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Tabel 5. – Gemiddeld aantal werkzame personen per onderneming en
per sector in 1930-1978.
Jaar
1930
1950a
1950b
1963
1978

Gemiddeld aantal werkzame personen
Nijverheid

Handel en Diensten

6,6
10,0
10,9
16,6
16,0

3,3
3,9
3,9
5,5
3,0

Bronnen: zie Tabel 2a (exclusief de primaire sector).

Het beeld van ondernemers volgens CBS-bronnen
CBS-gegevens over ondernemers: toelichting
Welk beeld van de ontwikkeling van de ondernemerspopulatie in Nederland
kan op basis van de CBS-gegevens worden geconstrueerd? Alvorens de cijfers te
presenteren, dient een aantal kanttekeningen te worden geplaatst bij de door ons
gebruikte bronnen: de Volks- c.q. Beroepstellingen (1899-1971), de Arbeidskrachten
tellingen (1973-1985) en de Enquête-Beroepsbevolking (vanaf 1987) en bij de
CBS-definitie van ondernemers.
Hoe definieert het CBS het begrip ondernemer? Het begrip ‘ondernemer’ treft
men in de Beroepstellingen van 1899 tot en met 1971 en de daaropvolgende
andere tellingen als zodanig niet aan. Wel hanteert het CBS de begrippen ‘bedrijfshoofd’ en ‘zelfstandige’. De CBS-beroepstellingen van 1899 tot en met 1960 maken
een onderscheid naar vier zogeheten ‘beroepsposities’:
‘A: bedrijfshoofd: hoofd van eene zaak, van eene inrichting, van een bedrijf of
onderneming voor eigen rekening
B: bedrijfshoofd: hoofd van eene zaak, van eene inrichting, van een bedrijf of
onderneming als bestuurder voor rekening van een ander
C: personen belast met eenige directie, opzicht of controle, of behoorende tot
directie, bureau-, of kantoorpersoneel (opzichter, controleur, chef of onderchef,
meesterknecht, ploegbaas, enz.)
D: personen in dienstbetrekking en behoorende tot de gewone werklieden (handswerklieden, veldarbeiders, fabrieksarbeiders, scheepsgezellen, matrozen, loopbedienden, boden, bestellers enz.).’22
22 Uitkomsten der beroepstelling… 1889. Inleiding, 12. De cursiveringen zijn van de auteurs
van deze bijdrage.
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Bij de tellingen van 1899 tot en met 1930 zijn de beroepsposities alleen toegepast
op personen die werkzaam waren in bedrijven in de landbouw, visserij en jacht,
nijverheid, handel, verkeer, krediet-, bank- en verzekeringswezen.23 Tot 1947
kregen personen werkzaam in de overige bedrijfsklassen (‘vrije en daarmee
overeenkomende beroepen’, ‘onderwijs’, huiselijke diensten, losse werklieden en
godsdienst) geen beroepspositie toebedeeld.24 Vanaf de telling van 1947 kreeg de
gehele beroepsbevolking een beroepspositie. Hoewel in principe is vastgehouden
aan de indeling in bedrijfshoofden voor eigen rekening, respectievelijk voor rekening van anderen, bedrijfsleiders en ondergeschikten, is in vergelijking met de
voorgaande tellingen die van 1947 specifieker. Van de bedrijfshoofden voor eigen
rekening zijn, voor zover zij werkzaam waren in de nijverheid, degenen die zonder personeel en/of eigen kinderen werkten, afzonderlijk gehouden. Deze groep
ondernemers kreeg de aanduiding ‘kleine zelfstandigen’ in de nijverheid.25 Het
doel van deze aanpassing was een beeld te krijgen van de eenmansbedrijven
in de nijverheid, waarvan het bedrijfshoofd uitsluitend door zijn echtgenote of
compagnon werd bijgestaan. Verder zijn onder de vrouwelijke bedrijfshoofden
niet meer begrepen de in het bedrijf van het gezinshoofd medewerkende echt
genoten. Deze zijn als afzonderlijke groep opgenomen.26
Bij de Beroepstelling van 1960 kwam, in aansluiting op de internationale aanbevelingen, bij de classificatie de nadruk te liggen op de ‘aard van de verrichte
werkzaamheden’. De indeling in 1960 naar beroepspositie is vergelijkbaar met die
van 1947. Bij de indeling van de beroepsbevolking naar de positie in het bedrijf
is bij de telling van 1960 de volgende indeling gehanteerd met betrekking tot de
bedrijfshoofden:

23 Vergelijkbare indelingen zijn gehanteerd bij de tellingen van 1909, 1920 en 1930. Bij de
tellingen van 1920 en 1930 is daarnaast nog een onderscheid aangebracht tussen:
a. Personen tot het eigenlijke bedrijf behorend (d.w.z. personeel, dat krachtens de aard van
het uitgeoefende beroep typisch thuishoort in het bedrijf, waarin het werkzaam is),
waarvan
Bedrijfshoofden voor eigen rekening
Bedrijfshoofden voor rekening van een ander
Bedrijfsleiders, meesterknechts e.d.
Gewoon personeel
b. Personen, niet behorende tot het eigenlijke bedrijf.
Met de laatstgenoemden zijn de in het bedrijf werkzame personen bedoeld die ‘niet
rechtstreeks aan het product’ meewerkten. Deze categorie omvatte administratief personeel,
technisch personeel, magazijnpersoneel, machinisten, stokers, voerlieden, chauffeurs, schippers, geschoold personeel (onderhoudspersoneel enz.) en ongeschoold personeel
(onderhoudspersoneel enz.).
24 Harmsen en Winkels, ‘Geteld en geclassificeerd. Coördinatie van persoons- en
huishoudenskenmerken’, 202.
25 12e Volkstelling, annex woningtelling 31 mei 1947. Serie A, Deel 2, 13-14
26 Ibidem.
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‘1) bedrijfshoofden: omvat alle personen die voor eigen rekening een bedrijf
uitoefenen (inclusief pachters, medefirmanten of compagnons, beherende
vennoten, deelgenoten in de maatschap e.d.) en voorts hen die voor eigen
rekening een beroep uitoefenen onder wie beoefenaren van wetenschappelijke
vrije beroepen (artsen, advocaten e.d.) en voor eigen rekening werkende
verpleegsters, pedicures e.d.;
2) medewerkende echtgenoten en kinderen: de echtgenoten, in het gezin levende
ongehuwde kinderen van het bedrijfshoofd die 15 of meer uren per week meewerkten en ‘in enkele gevallen’ gehuwde kinderen en
3) directeuren van NV’s, coöperaties e.d. actief in de particuliere sector.’27
De Beroepstelling van 1971 onderscheidde voor de gehele beroepsbevolking
drie categorieën: zelfstandigen, personen in loondienst en meewerkende gezinsleden.28 De categorie ‘zelfstandigen’ omvatte alle personen die als eigenaar,
mede-eigenaar, firmant, pachter, zetbaas of dergelijke voor eigen rekening een
bedrijf voerden of een beroep uitoefenden. Als meewerkende gezinsleden zijn
beschouwd de echtgenotes en de nog thuiswonende ongehuwde kinderen van
het bedrijfshoofd of van de vrije beroepsbeoefenaar voor zover deze ten minste
15 uur per week – al dan niet tegen betaling – in het bedrijf meewerkten. Tot
de categorie ‘personen in loondienst’ behoorden alle personen die tegen loon,
salaris of een andere vorm van geldelijke beloning werkzaamheden ten behoeve
van anderen verrichten. Uit de toelichting kan worden afgeleid dat managerdirecteuren (zoals directeuren en bedrijfsleiders van horecabedrijven) zijn ingedeeld bij de grote groep ‘employees’ (werknemers). Volgens de telling van 1971
zijn de categorieën die zijn onderscheiden ‘in principe vergelijkbaar’ met de in
1960 gehanteerde indeling.
Na de beroepstelling van 1971, zijn vanaf 1973 beroepsgegevens verkregen via
steekproefonderzoeken: de Arbeidskrachtentellingen (1973-1985) en de EnquêteBeroepsbevolking (vanaf 1987). De tellingen vanaf 1973 hebben betrekking op
2,5 tot 5 procent van de totale beroepsbevolking. De betrouwbaarheid van de uitkomsten laat – door de wijze van tellen (steekproef), door een sterk toegenomen
non-response en door de wijze van classificatie – te wensen over.29 Het CBS
signaleert in verschillende jaren onwaarschijnlijke schommelingen in de aantallen
27 13e Algemene volkstelling 31 mei 1960. Deel 10, Beroepsbevolking. Serie B, 8. Het
onderscheid tussen A- en B-positie is minder eenduidig dan het lijkt. Welke beroepspositie
heeft een ondernemer die aan het hoofd staat van een NV en grotendeels zelf eigenaar is
van de onderneming (zoals bij voorbeeld Anton en Gerard Philips in de beginperiode
van hun onderneming)? De A- of B-positie? Cursiveringen zijn van de auteurs van deze
bijdrage.
28 14e Algemene volkstelling. 28 februari 1971. Deel 4A, 9-10. De positie in het bedrijf heeft
betrekking op het werkende deel van de beroepsbevolking.
29 Van Stel en Diephuis, Aantallen ondernemers en ondernemingen, 15 en Van Maarseveen,
‘Beroepstellingen 1849-1971/2000’, 116 en 129.
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personen in bepaalde categorieën.30 Door aanpassingen in de indeling naar
beroepspositie in de beroepstellingen vanaf 1971 is het nagenoeg onmogelijk
de oude A- en B-categorie voor Nederland als geheel en voor de afzonderlijke
economische sectoren te volgen.
Wat zijn per saldo de belangrijkste gevolgen geweest van de opeenvolgende
aanpassingen van de definitie voor het vaststellen van de totale omvang en de
samenstelling van de Nederlandse ondernemerspopulatie?
1. De vrije beroepen zijn van 1899 tot 1960 niet, vervolgens wel meegerekend bij
het vaststellen van het totale aantal ondernemers. Niet duidelijk is of alle vrije
beroepsbeoefenaren vanaf die tijd als ondernemer zijn geteld.
2. De wijze van tellen van vrouwenarbeid in de beroepstellingen heeft vaak geleid
tot onderschatting van de omvang. Maatschappelijke opvattingen over betaalde
vrouwenarbeid zijn duidelijk van invloed geweest het tellen van met name
werkende gehuwde vrouwen in het algemeen en daarmee op vrouwelijke
ondernemers.31 Bovendien is het lastig om het aandeel vrouwelijke ondernemers te distilleren uit de groep ‘meewerkende gezinsleden’. Daar komt nog bij
dat vanaf de telling in 1960 een uur-criterium is toegevoegd.
3. Tot en met 1960 is er nog een relatief duidelijk onderscheid gemaakt tussen
ondernemers met een A- en ondernemers met een B-positie. Vanaf 1960 wordt
feitelijk een geheel nieuwe indeling gehanteerd in zelfstandigen, meewerkende
gezinsleden en loonarbeiders. Dat blijkt ook uit het feit dat in de historische
analyse van de beroepsbevolking naar de positie in het bedrijf (1899-1960),
de B-positie in zijn geheel is ondergebracht bij de C-positie: employees c.q.
personen in loondienst.32 In de beroepstellingen vanaf 1971 ligt de nadruk
geheel op de zelfstandigen en meewerkende gezinsleden (zie punt 2 hierboven)
en is de statistische aandacht voor de manager-directeur geheel verdwenen.
4. Los van de aanpassingen in de definities is het van belang om vast te stellen
dat de beroepstellingen feitelijk tijdopnames zijn en dat deze geen inzicht
geven in de veranderingen welke de cijfers in de tussenliggende periode hebben ondergaan. Met deze factor dient met name rekening te worden gehouden
bij een vergelijking van de gegevens van 1930 en 1947, een periode van zeventien jaar met zeer turbulente en bewogen ontwikkelingen: een langdurige en
zware depressieperiode, gevolgd door economisch herstel en vervolgens vijf
oorlogsjaren.33

