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Inleiding  

In deze masterproef gaan we op zoek naar factoren die de uniekheid van vrouwelijke ondernemers 

kunnen aantonen. We zoeken een antwoord op de onderzoeksvraag ‘Wat maakt vrouwelijke 

ondernemers uniek?’. ‘Uniek’ en ‘uniekheid’ staat in deze masterproef voor kenmerken die 

vrouwelijke ondernemers onderscheiden van mannelijke ondernemers. In de bestaande literatuur is 

het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers reeds uitvoerig besproken. Wij proberen 

een bijdrage te leveren door een antwoord te vormen op de vraag hoe en op welk vlak vrouwelijke 

ondernemers een voordeel hebben op mannelijke ondernemers binnen de retail sector.  

Deze masterproef dient als verkennend onderzoek in het domein van de uniekheid van vrouwelijke 

ondernemers. Het is niet onze bedoeling om hypotheses te testen en op die manier bevindingen 

weer te geven. Een selectie van dertien respondenten in het empirisch onderzoek maakt dergelijke 

onderzoek niet mogelijk. Wel proberen we een beeld te vormen de factoren waar vrouwelijke 

ondernemers uniek in zijn. Hiervoor plaatsen we vrouwelijke ondernemers tegenover hun mannelijke 

collega’s. De verschillen tussen vrouwelijke ondernemers en niet – ondernemers komen in deze 

masterproef niet aan bod. Deze vergelijking zou de uniekheid van vrouwelijke ondernemers nog 

verder kunnen verduidelijken en is dus een suggestie voor verder onderzoek.  

Deze masterproef bestaat uit een literatuurstudie en een bijhorend empirisch onderzoek. In beide 

zoeken we naar factoren die vrouwelijke ondernemers uniek maken. De literatuurstudie bestaat uit 

twee delen. In het eerste deel bespreken we het begrip ‘gender’. Dit doen we om een korte inleiding 

te geven op verschillen tussen mannen en vrouwelijke ondernemers op basis van sekse en gender. 

Daarna bespreken we de persoonlijkheid en verwachte persoonlijkheidskenmerken van ondernemers 

aan de hand van de Big Five. In het tweede deel van de literatuurstudie ligt de focus op de 

vrouwelijke ondernemer en wordt met diverse invalshoeken de verschillen tussen mannelijke en 

vrouwelijke ondernemers aangetoond. Vervolgens bespreken we in dit deel ook de retail sector, 

aangezien het empirisch onderzoek zich op dit domein bevindt.  

Na de bespreking van de relevante literatuur volgt het empirisch onderzoek. We verdiepen ons in de 

uniekheid van vrouwelijke ondernemers binnen de retail sector. In dit deel verklaren we eerst de 

werkwijze en methodologie van ons onderzoek. Daarna volgt het weergeven van de resultaten. Als 

laatste linken we de resultaten aan de literatuurstudie en vormen we proposities voor verder 

onderzoek. 
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Literatuurstudie 

Deel 1: Ondernemers 

Vooraleer we specifiek focussen op de vrouwelijke ondernemer proberen we een algemeen beeld te 

schetsen van de ondernemer, zowel mannelijk als vrouwelijk. We doen dit aan de hand van het 

bespreken van het begrip ‘gender’ om onderscheid te maken tussen mannelijke en vrouwelijke 

ondernemers. We bespreken ook de persoonlijkheidskenmerken van ondernemers om op die manier 

te achterhalen welke de belangrijke persoonlijkheidskenmerken zijn voor ondernemers.  

1. Gender 

In dit werkstuk bespreken we de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers. 

Alvorens ons daarop te focussen is het belangrijk om zich eerst te verdiepen in het onderscheid 

tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers in het algemeen. Dat doen we aan de hand van het 

bespreken van gender. 

Om duidelijkheid te scheppen rond het begrip ‘gender’ baseren we dit onderzoek op de definitie in 

de Van Dale. “Gender; geheel van sociale en culturele kenmerken van een sekse”.  

De institutionalisering van culturele overtuigingen leidt tot het bestaan van gender (Elam & Terjesen, 

2010). We komen tot het bestaan van opvattingen gerelateerd aan gender door de volgende reden. 