30 Zie bijvoorbeeld: CBS, Arbeidskrachtentelling 1977 (Voorburg 1980) 17.
31 De daling van het aantal vrouwelijke ondernemers werd in de Beroepstelling van 1920
toegeschreven aan de daling van het aantal gehuwde vrouwen dat hoofd was van een
landbouwonderneming (zie: Uitkomsten der beroepstelling 31 december 1920. Inleiding en
beroepsindeling, XLVII).
32 13e Algemene volkstelling 31 mei 1960. Deel 10. Beroepsbevolking. Serie C, 17.
33 12e Volkstelling, annex woningtelling 31 mei 1947. Serie A. Deel 2, 18.
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5. Naast aanpassingen van de definitie dienen ook herclassificaties bij de opeenvolgende tellingen niet te worden veronachtzaamd. Vandaar dat het belangrijk
is om de toelichtingen bij de afzonderlijke tellingen goed te raadplegen. In deze
bijdrage wordt daar nog op terug gekomen.
6. De geënquêteerden bepaalden zelf hun beroepspositie. Dit is van invloed op de
uiteindelijke classificatie. Met het aanscherpen van de vraagstelling is getracht
interpretatie- en classificatieproblemen zoveel mogelijk te ondervangen.
Los van de zojuist gemaakte kanttekeningen, kan in ieder geval worden gesteld
dat de CBS-definities tot en met 1960 in principe goed aansluiten bij de door ons
gehanteerde definitie.34 De waarde van de cijfers van de opeenvolgende beroepstellingen schuilt ons inziens vooral in de orde van grootte en de trend en niet
zozeer in de absolute cijfers per peiljaar.

CBS-gegevens over ondernemers: de cijfers
De hier gepresenteerde cijfers hebben – tenzij anders is vermeld – betrekking op
de gehele ondernemerspopulatie werkzaam in het Nederlandse bedrijfsleven
inclusief de primaire sector. Welk beeld leveren de cijfers op? Tabel 6 bevat gegevens over het totale aantal ondernemers vanaf 1899 tot en met 1971. Om deze
gegevens in perspectief te plaatsen zijn ze gerelateerd aan de totale beroepsbevolking en de totale bevolking.35 De beroepsbevolking heeft gedurende een groot deel
van de twintigste eeuw een vrij stabiel aandeel in de totale bevolking.36 Het totale
aantal ondernemers (A- en B-positie) laat tot 1947 een stijging zien. Weliswaar
past het cijfer van 1920 niet in deze trend, maar met aanpassingen voor de
herclassificatie komt dit cijfer toch weer aardig in de buurt van de algemene trend.
Volgens deze cijfers daalt het aantal ondernemers vanaf 1947. Het ondernemersaandeel in de totale beroepsbevolking heeft een dalende tendens tot 1920. Vanaf
1920 tot 1947 neemt dit aandeel toe om vervolgens, vanaf 1960 weer te gaan
dalen.

34 De beroepstellingen hebben in afwijking van onze definitie ook de directeuren van
overheidsbedrijven meegerekend.
35 Aan de definitie van het begrip beroepsbevolking kan op een vergelijkbare wijze als bij de
ondernemers een analyse worden gewijd aan de veranderingen gedurende de twintigste eeuw.
Om het beeld niet al te complex te maken is in deze bijdrage gekozen voor een ‘eenvoudige
omschrijving’ van het begrip beroepsbevolking namelijk de werkzame en niet werkzame
beroepsbevolking.
36 Hoewel men zou verwachten dat onder invloed van economische (bij voorbeeld
conjunctuurinvloeden), demografische (veranderingen in de leeftijdssamenstelling en de
levensduur), maatschappelijke factoren (bij voorbeeld onderwijsparticipatie en het denken
over de arbeidsparticipatie van vrouwen) en aanpassingen van de statistische definitie van
het begrip beroepsbevolking het aandeel van de beroepsbevolking in de totale bevolking
fluctueert, blijken deze fluctuaties gedurende een betrekkelijk lange periode per saldo
gering te zijn.
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Tabel 6. – Totale aantal ondernemers (A+B posities) (× 1.000) in relatie tot
de totale beroepsbevolking en de bevolking, 1899-1971.
Ondernemers
Jaar

Positie
A

Positie
B

Posities
A+B

1

2

3

4

1899
1910
1920
1930
1947
1960
1971

499
574
543
682
872
708
532

14
22
10
17
15
27

513
597
553
698
887
735

2.033
2.326
2.721
3.171
3.866
4.280
4.906

5.040
5.772
6.754
7.825
9.543
11.417
13.119

40,3%
40,3%
40,3%
40,5%
40,5%
37,5%
37,4%

25,2%
25,7%
20,3%
22,0%
22,9%
17,2%

Bronnen: 13e Algemene volkstelling 31 mei 1960. Deel 10. Beroepsbevolking. C. Vergelijking van
de uitkomsten van de Beroepstellingen 1849-1960 (Hilversum 1966) en Beroepstelling 1971.
1.
2.
3.
4.

Totale beroepsbevolking (werkzame en niet-werkzame beroepsbevolking).
Totale bevolking.
Aandeel totale beroepsbevolking in de totale bevolking.
Ondernemersaandeel: aandeel ondernemers in de totale beroepsbevolking.

De cijfers die betrekking op de periode vanaf 1971 zijn in een aparte tabel (Tabel 7)
opgenomen vanwege de al eerder vermelde definitieaanpassingen. Vanaf 1971
hebben de cijfers namelijk betrekking op de drie hoofdcategorieën: 1) zelfstan
digen, 2) meewerkende gezinsleden en 3) personen in loondienst. De gehanteerde
classificatie is echter minder eenduidig dan hij lijkt. In de cijfers voor zelfstandigen
zijn ook een (onbekend) aantal directeuren-grootaandeelhouders van besloten
vennootschappen opgenomen.37 Met andere woorden: de ondernemers met een
B-positie (manager-directeuren) zijn als aparte groep tot en met 1960 goed te
traceren. Vanaf 1971 is dat door hun classificatie onder zowel zelfstandigen als
personen in loondienst niet meer mogelijk. Bovendien is de ondernemerspopulatie ingeperkt tot de leeftijdscategorie 15-64 jaar.38
Uit de cijfers in Tabel 7 kan worden afgeleid dat – met de zo juist gemaakte
kanttekeningen in het achterhoofd – na een aanhoudende daling, vanaf het midden
van de jaren tachtig het absolute aantal ondernemers een stijgende lijn vertoonde.
Hoewel de arbeidsparticipatie sterk toenam, behield het ondernemersaandeel een

37 De reden hiervoor is dat de respondent zelf zijn classificatie bepaalt. Hierdoor is niet
bekend hoeveel directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) zichzelf als werknemer en hoeveel
zichzelf als ondernemer opgeven.
38 Van Stel en Diephuis, Aantallen ondernemers en ondernemingen, 14.
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Tabel 7. – Aantal zelfstandigen en meewerkende gezinsleden (× 1.000) in relatie
tot de totale beroepsbevolking (inclusief de landbouw) en bevolking 1971-2000.
Jaar

1

2

3

4

5

6

7

1971
1977
1983
1985
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

532
471
473
462

127
111
129
119

659
582
602
581
627
665
698
706
728
755
737
726
798

4.906

13.119

37,4%

13,4%

5.312
5.396
6.249
6.344
6.415
6.547
6.655
6.829
6.955
7.332
7.388

14.340
14.454
15.129
15.239
15.342
15.424
15.494
15.567
15.650
15.842
15.962

37,0%
37,3%
41,3%
41,6%
41,8%
42,4%
43,0%
43,9%
44,4%
46,3%
46,3%

11,3%
10,8%
10,0%
10,5%
10,9%
10,8%
10,9%
11,1%
10,6%
9,9%
10,8%

Bronnen: 1977: CBS, Arbeidskrachtentelling 1977 (’s-Gravenhage 1980) 29; 1983 en 1985 CBS,
Arbeidskrachtentelling 1985 (Voorburg/Heerlen 1987) 20, 1992-2000: EIM, Aantallen ondernemers en ondernemingen. Een bronnenonderzoek (Zoetermeer 2004) 14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aantal zelfstandigen.
Aantal meewerkende gezinsleden.
Totaal 1 + 2.
Totale beroepsbevolking (werkzame en niet werkzame beroepsbevolking).
Totale bevolking.
Aandeel totale beroepsbevolking in totale bevolking.
Ondernemersaandeel: aandeel ondernemers in de totale beroepsbevolking.

vrij stabiel niveau van ruim tien procent. Dit komt doordat tegenover de stijging
van de ondernemers in de secundaire en vooral in de tertiaire sector een sterke
daling van het aantal ondernemers in de primaire sector staat.39
Uit de uitkomsten van de bedrijfstellingen bleek al de sterke dominantie van
het MKB. Met behulp van dezelfde bedrijfstellingen kan de samenstelling van de
ondernemerspopulatie in dit opzicht verder worden toegelicht. In 1930 bedroeg
het aantal ondernemingen zonder personeel, met andere woorden wel ondernemers
maar geen werkgevers, 57 procent.40 Bij de Bedrijfstellingen van 1960 en 1978 zijn
39 Wennekers, Entrepreneurship at Country Level.
40 Bedrijfstelling 31 december 1930,. Deel III, 111. Het betreft eenmanszaken (zaken waarin
uitsluitend het hoofd van de onderneming werkzaam was), ondernemingen waarin de twee
daarin werkzame personen beiden bedrijfshoofd (compagnons) waren en de ondernemingen
waarin het bedrijfshoofd uitsluitend door zijn (haar) echtgenoot of echtgenote werd bijgestaan.
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andere classificaties gehanteerd, maar niettemin illustreren deze cijfers qua orde
van grootte het grote aandeel van het MKB. In 1960 bedroeg het aandeel ondernemingen waarin maximaal twee personen werkzaam waren ruim 53 procent.41
In 1978 bedroeg het aandeel ondernemingen met 0 tot 4 werkzame personen
bijna 73 procent.42

De A- en B-posities
Zoals al eerder is aangegeven maken de CBS-beroepstellingen van 1899 tot en met
1960 een duidelijk onderscheid naar ondernemers c.q. bedrijfshoofden met een
A- (eigenaar-directeur) en een B-positie (manager-directeur). Wanneer deze CBScijfers op een rijtje worden gezet, levert dat het volgende beeld op (zie Tabel 8).
Tabel 8. – Ondernemerspopulatie (× 1.000) uitgesplitst naar A- en B-positie
1

2

(1+2) 3

2/3

Jaar

Positie A
Totaal

Positie B
Totaal

Posities A+B
Totaal

Aandeel positie B
op totaal

1899
1909
1920
1930
1947
1960

499
574
543
682
872
708

14
22
10
17
15
27

513
597
553
698
887
735

2,7%
3,7%
1,8%
2,4%
1,7%
3,7%

Bron: CBS, Uitkomsten der beroepstelling 31 december 1920. Inleiding en beroepsindeling
(’s-Gravenhage 1924) XVII (Staat VIII) en CBS, 13e Algemene volkstelling 31 mei 1960. Deel 10.
Beroepsbevolking. C. Vergelijking van de uitkomsten van de beroepstellingen 1849-1960 (Hilversum 1966), staat 9 (pagina 22).

Uit Tabel 8 blijkt dat de ontwikkeling van de bedrijfshoofden met een B-positie
een grillig verloop heeft, zowel absoluut als wat betreft aandeel. Nader onderzoek
zal moeten uitwijzen in hoeverre hier sprake is van een reëel verloop of dat de
41 Derde algemene bedrijfstelling. 15 oktober 1963. Deel 4, 47.
42 4e Algemene bedrijfstelling 1978. Deel 2, 22. Het totaal aantal ondernemingen bedroeg
338.572 waarvan 102.668 met 0 en 1 werkzame persoon en 143.949 ondernemingen met 2-4
werkzame personen. De bedrijfstelling omschrijft werkzame personen als “alle personen die
gemiddeld 15 uren of meer per week feitelijk werkzaam zijn (dus ook werkzame eigenaren,
medewerkende gezinsleden e.d.), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld” (pagina 9). Opvallend
is dat de Bedrijfstelling van 1978 in het overzicht van ondernemingen naar grootteklasse
werkzame personen ook een categorie “0 en 1” hanteert, ervan uitgaande dat in elke
onderneming minstens één persoon werkzaam is.
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cijfers sterk zijn beïnvloed door onjuiste opgaven en herclassifacties. Herclassificaties zijn in ieder geval van invloed geweest op de sterke absolute en relatieve
teruggang tussen 1909 en 1920 van ondernemers met de B-positie. Dit kwam doordat directeuren van gas- en elektriciteitsfabrieken, veelal overheidsbedrijven, in
1920 een C-positie kregen toegekend. Dat gold ook voor grote groepen filiaal- en
zetbazen die in 1909 nog een B-positie bekleedden.43 Los daarvan lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat in ieder geval in de eerste helft van de twintigste eeuw
ondernemers met een B-positie (de manager-directeuren) maar een betrekkelijk
klein percentage uitmaakten van het totale aantal ondernemers. Uit de cijfers in
Tabel 8 kan verder worden geconcludeerd dat voor zover zich in Nederland al een
Managerial Revolution heeft voltrokken, deze na 1945 dient te worden gedateerd.
Uit een eerder onderzoek naar de ontwikkeling van de Managerial Revolution in
Nederland, dat eveneens gebaseerd is op CBS-gegevens, blijkt inderdaad dat de
verschuiving in Nederland richting management- ondernemingen pas na 1960 op
gang is gekomen.44