In de samenleving bestaan ideeën over hoe een man en vrouw zich moeten gedragen. Die ideeën 

worden weerspiegeld in de regels en normen die een samenleving definieert, die weerspiegeling 

noemen we het institutionaliseren van gender (Elam & Terjesen, 2010). “… Gender is something that 

is ‘done,’ ‘accomplished,’ or ‘performed’ rather than something that ‘is’.” (Orser, Spence, Riding, 

Carrington, 2010, p. 936)  

Gender is niet hetzelfde als sekse van een persoon. “Genderidentiteit van een persoon 

vertegenwoordigt in welke mate een individu gelooft dat hij of zij kenmerken bezit die worden 

geassocieerd met traditionele gender stereotypes.” (Eddleston & Powell, 2008 b, p. 245). Er bestaan 

dus twee genderidentiteiten, telkens gelinkt aan een gender stereotype. De mannelijke gender 

identiteit wordt gekoppeld aan het mannelijk stereotype (Eddleston & Powell, 2008 b). Kenmerken 

voor het mannelijke stereotype zijn onder andere een sterke taakgerichtheid, ambitie, dominantie en 

voorkeur voor autonomie. Het vrouwelijke stereotype wordt gekenmerkt door een focus op relaties, 

medeleven, gevoeligheid en een grote mate van begrip. Aan het vrouwelijke stereotype kan de 

vrouwelijke genderidentiteit gekoppeld worden (Eddleston & Powell, 2008 b). 
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Later bespreken we de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers aan de hand van 

verschillende invalshoeken. Het feit dat er verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen betekent 

niet dat het ene geslacht garant staat voor betere ondernemers dan het andere. Sexton & Bowman – 

Upton (1990) hebben aangetoond dat zowel mannelijke als vrouwelijke ondernemers over de juiste 

eigenschappen beschikken die nodig zijn voor effectieve prestaties als ondernemer. Gender speelt in 

principe geen bepalende rol in succesvol ondernemerschap. Deze bevinding wordt ondersteund door 

Robb & Watson (2010) die stellen dat vrouwelijke ondernemers niet onderpresteren ten opzichte 

van mannelijke ondernemers. 

1.1 Gender gap 

Het begrip gender gap wijst binnen dit onderzoek op een gap, een kloof, tussen mannelijke en 

vrouwelijke ondernemers. Die kloof laat zich vertalen in verschillen en ongelijke mogelijkheden voor 

beide seksen binnen de ondernemingswereld (infra). Ondanks de snelle groei van het aantal 

vrouwelijke ondernemers en het economische belang van vrouwen blijft de gender gap in de 

ondernemerswereld significant bestaan. (Minitti & Arenius, 2003) 

1.1.1 Wetenschappelijke invalshoeken 

De gender gap wordt vanuit veel verschillende wetenschappelijke invalshoeken benaderd (Sartiene & 

Remeikien, 2008). Volgens Levent, Masurel en Nijkamp (2003) zijn er meer factoren die de gender 

gap vergroten dan verkleinen. Wij bespreken de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke 

ondernemers aan de hand van acht specifieke invalshoeken (infra); het financieren van de 

onderneming, de grootte en de groeimogelijkheden van de onderneming, de managementstijl van de 

ondernemer, de professionele netwerken van de ondernemer, de motivatie en doelstellingen van de 

ondernemer, de failure rate van ondernemingen, de job satisfaction van de ondernemer en de 

familiale situatie. 

Een tweede soort benadering om het bestaan en de ontwikkeling van de gender gap bij ondernemers 

te verklaren vinden we bij de feminist theorieën (infra). 

Maar vooraleer we ingaan op de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers bekijken 

we eerst de twee gendergroepen. 

1.2 Genderblindness 

In de literatuur over genderverschillen bij ondernemers en de impact ervan op vrouwelijke 

ondernemers worden die laatste al te vaak beoordeeld op basis van de vergelijking met mannelijke 

ondernemers (Bruni, Gherardi, Poggio, 2004 a). De literatuur ziet vrouwelijke ondernemers als 

diegene die gender meebrengen in de wereld van het ondernemen, traditioneel een mannelijke, 
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gendervrije context. Het zogenaamde gendervrije universele model van ondernemen bevat dus een 

onzichtbare mannelijke benadering (Bruni et al., 2004 a). Vrouwen die ondernemer wensen te 

worden moeten voldoen aan de universele mannelijke normen van ondernemen die schijnbaar 

neutraal zijn. De analyse van vrouwelijke ervaringen gebaseerd op dit beïnvloed model zijn bijgevolg 

inadequaat en biased (Bruni, Gherardi, Poggio, 2004 b). 