Mannen en vrouwen
Welke conclusies kunnen worden getrokken op basis van de CBS-gegevens wanneer gekeken wordt naar de verdeling tussen mannen en vrouwen. Vanwege
de definitie-aanpassing zijn ook in dit geval twee aparte tabellen samengesteld
(zie Tabel 9 en 10).45
Uit de cijfers in de Tabellen 9 en 10 blijkt dat de gehele ondernemerspopulatie
gedurende een groot deel van de eeuw werd gedomineerd door mannelijke
eigenaar-directeuren. Het aantal vrouwelijke ondernemers kent een tamelijk
grillig verloop. De oorzaken daarvan zijn door een gebrek aan onderzoek naar
vrouwelijk ondernemerschap in historisch perspectief vooralsnog onduidelijk.
Duidelijk is wel dat naast economische omstandigheden, maatschappelijke opvattingen over betaalde vrouwenarbeid van invloed zijn geweest op de ontwikkeling

43 Uitkomsten der beroepstelling 31 december 1920. Inleiding, XVIII.
44 Van Gerwen, De Goey en Van Driel, ‘De Managerial Revolution in de VS en Nederland
in de twintigste eeuw’. Dit onderzoek heeft betrekking niet alleen op ondernemers met een
A- en B-positie, maar ook de middenmanagers met een C-positie. Het onderzoek heeft
specifiek betrekking op ondernemers in de nijverheid, handel en dienstensector, waardoor de
cijfers afwijken van die in deze bijdrage. Bovendien is een andere definitie van de
beroepsbevolking gehanteerd.
45 Op basis van de volkstellingen is het mogelijk om een meer gedetailleerd beeld te geven
van de totale ondernemerspopulatie uitgesplitst naar mannen en vrouwen, met specificaties
naar de A- en B-positie. Vanwege de overzichtelijkheid is in deze tabel bewust gekozen voor
een beperking tot de ondernemers met een A-positie omdat 1) de historische analyse van de
beroepspositie door het CBS uit 1960 zich eveneens beperkte tot de bedrijfshoofden met een
A-positie en 2) omdat in de tellingen vanaf 1971 eveneens de nadruk ligt op zelfstandigen
(lees ondernemers met een A-positie).
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Tabel 9. – Eigenaar-directeuren (× 1.000) uitgesplitst naar mannen en vrouwen,
1899-1971.
Jaar

Mannen
A-positie

Vrouwen
A-positie

Totaal
A-positie

Aandeel vrouwen
op totaal

1899
1910
1920
1930
1947
1960
1971

413,3
454,4
458,9
557,8
651,1
593,4
486,0

85,6
120,0
84,6
123,8
220,7
114,9
45,8

498,9
574,4
543,4
681,6
871,8
708,3
531,8

17,2%
20,9%
15,6%
18,2%
25,3%
16,2%
8,6%

Bron: CBS, 13e Algemene volkstelling 31 mei 1960. Deel 10. Beroepsbevolking. C. Vergelijking van de
uitkomsten van de beroepstellingen 1849-1960 (Hilversum 1966) en CBS, Beroepstelling 1971. Aantallen
vrouwelijke ondernemers betreft bedrijfshoofden en in het gezinsbedrijf meewerkende echtgenoten.

Tabel 10. – Zelfstandige mannelijke en vrouwelijke ondernemers en
meewerkende gezinsleden (× 1.000) 1947-2000.
Jaar

Zelfstandigen

1947
1960
1971
1977
1983
1985
1996*
1997*
1998*
1999*
2000*

Meewerkende
gezinsleden

M

V

M

V

651
593
486
411
396
388
485
495
480
458
503

69
50
46
60
77
74
209
216
205
212
228

166
104
31
14
15
13

238
94
97
97
114
106

1

2

Totaal

3

4

720
643
532
471
473
462

404
198
128
111
129
119

1124
841
660
582
602
581
694
711
685
670
731

9,6%
7,8%
8,6 %
12,7%
16,3%
16,0%

27,3%
17,1%
21,7%
27,0%
31,7%
31,0%
30,1%
30,4%
29,9%
31,6%
31,2%

Bronnen: Beroepstellingen 1947 en 1960, 1977: Arbeidskrachtentelling 1977 (’s-Gravenhage 1980) 29;
1983 en 1985 Arbeidskrachtentelling 1985 (Voorburg/Heerlen 1987) 20, CBS-gegevens 1996-2000.
1.
2.
3.
4.
*
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Totale aantal zelfstandigen.
Totale aantal meewerkende gezinsleden (inclusief kinderen).
Aandeel vrouwelijke zelfstandigen op totale aantal zelfstandigen.
Aandeel vrouwen in totale zelfstandigen en meewerkende gezinsleden.
Vanaf 1996 zijn de zelfstandigen gedefinieerd als: a) personen die werkzaam zijn in het eigen
bedrijf of praktijk, b) personen die werkzaam zijn in bedrijf of praktijk van hun partner of
ouders en c) overige zelfstandigen, personen die niet werknemer zijn en niet werkzaam zijn
in eigen bedrijf of praktijk of bedrijf van hun partner/ouders. Tot de laatste categorie behoren
onder meer freelancers.
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van de arbeidsparticipatie van vrouwen en daarmee op vrouwelijke ondernemers.46
Bij een analyse van het vrouwelijke ondernemerschap in historisch perspectief
dient bovendien rekening te worden gehouden met het feit dat ze niet steeds
systematisch zijn meegeteld in de beroepstellingen.47 Hierdoor is hun aandeel in
de statistieken onderbelicht gebleven. Voor een deel zijn de verschuivingen in
aantallen ook het gevolg geweest van de al eerder gesignaleerde herclassificaties
bij de opeenvolgende beroepstellingen.48 Zo kregen in de Beroepstelling van 1920
de huis- en verstelnaaisters, in 1909 nog met een A-positie, opeens de D-positie
toebedeeld. Dat maakte meteen al een verschil uit van bijna 15.000 vrouwelijke
ondernemers!49
Vrouwelijke ondernemers waren overwegend actief in de handel en de dienstverlening (hotels, pensions, en dergelijke), gevolgd door de landbouw en de nijver
heid (textiel). Relatief weinig vrouwelijke ondernemers trof men aan in de bouw,
het bank- en verzekeringswezen en het transport. In een groot aantal gevallen
ging het om meewerkende echtgenoten en om weduwen die de zaak van hun
overleden man voortzetten. De gebrekkige sociale voorzieningen vóór 1940 en de
oorlogsjaren kunnen verklaringen zijn voor de opvallende toename van het aantal
vrouwelijke ondernemers tussen 1930 en 1947.50
De effecten van een veranderende maatschappelijke houding ten aanzien
van vrouwenarbeid werden pas vanaf de jaren zeventig zichtbaar. Tussen 1947 en
1960 was er nog sprake van een daling van de arbeidsparticipatie van vrouwen.
Het aantal vrouwelijke ondernemers halveerde bijna tussen 1947 en 1960 en hun
aandeel in de totale ondernemerspopulatie viel terug van 25,3 naar 16,2 procent
in 1960 (zie Tabel 9). Het merendeel van de vrouwelijke ondernemers bleef werkzaam in de handel- en de dienstensector. Veel voorkomende beroepen waren pensionhoudster, kamerverhuurster, caféhouder, kapster en schoonheidsspecialist.51
Het betrof doorgaans beroepen die – omdat ze aan huis konden worden uitge
oefend – het mogelijk maakten werk met zorg voor het gezin te combineren.
Na 1960 hield de daling – zowel absoluut als relatief – verder aan. Volgens de
Beroepstelling van 1971 bedroeg het aantal vrouwelijke ondernemers nog maar
45.790, dat is 8,6 procent van het totale aantal zelfstandigen (zie Tabel 9).52 Het is
opvallend dat de telling van 1971 geen enkele verklaring biedt voor de spectaculaire daling van het aantal vrouwelijke ondernemers. Vanaf 1971 nam het aantal

46 De daling van het aantal vrouwelijke ondernemers werd in de Beroepstelling van 1920
toegeschreven aan de daling van het aantal gehuwde vrouwen dat hoofd was van een
landbouwonderneming (zie: Uitkomsten der beroepstelling 31 december 1920. Inleiding, XLVII.
47 Van Maarseveen, ‘Beroepstellingen 1849-1971/2000’, 122.
48 Uitkomsten der beroepstelling 31 december 1920. Inleiding, XVIII.
49 Ibidem.
50 Gedurende de oorlog zullen vrouwen de zaak van hun man zo veel mogelijk hebben
voortgezet als deze was opgeroepen voor de arbeidsinzet in de oorlogsindustrie in Duitsland.
51 13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960. Deel 10, Beroepsbevolking. Serie A, 27-29.
52 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971. Serie B. Deel 4 A. Beroepsbevolking, 56.
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vrouwelijke ondernemers weer toe, zowel in absolute aantallen als wat betreft
hun aandeel in de totale ondernemerspopulatie (zie Tabel 10). De cijfers vanaf het
midden van de jaren tachtig duiden op een stabilisatie van het aandeel vrouwelijke
ondernemers in het totale aantal ondernemers. Verklaringen voor de toename van
het aantal vrouwelijke ondernemers waren ondermeer de hoge werkloosheid in
de jaren zeventig en aan het begin van de jaren tachtig, onvrede over het werken
in loondienst, de geringe mogelijkheden voor kinderopvang en de wens in deeltijd
te kunnen werken.53 Deze ontwikkeling hield tevens verband met een sterk toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen in het algemeen.54
Een typisch verschijnsel – vooral in het in het MKB – was de ‘meewerkende
echtgenote’. Volgens CBS-gegevens bedroeg het aandeel meewerkenden echtge
noten in 1947 en 1960 respectievelijk 151.961 en 64.434, (of 69 en 56 procent van
de totale vrouwelijke ondernemerspopulatie).55 Steeds meer vrouwen begonnen
zelf een bedrijf in plaats van mee te werken in de zaak van hun echtgenoot. Deze
trend deed zich ook in andere Westerse landen voor, hoewel soms eerder en sterker dan in Nederland.56 Uit de cijfers in Tabel 10 blijkt dat het aantal vrouwelijke
meewerkende gezinsleden in ieder geval vanaf 1971 weer toenam en begin jaren
tachtig waarschijnlijk weer daalde. Het aantal vrouwelijke ondernemers nam
vanaf 1985 in ieder geval sterk toe.

Migrantenondernemers
De Beroepstellingen van 1899 tot en met 1960 bevatten ook informatie over de
beroepspositie van migranten en daarmee ook informatie over migrantenondernemers (gedefinieerd als ondernemers actief in Nederland met een andere dan de
Nederlandse nationaliteit). Tussen 1909 en 1920 steeg het totale aantal migranten
met een beroep van 30.305 naar 55.458 en bedroeg daarmee circa twee procent
van de totale werkzame bevolking. Deze toename werd grotendeels toegeschreven
aan de Eerste Wereldoorlog en de “na-oorlogse toestanden”.57 Het totale aantal
migrantenondernemers (zie Tabel 11) bedroeg in 1920 slechts 7.508 (1,4 procent
van het totale aantal ondernemers).58 Van het aantal mannelijke migranten in de
53 Emancipatieraad, Vrouwen zelfstandig, 25; EIM, Vrouwelijk ondernemerschap in Nederland
1994-1997, 29-30.
54 Tussen 1971 en 1985 steeg het percentage vrouwen op de arbeidsmarkt van 25,6 naar 35,5.
Emancipatieraad, Vrouwen zelfstandig,, 7.
55 13e Algemene volkstelling. Deel 10. Beroepsbevolking. Serie C, 40-41.
56 De achtergronden worden besproken in: Goffee and Scase, Women in charge (985). In de
OECD-landen is het aandeel vrouwelijke ondernemers als percentage van het totale aantal
ondernemers tussen 1990 en 1999 gestegen van ongeveer 25 procent naar bijna 30 procent,
terwijl dat percentage in Amerika lag op ongeveer 35 procent. Zie: Stigter en Verheul,
‘Vrouwelijk ondernemerschap’, 185.
57 Uitkomsten der beroepstelling 31 december 1920. Inleiding, LI.
58 Dit percentage is berekend door uit te gaan van totaal 553.368 ondernemers in 1920
(zie tabel 6) en is vrijwel identiek aan het percentage berekend op gegevens in tabel 11.
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A-positie werkten er 1.411 in de landbouw, terwijl er 1.097 als koopman en 638
als winkelier werkzaam waren.59 In sommige bedrijven of beroepen vormde het
aantal migranten, hoewel op zichzelf niet groot, een belangrijk gedeelte van het
totaal daarin werkzame personen.60 Het ging daarbij om ondernemers die een
bepaalde niche opereerden. Bekende voorbeelden zijn de Italiaanse ijsmakers,
terrazzowerkers, schoorsteenvegers of beeldenmakers.61 ‘Vreemde’ bedrijfshoofden waren in vrijwel alle economische actief.62 Migrantenondernemers werden
hoofdzakelijk aangetroffen in de grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,
Utrecht, Dordrecht, Groningen en Haarlem. De meeste migrantenondernemers
kwamen uit Duitsland en België.
Tabel 11. – Migrantenondernemers (met A- en B-positie) in
het totale aantal ondernemers in 1920 en 1930.
Positie
1920

A
B

Mannen
Vrouwen
Mannen
Vrouwen

Totaal
1930

A
B
Totaal

Mannen
Vrouwen
Mannen
Vrouwen

Niet-Nederlandse
Nationaliteit

Nederlandse
Nationaliteit

Totaal

5.925
1.104
459
20

440.369
77.269
9.214
252

446.294
78.373
9.673
272

7.508

527.104

534.612

7.847
2.288
682
34
10.851

Bron: Uitkomsten der beroepstelling 31 december 1920. Inleiding en beroepsindeling (Den Haag
1924) LII en 40 en Digitale Volkstelling, Beroepentelling 1930, 08 S2A.

59 Uitkomsten der beroepstelling 31 december 1920. Inleiding, LII-LIII.
60 Ibidem.
61 Bovenkerk and Ruland, ‘Artisan Entrepreneurs: Two Centuries of Italian Immigration to
the Netherlands’. Bovenkerk, Eijken en Ruland, IJscomannen en schoorsteenvegers. Italiaanse
ambachtslieden in Nederland (2004).
62 Migrantenondernemers waren actief in de bouw, het vloerleggersbedrijf, het kleermakersbedrijf, naaiateliers, het kappersbedrijf, schoenmakerijen, in brood- en banketbakkerijen,
manufacturen-, kruideniers- en sigarenwinkels, de handel in machinerieën en ijzerwaren,
de manufacturenhandel, marktkooplieden en marskramers, in het hotel-, pension- en
restaurantwezen en in de Rijn- en binnenvaart. Migrantenondernemers werden eveneens
aangetroffen in het bankwezen en de effectenhandel. Volgens de bedrijfstelling van 1930
hadden van de 88 vreemde hoofden van bankinstellingen en commissionairs in effecten 44 de
Duitse nationaliteit. Daarnaast was er nog een groep actief als venters en straathandelaren.
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Ondanks het restrictieve overheidsbeleid met betrekking tot migranten in de jaren
dertig en de oorlogsjaren nam het aantal ondernemers in Nederland met een nietNederlandse nationaliteit toe van bijna 11.000 in 1930 naar ruim 17.000 in 1947.63
In 1947 ontliepen de aandelen ondernemers elkaar niet veel: 17,9 procent voor
inwoners met een Nederlandse nationaliteit en 17,1 voor inwoners met een nietNederlandse nationaliteit.64 Vanaf 1947 daalde het aandeel ondernemers met
een niet-Nederlandse nationaliteit sterker, van 17,1 (absoluut 17.762) naar 12,3
(absoluut 14.370) dan bij de autochtone bevolking (van 17,9 naar 15,5). 65 Het
merendeel van de migrantenondernemers in 1947 en 1960 was afkomstig uit
België en Duitsland.66 Vanaf de beroepstelling in 1971 komen geen gegevens meer
voor over de nationaliteit van ondernemers.
Samengevat kan worden gesteld dat de beroepstellingen van het CBS vanaf
1899 tot en met in ieder geval 1960 een betrekkelijk compleet beeld geven van de
ontwikkeling van de Nederlandse ondernemerspopulatie naar omvang en samen
stelling (de verdeling van ondernemers met een A- en B-positie, de verdeling
naar mannen en vrouwen, en de verdeling naar nationaliteit). Vanaf 1960 wordt
het beeld in de CBS-bronnen diffuser. Het specifieke onderscheid naar A- en
B-posities wordt vanaf 1971 niet meer gemaakt en gegevens over de herkomst zijn
geheel verdwenen.