1.2.1 Othering  

Doordat ondernemerschap vaak wordt beschreven aan de hand van termen die worden geassocieerd 

met mannen, wordt de ondernemerswereld gezien als een mannelijke wereld (Mirchandani, 1999; 

Bird & Brush, 2002; Bruni et al., 2004 a; Eddleston & Powell, 2008 b;). Dit zorgt voor een 

onzichtbaarheid van vrouwelijke ondernemers (Eddleston & Powell, 2008 b). 

Volgens Bruni et al. (2004, a) zijn in de klassieke literatuur de definiërende factoren voor 

ondernemers intrinsiek verbonden met mannelijkheid. Studies dragen steeds bij tot het ‘Othering’ 

(Bruni et al., 2004 a en b) van de vrouwelijke ondernemer en het onzichtbaar maken van de 

mannelijkheid in een model dat gezien wordt als universeel en a-gendered. De term ‘Othering’ (Bruni 

et al., 2004 b) slaat op het proces “waarbij de dominante groep het bestaan van de inferieure groep 

definieert …” (Bruni et al., 2004 b, p. 257). 

De kenmerken toegedragen aan ondernemers in de literatuur liggen in het symbolische domein van 

de man (Bruni et al., 2004 a). Wanneer die kenmerken worden overgedragen op vrouwen ontstaat er 

onzekerheid in de samenleving. Vandaar de noodzaak om vrouwelijke ondernemers te 

rechtvaardigen, het is immers geen vanzelfsprekende sociale toestand (Bruni et al., 2004). Acker 

(1990) argumenteert dat een organisatorische structuur niet genderneutraal is. Het organisatorisch 

denken gaat uit van een gendervrije, universele werker, maar die persoon bestaat echter uit alle 

eigenschappen die men zou toeschrijven aan de man (Acker 1990). 

Ondernemerschap is historisch gelokaliseerd in het symbolische universum van de man 

(Mirchandani, 1999). Historisch opgebouwde genderrelaties dragen bij tot de betekenis die werd 

gegeven aan mannen en vrouwen in een cultuur en samenleving (Bruni et al., 2004 a). Deze 

benadering van een mannelijke dominante ondernemerswereld wordt gestaafd door Alsos, Isaksen, 

Ljunggren (2006). Hun bevindingen dat er niet alleen minder vrouwen zijn die een eigen zaak 

opstarten maar ook dat vrouwen een kleinere groei kennen dan mannen, staven het idee van een 

door mannen gedomineerde sector.  
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1.2.2 Gender onzichtbaarheid? 

Lewis (2006) toont de onzichtbaarheid van gender aan. De mannelijke dominante benadering van 

ondernemerschap zorgt ervoor dat een gendervrije context gelijk staat aan een mannelijke context. 

Zo zijn ondernemer en man feitelijk synoniemen geworden. Vrouwen zijn in dit opzicht de 

minderheidsgroep en worden dus afgewogen tegen de onzichtbare mannelijke norm om tot 

evaluaties te komen. Alleen al het feit dat een vrouw met een eigen zaak beschreven wordt als 

‘vrouwelijke’ ondernemer, wijst erop dat zij verschilt van een andere groep ondernemers. Het woord 

vrouwelijk markeert hier een verschil. Dit zorgt voor een eenzijdige kijk op vrouwelijke ondernemers, 

niet alles omtrent vrouwelijke ondernemers kan worden aangetoond door de vergelijking te maken 

met mannelijke ondernemers (Lewis, 2006). 

Daarom is het belangrijk om ondernemerschap ook vanuit de genderneutrale invalshoek te 

benaderen. Hierbij maken we geen genderverschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers, 

we zien gender dus niet als een variabele in het aantonen van verschillen tussen ondernemers. 

Deze aanpak van gender-blindness toont dat er geen plaats is voor gender in de wereld van 

ondernemen. 

“Vele vrouwen weigeren het zelfbeeld te aanvaarden als hen als ‘gendered actor’, ze geloven dat het 

probleem van gender nadelen is ‘opgelost’ en zien daardoor gender niet langer als een issue.” (Lewis, 

2006, p. 453) Op deze manier proberen vrouwelijke ondernemers te vermijden dat ze anders 

behandeld zullen worden dan de mannelijke norm. 

Gender-blindness komt ook voort uit het feit dat genderongelijkheid vaak onderschat wordt, ook 

door vrouwen (Lam, 2004). Onderzoek heeft uitgewezen dat gender wel degelijk een significante 

invloed heeft, we kunnen er dus niet zomaar van uitgaan dat een genderneutrale context mogelijk is. 