Het beeld van ondernemers volgens andere bronnen
De laatste decennia is het tellen en meten van gegevens aanzienlijk toegenomen.
Welke andere statistische bronnen zijn er beschikbaar om de ontwikkeling van
de ondernemerspopulatie, zowel wat betreft omvang als samenstelling, na 1960
te volgen?

63 Van Eijl, Al te goed is buurmans gek. Het Nederlandse vreemdelingenbeleid 1840-1940,
143-171. Volgens de Bedrijfstelling van 1930 bedroeg het aantal ondernemers (exclusief de
ondernemers in de primaire sector) met een niet-Nederlandse nationaliteit 8.535 (dat is bijna
twee procent van het totaal in de bedrijfstelling getelde ondernemers). Zie: Bedrijfstelling
31 december 1930, Deel III, 124. Het waren merendeels mannen. Tot het vrouwelijke geslacht
behoorden 1.066 hoofden van ondernemingen en 28 filiaalhoofden. Het totaal aantal
bedrijfshoofden bedroeg volgens de Bedrijfstelling van 1930: bijna 430.000 (exclusief de
landbouw en visserij).
64 Het aandeel vrouwelijke ondernemers met een niet-Nederlandse nationaliteit lag hoger
dan voor inwoonsters met een Nederlandse nationaliteit.
65 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960. Deel 10. Serie. B, staat 11, 26. Hierbij moet worden
aangetekend dat de telling van 1947 betrekking heeft op bedrijfshoofden en de telling van
1960 op bedrijfshoofden inclusief vrije beroepen.
66 Bedrijfstelling 31 december 1930, Deel III, 124. Het waren merendeels mannen. Tot
het vrouwelijke geslacht behoorden 1.066 hoofden van ondernemingen en 28 filiaal
hoofden.
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Totaal aantal ondernemers
In een eind 2004 verschenen EIM-rapport constateren A. van Stel en B. Diephuis dat er opmerkelijk weinig eenduidige informatie beschikbaar is over de
aantallen ondernemers. Om hierin verandering te brengen hebben zij de belangrijkste bronnen over het aantal ondernemers in kaart gebracht voor de meest
recente periode (vanaf 1987 tot en met 2003).67 Hun rapport bevat een uitvoerige analyse van de definities en cijfers afkomstig uit een viertal bronnen:
Enquête Beroepsbevolking (CBS), Labour Force Statistics (CBS/OECD), Nationale Rekeningen (CBS) en Inkomenspanelonderzoek (CBS). Uit hun analyse
blijkt opnieuw de grote verscheidenheid en gedetailleerdheid in de gehanteerde
definities, waardoor ook de cijfers worden beïnvloed.68 Het onderzoeksrapport
bevat enkele deelconclusies die voor ons betoog van belang zijn. In de eerste
plaats wordt gewezen op het voordeel van de CBS Enquête Beroepsbevolking
(zie cijfers in de Tabel 7) namelijk dat de aantallen ondernemers in principe elk
jaar onafhankelijk gemeten worden uit een nieuwe steekproef, waardoor deze
bron zich vooral leent als een reeks van momentopnames. Vanwege de wisselende samenstelling en het kleiner worden van de steekproef is de bron echter
minder geschikt voor het meten van ontwikkelingen in de tijd. Dit geldt met
name voor de lage aggregatieniveaus (sectoren). Daarnaast bepalen de te enquêteren personen zelf hun classificatie, waardoor indelingsfouten kunnen ontstaan. 69
De voorkeur van de onderzoekers gaat uit naar de Nationale Rekeningen van
het CBS omdat deze zogenaamde integratiestatistiek zich beter zou lenen voor
het meten van ontwikkelingen in de tijd. Een bijkomend voordeel is volgens
de auteurs dat bij de Nationale Rekeningen de cijfers ook op lagere aggregatieniveaus beschikbaar zijn. Nadeel van deze bron is dat de aantallen zelfstandigen
en meewerkende gezinsleden zijn gesommeerd en derhalve niet kunnen worden
onderscheiden (zie Tabel 12).70
Uit tabel 12 blijkt dat het aantal ondernemers (dat wil zeggen zelfstandigen
en meewerkende gezinsleden) vanaf 1987 een absolute toename laat zien. Het
ondernemersaandeel in de totale beroepsbevolking handhaafde zich gedurende
de periode 1987 tot 1997 op een stabiel niveau. Vanaf 1998 lijkt er sprake te zijn
van een dalende trend.

67 Van Stel en Diephuis, Aantallen ondernemers en ondernemingen. In dit rapport worden
bovendien de aantallen ondernemers in verband gebracht met het aantal ondernemingen.
68 Vanwege die gedetailleerdheid zijn bepaalde definities die gebaseerd zijn op specifieke
gegevens zoals aangiftes van de Belastingdienst (Inkomenspanelonderzoek IPO) niet te
operationaliseren voor een vroegere periode.
69 Van Stel en Diephuis, Aantallen ondernemers en ondernemingen, 18.
70 Ibidem, 19. Volgens ons geldt dit nadeel ook voor de cijfers uit Enquête Beroepsbevolking
(CBS); zie de in deze noot genoemde publicatie tabel 3.1 op pagina 14 en de definitie van
zelfstandigen, zie pagina 14 en 15.
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Tabel 12. – Aantal zelfstandigen en meewerkende gezinsleden (× 1.000) op basis
van de Nationale rekeningen (inclusief primaire sector), 1987-2000.
Jaar

1

2

(1/2) %

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

989
998
1010
1021
1032
1051
1078
1101
1123
1155
1190
1184
1148
1155

5776
5908
5957
6065
6182
6249
6344
6415
6547
6655
6829
6955
7332
7388

17,1
16,9
17,0
16,8
16,7
16,8
17,0
17,2
17,2
17,4
17,4
17,0
15,7
15,6

Bron: A. van Stel en B. Diephuis, Aantallen ondernemers en ondernemingen. Een bronnenonderzoek (Zoetermeer 2004) 15.
1. Aantal zelfstandigen en meewerkende gezinsleden (exclusief directeuren-grootaandeelhouders).
De cijfers zijn berekend door de aantallen ‘Totaal aantal werkzame personen’ te verminderen
met de aantallen ‘Totaal aantal werknemers’.
2. Totale beroepsbevolking (werkzame en niet-werkzame beroepsbevolking).

A- en B-posities
Voor zover bekend zijn er voor de laatste decennia nagenoeg geen statistische
gegevens voorhanden die een beeld geven van de ontwikkeling van het aantal
ondernemers uitgesplitst naar eigenaar-directeuren en manager-directeuren.
Uit één van de schaarse gegevens blijkt dat Nederland in het jaar 2000 circa
1.001.000 ondernemers telde, waarvan 882.000 eigenaar-directeuren en directeurgrootaandeelhouders van BV’s en 119.000 manager-directeuren (bijna twaalf procent van het totale aantal ondernemers).71
Mannen en vrouwen
De enige consistente reeks die beschikbaar is voor de totale ondernemerspopulatie uitgesplitst naar mannen en vrouwen zijn de CBS-gegevens (CBS Enquête
Beroepsbevolking). Uit Tabel 10 is al gebleken dat het aantal vrouwelijke ondernemers vanaf 1971 toenam: zowel in absolute aantallen als wat betreft hun aandeel in de totale ondernemerspopulatie. Statistisch onderzoek naar vrouwelijke
71 CBS Statline; EIM Compendia Dataset.
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ondernemers beperkt zich de laatste decennia vooral tot startende ondernemers. Uit
dit onderzoek blijkt onder meer dat het percentage vrouwen onder de startende
ondernemers tussen 1979 en 1999 is toegenomen van ongeveer 10 naar 25. Hierdoor
is ook het aandeel vrouwelijke ondernemers in de totale ondernemerspopulatie toegenomen.72 In de jaren negentig bleef een groot deel van de vrouwelijke startende
ondernemers (namelijk 40 procent) zich richten op ‘typisch’ vrouwelijke sectoren,
zoals: detailhandel, horeca, hotels en catering of commerciële diensten.73 Uit hetzelfde
onderzoek blijkt echter dat vrouwelijke startende ondernemers steeds meer actief
worden in andere bedrijfstakken, zoals de industrie en de zakelijke dienstverlening.
Wat betreft sociale achtergrond, leeftijd, overlevingskansen en opleidingsniveau,
waren er in de laatste decennia van de twintigste eeuw steeds minder verschillen
tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers waar te nemen.74 Voorzover er verschillen werden geconstateerd, dan konden deze vooral verklaard worden door de
bedrijfsgrootte (micro-ondernemingen) en het aantal uren dat vrouwen aan het
ondernemen besteedden. Circa zestig procent van de vrouwen werkte minder dan
dertig uur per week in de eigen zaak, tegenover veertig procent bij mannen.75 De
opvallende stijging van het aantal vrouwelijke ondernemers vertaalde zich echter
nauwelijks in meer vrouwelijke topbestuurders in de grote ondernemingen.
Volgens een recente bron bedroeg het aandeel vrouwelijke ondernemers in
2002 in Nederland: 32 procent.76 Het aandeel van vrouwelijke ondernemers onder
niet-westerse allochtone ondernemers blijft achter bij dit landelijke cijfer. Dit is
vooral toe te schrijven aan de eerste generatie allochtonen.77

Migranten
De schaarste aan statistisch materiaal over migrantenondernemers in de jaren
zestig en zeventig steekt schril af tegen de overvloed aan publicaties die in de laatste decennia is verschenen. Vooral vanwege de complexe migratieproblematiek
is het aantal publicaties over migranten en migrantenondernemers sterk toege
nomen. Het statistische materiaal in deze literatuur dat betrekking heeft op de
periode voorafgaande aan de jaren tachtig is lacuneus. De algemene indruk is dat
het ondernemerschap van immigranten tot in de jaren tachtig achterbleef bij dat
van de rest van de bevolking.
72 Emancipatieraad, Vrouwen zelfstandig, 9-10; EIM, The state of Small Business, 45.
73 Cijfers inclusief landbouw en visserij. EIM, Vrouwelijk ondernemerschap in Nederland
1994-1997, 14.
74 Stigter en Verheul, ‘Vrouwelijk ondernemerschap’, 187-189.
75 EIM, The state of Small Business, 45-49; Verheul and Thurik, Start-up Capital: Differences
between male and female entrepreneurs.
76 Waarschijnlijk heeft dit percentage betrekking op het aandeel vrouwen in het totaal
zelfstandigen inclusief meewerkende gezinsleden (zie tabel 10).
77 EIM, Monitor Etnisch Ondernemerschap 2004, 21. Onder de westerse allochtonen is het
omgekeerde het geval: hier is het aandeel van vrouwelijke ondernemers juist hoger onder de
eerste generatie dan onder de tweede generatie.
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De Rapportages Minderheden die vanaf het einde van de jaren negentig verschenen, bevatten wel veel statistische informatie. Toch geven die maar een
beperkt beeld van migrantenondernemers, omdat dit onderzoek zich specifiek
richt op de doelgroepen die onderdeel uitmaken van het minderhedenbeleid en
allochtone ondernemers uit bepaalde niet-westerse landen. De in de rapportages
verstrekte gegevens hebben betrekking op het zelfstandige ondernemerschap
onder minderheden en andere allochtonen afkomstig uit niet-westers georiënteerde landen en zijn gebaseerd op een integrale telling van het aantal ondernemers
in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel.78 Uit dit statistische materiaal (zie Tabel 13) blijkt dat het aandeel van deze groepen ondernemers in de
totale ondernemerspopulatie in Nederland in het midden van de jaren tachtig een
kleine drie procent bedroeg. Met de komst van met name Turken, Marokkanen
en Surinamers vanaf de jaren zeventig zou het aantal immigranten – en dan vooral
niet-westerse – snel gaan toenemen en resulteren in een sterke toename van het
aandeel migrantenondernemers van bijna 3 procent in 1986 tot 8,6 procent in
1995.79 Relatief is de stijging van migrantenondernemers sterker dan die van de
autochtone ondernemers.
Een andere belangrijke bron om de ontwikkelingen bij migrantenondernemers
te volgen zijn de Monitoren Etnisch Ondenemerschap.80 Het betreft een reeks van
onderzoeken die is begonnen met een inventarisatie van allochtone ondernemers
in Nederland in 1992 en die is gevolgd door onderzoeken in 1998, 2000, 2002
en 2004. De eerste monitoren definieerden ‘etnische ondernemers’ als alle ondernemers die behoorden tot de doelgroepen van het toenmalige minderhedenbeleid, aangevuld met ondernemers uit China/Hongkong. ‘Allochtone ondernemers’
werden gedefinieerd als ‘etnische ondernemers’ inclusief ondernemers uit ‘nietwesterse georiënteerde’ herkomstlanden.81 Vanaf 2004 maakt de monitor alleen
nog onderscheid tussen niet-westerse allochtonen en westerse allochtonen.82
Hierdoor ontstaat er een completer beeld (zie Tabel 14).
78 Op grond van de Handelsregisterwet moeten alle ondernemingen in Nederland zich
inschrijven in dit register. Een nadeel van deze bron is dat de etnische herkomst van de
ondernemers wordt vastgesteld op basis van geboorteland. Gegevens over ondernemers uit
de tweede en volgende generatie zijn vanuit deze bron niet beschikbaar (Rapportage
minderheden 1999, 320).
79 Rath en R. Kloosterman (eds.), Rijp & groen. Het zelfstandig ondernemerschap van
immigranten in Nederland, 4. CBS, De Nederlandse samenleving 2004, 26-27.
80 EIM, Monitor Etnisch Ondernemerschap 2004 . De monitor is gebaseerd op gegevens van
het Handelsregister (dus inclusief de primaire sector) en CBS-gegevens afkomstig van het
Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Het SSB is weer gebaseerd op gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministraties (GBA) en de Belastingdienst.
81 De etnische monitor definieerde tot 2004 een niet-westerse allochtoon als volgt: de
persoon zelf of één van de ouders is geboren in één van de volgende herkomstlanden: Afrika
(excl. Zuid-Afrika), Azië (excl. Japan en Indonesië), Zuid- en Midden-Amerika of Turkije.
82 Vanaf 2004 wordt aangesloten bij de CBS-definitie (die ingevoerd is in 1999) Een
belangrijke consequentie van de veranderende indeling is dat ondernemers uit Zuid- en
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Tabel 13. – Aandeel van de allochtone ondernemers in
het totale aantal ondernemers 1986-2000.
Jaar

1

2

3

4

5

6

1986
1992
1995
1997
1998
2000

9.393

3.553

22.139
27.280
19.284
24.695

33.008
13.441
16.512
19.231

12.946
28.748
55.147
40.721
35.796
43.926

460.000
560.000
638.200
660.000

2,8%
5,1%
8,6%
6,2%

8%
8,9%
9,7%
10,1%

Bron: Cijfers 1986 en 1992: J. Rath en R. Kloosterman (eds.), Rijp & groen. Het zelfstandig
ondernemerschap van immigranten in Nederland, 4. Cijfers 1986, 1995 en 1997: CBS, Rapportage
minderheden 1999 [Den Haag 1999) 320; cijfers 1998 en 2000: CBS, Rapportage minderheden
2001 (Den Haag 2001) 65.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Subtotaal doelgroepen minderhedenbeleid en Chinezen.
Overige allochtonen uit niet-westerse landen.
Totaal allochtone ondernemers.
Totaal aantal ondernemers in Nederland.
Aandeel allochtone ondernemers in totaal aantal ondernemers.
Aandeel ondernemers in de beroepsbevolking.

Tabel 14. – Aantal ondernemers naar herkomst (× 1.000), 1999-2002.
Jaar

1

2

3

4

5

6

1999
2000
2001
2002

819,2
835,1
853,4
845,6

34
36,7
41,7
44,7

72,6
74,8
77,8
77,3

925,8
946,6
972,9
967,6

106,6
111,5
119,5
122

11,5%
11,8%
12,3%
12,6%

Bron: EIM, Monitor Etnisch Ondernemerschap 2004 (Zoetermeer 2004) 14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aantal autochtone ondernemers.
Aantal niet-westerse allochtone ondernemers.
Aantal westerse allochtone ondernemers.
Totaal aantal ondernemers.
Totaal westerse en niet-westerse allochtone ondernemers.
Aandeel westerse en niet-westerse allochtone ondernemers in totaal aantal ondernemers.

Oost-Europese landen niet langer als niet-westers allochtoon (‘etnisch’ in de oude definitie)
worden aangemerkt maar als westers allochtoon. Bovendien worden in het buitenland
geboren kinderen van twee in Nederland geboren ouders anders dan voorheen nu als
autochtoon aangemerkt. In de Monitor 2004 worden de begrippen ‘etnische ondernemers’ en
‘allochtonen ondernemers’ door elkaar gebruikt.
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Uit de cijfers die betrekking hebben op een betrekkelijk korte periode blijkt dat
het aandeel allochtone ondernemers – zowel absoluut als relatief – toeneemt.
Ruim 60 procent van de allochtone ondernemers heeft als herkomst een Europees
land of het voormalige Nederlands-Indië. De belangrijkste Europese herkomstlanden zijn Duitsland, België en Groot-Brittannië. De groep niet-westerse allochtone ondernemers neemt relatief gezien snel in omvang toe. De groei bedroeg
tussen 1999 en 2002 ruim dertig procent. Belangrijke herkomstlanden van de
niet-westerse ondernemers zijn Turkije, Suriname en China. Slechts 4 procent van
de niet-westerse allochtonen van 15-64 jaar is als ondernemer werkzaam. Van de
autochtonen is dat 9 procent en van de westerse allochtonen 7 procent. Vooral
onder Marokkaanse allochtonen komen weinig ondernemers voor. Twee van de
drie allochtone ondernemers werken in de commerciële dienstverlening. Dit geldt
vooral voor de niet-westerse allochtone ondernemers. Een groot deel is actief in
de horeca. De landbouw telt relatief weinig allochtone ondernemers. In 2003
werkte van de autochtone ondernemers 15 procent in de landbouw, maar van de
allochtonen slechts 3 procent.
In juni 2005 heeft staatssecretaris K. van Gennip het actieplan Nieuw Ondernemerschap, kansen benutten gelanceerd. Een van de doelen van dit plan is dat in
2009 het percentage ondernemers onder ‘nieuwe Nederlanders’ gelijk is aan het
percentage ondernemers voor heel Nederland. Nu liggen die percentages op 4,2
en 9,6.83

Samenvatting en conclusie
De beroepstellingen van het CBS geven van 1899 tot en met 1960 een relatief
consistent beeld van de omvang, samenstelling (onderscheiden naar geslacht,
positie in het bedrijf en herkomst) en ontwikkeling van de Nederlandse onder
nemerspopulatie. Vanwege de gesignaleerde definitieaanpassingen en de herclassificaties, ligt het belang van de cijfers niet zozeer in de nauwkeurigheid, maar
meer in de orde van grootte en de trends die daaruit kunnen worden afgeleid.
Vanaf de telling van 1960 wordt het beeld in de CBS-bronnen veel diffuser.
De oorzaak daarvan is dat de oude indeling in A- en B- posities (naast de Cen D-posities) plaats heeft gemaakt voor een structureel andere driedeling in
1) zelfstandigen, 2) meewerkende gezinsleden en 3) personen in loondienst.
Hierdoor zijn de manager-directeuren in de statistische gegevens onzichtbaar
geworden. Bovendien wordt er ook geen onderscheid meer gemaakt naar de herkomst van ondernemers. Het beeld wordt vanaf 1973 verder vertroebeld door een
andere wijze van tellen (steekproeven) en een toenemende non-response. Niettemin kan voor de belangrijkste categorie ondernemers, de eigenaar-directeuren
(de ondernemers met de A-positie), tot 2000 een vrij consistente reeks worden
geconstrueerd. Met behulp van andere statistische gegevens is het mogelijk de
83 Actieplan ‘Nieuw ondernemerschap: Kansen benutten.
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ontwikkeling in de omvang en samenstelling van de ondernemerspopulatie na
1960 te volgen.
Welk algemeen beeld kan op basis van de gebruikte statistische gegevens
worden geconstrueerd? De algemene trend in de ontwikkeling van het ondernemersaandeel in Nederland is een aanhoudende daling gedurende een groot deel
van de twintigste eeuw. De trend in Nederland komt overeen met die in veel
andere westerse landen.84 Belangrijke verklaringen hiervoor zijn een algemene
schaalvergroting van het bedrijfsleven in samenhang met, althans tot 1965, de
industrialisatie van Nederland (de nijverheid kent relatief grotere ondernemingen
dan de andere economische sectoren). Meer mensen die deel uitmaken van de
werkzame beroepsbevolking kozen voor loonafhankelijkheid. De ontwikkeling
van de welvaartsstaat, met de daarbij behorende sociale zekerheden, samen met
de groeiende werkgelegenheid in het particuliere bedrijfsleven en in overheidsdienst waren ongetwijfeld belangrijke overwegingen bij die keuze. Hoewel het een
vanzelfsprekendheid betreft, kan het niet genoeg benadrukt worden dat de ondernemers in het MKB getalsmatig het overgrote merendeel uitmaken van de totale
ondernemerspopulatie en dit bleef zo gedurende de gehele twintigste eeuw. De
in de inleiding genoemde ondernemers waarover biografieën zijn verschenen,
vormen in dat opzicht slechts een topje van de ijsberg.
Vanaf de jaren tachtig is er sprake van een trendbreuk85: na een lange periode
van daling in het absolute aantal ondernemers vanaf 1947 (en een daling in
het ondernemersaandeel in de totale beroepsbevolking) nam het aantal ondernemers weer toe. Het ondernemersaandeel bleef tot aan de vooravond van de
21ste eeuw op een stabiel niveau. Diverse, elkaar wederzijds versterkende factoren zijn ons inziens van invloed geweest op de naoorlogse ontwikkeling van het
aantal ondernemers en het ondernemersaandeel in de totale beroepsbevolking
in Nederland.
1. Op basis van de cijfers van de bedrijfsgrootte kan worden vastgesteld dat vanaf
1963 een algemene schaalverkleining van het Nederlandse bedrijfsleven heeft
plaatsgevonden. In het grootbedrijf was die schaalverkleining al eerder – in
ieder geval vanaf 1930 – gaande.
2. De economische structuurverandering die in Nederland plaatsvond, had tot
gevolg dat de handel- en dienstensector, zowel absoluut als relatief, belangrijker
werd ten koste van de nijverheid. Zowel de handel- als dienstensector worden
gekenmerkt door relatief kleine ondernemingen (op basis van werkgelegenheid) vergeleken bij de gemiddelde bedrijfsgrootte in de nijverheid.

84 Wennekers, Entrepreneurship at Country Level.
85 De Goey, ‘Economic structure and self-employment during the twentieth century’. Deze
trendbreuk is een algemeen verschijnsel in de westerse wereld. Tijdstip en mate waarin
sprake is van een trendbreuk verschillen per land.
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3. Het aantal ondernemingen is in de laatste decennia sterk toegenomen. De
groei van het aantal ondernemingen heeft zich vooral voorgedaan in de handel- en dienstensector, zoals in de ICT-branche, de horeca en de zakelijke
dienstverlening (bedrijfsadviseurs, accountants).
4. In de laatste decennia van de twintigste eeuw is er sprake van een structurele
verandering in de samenstelling van de ondernemerspopulatie. Tot dan toe
werd de Nederlandse ondernemerspopulatie gedomineerd door mannen van
autochtone afkomst. De groei van de gehele ondernemerspopulatie is voor
een belangrijk deel het gevolg van een absolute en relatieve toename van het
aantal vrouwelijke ondernemers en migrantenondernemers. Het zijn vooral
deze ‘nieuwe’ ondernemers die actief zijn in de handel- en dienstensector of
relatief kleine ondernemingen starten.
5. Op basis van de gegevens die betrekking hebben op de beroepsbevolking
kan worden vastgesteld dat de arbeidsparticipatie is toegenomen. Na een
lange periode waarin de arbeidsparticipatie zich op een gelijk niveau leek te
bewegen, is deze vanaf het midden van de tachtig (zie tabel 7) gaan toenemen.
Een belangrijke verklaring hiervoor is het werken in deeltijd, met name van
vrouwen. Van vrouwelijke ondernemers is bekend dat zij hun beroep veelal in
deeltijd vervullen. Uit onderzoek is gebleken dat het ondernemen in deeltijd
echter geen aangelegenheid voor vrouwelijke ondernemers alleen is. Ook jonge
mannelijke ondernemers lijken in toenemende mate te kiezen voor onder
nemen in deeltijd.86
De onderlinge wisselwerking van bovengenoemde factoren heeft erin geresulteerd
dat in de laatste decennia van de twintigste eeuw ondernemers in Nederland weer
een groter en stabiel aandeel in de totale beroepsbevolking vormen en dat de
ondernemerspopulatie – veel meer dan omstreeks 1900 – een betere afspiegeling
vormt van de Nederlandse bevolking. Paradoxaal is wel, dat de ondernemers die
de pers domineren, de directeuren-managers, in statistisch opzicht een onzichtbare groep vormen.
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