Een van de redenen waarom vrouwen gender willen vermijden is volgens Lewis (2006) omdat de 

gender subjectiviteit van andere vrouwen hen zou kunnen aantasten. Ook al kies je ervoor om als 

vrouwelijke ondernemer zo genderneutraal mogelijk te werken, je kan niet bepalen hoe andere 

mensen je zien en bijgevolg behandelen. Individuen kunnen niet zelf beslissen met welke gender zij 

geïdentificeerd worden (Lewis 2006). Wat ze dus willen vermijden is dat er een beeld wordt gevormd 

van vrouwelijke ondernemers gebaseerd op vrouwen die hen niet representatief 

vertegenwoordigen. Het risico om vanwege het gedrag van andere vrouwelijke ondernemers niet 

erkend te worden als serieuze, gedreven entrepreneur, leidt vrouwen ertoe gender – blindness te 

promoten.  
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1.3 Feminist theorieën 

Levent et al. (2003) en Robb & Watson (2010) benaderen de gender verschillen vanuit een 

geïntegreerde benadering. Die geïntegreerde benadering bekijkt de genderverschillen tussen 

ondernemers vanuit twee theorieën; de liberal feminist en  de social feminist theorieën, die de 

lagere status van de vrouw in de samenleving verklaren. (Fischer, Reuber, Dyke, 1993). Liberal 

feminist theorie en social feminist theorie bewijzen dat mannen en vrouwen verschillende doelen 

hebben (Orser et al., 2010).  

De liberal feminist theorie suggereert dat vrouwen benadeeld zijn omwille van discriminatie op het 

vlak van systematische factoren, die hen belangrijke middelen ontnemen zoals opleidingen en 

ervaringen. Dat beïnvloedt vrouwen om succesvol te zijn als ondernemer (Fischer et al., 1993; Levent 

et al., 2003). 

De liberale theorie stelt dat mannen en vrouwen in essentie gelijk zijn (Orser et al., 2010). Een 

impliciet deel van de liberale theorie is de ‘underperfomance’ hypothese van vrouwelijke 

ondernemers (Orser et al., 2010). Aangezien mannen en vrouwen, volgens de liberale theorie, in 

essentie gelijk zijn, kunnen we genderverschillen aantonen via de variëteit op gebied van 

ondernemingen en ondernemers. De verschillen in organisatorische prestaties tussen mannelijke en 

vrouwelijke ondernemingen zijn een primair gevolg van structurele barrières of discriminatie (Orser 

et al., 2010). 

In tegenstelling tot de liberal feminist theorie, waar mannen en vrouwen in essentie gelijk zijn, gaat 

de social feminist theorie uit van het feit dat mannen en vrouwen inherent van elkaar verschillen, 

wat het gevolg is van een onderscheid tussen beide geslachten op het vlak van de vroege en 

voortdurende socialisatie (Fischer et al., 1993). Dat betekent niet dat vrouwen inferieur zijn ten 

opzichte van mannen. Mannen en vrouwen ontwikkelen verschillende maar even effectieve 

gewoontes en karaktereigenschappen. De social feminist theorie verklaart de verschillen door te 

verwijzen naar het voortdurende socialisatieproces, waardoor mannen en vrouwen geloven dat ze 

inherent verschillend zijn. (Levent et al., 2003). 
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2. Persoonlijkheid 

Met de bedoeling om een algemeen beeld te vormen van de ondernemer bespreken we in dit 

hoofdstuk de relevante persoonlijkheidskenmerken voor ondernemers. We focussen hierbij niet op 

vrouwelijke ondernemers specifiek, in het empirisch onderzoek gaan we wel opzoek naar verschillen 

tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers in persoonlijkheidskenmerken. Dit door na te gaan of 

vrouwelijke ondernemers hoger of lager scoren dan mannelijke ondernemers op de vijf 

persoonlijkheidseigenschappen.  

2.1 Specifieke persoonlijkheidskenmerken van ondernemers 

In dit hoofdstuk bespreken we de persoonlijkheid van ondernemers. Meer bepaald proberen we een 

beeld te vormen van welke persoonlijkheidskenmerken bijdragen tot succesvol ondernemerschap. 

Op die manier is het mogelijk om te bepalen welke individuen al dan niet geschikt zijn voor een job 

als zelfstandige. 

“… there can be no doubt that people also choose and shape their environment according to their 

preferences rooted in their personality structure …” Brandstätter (1997, p. 172). Het vormgeven van 

de omgeving, zoals Bradstätter (1997) het hier verwoordt, mogen we vertalen naar het kiezen voor 

een job of carrière die aansluit bij de persoonlijkheid van het individu. Om die reden is het 

aangewezen om de persoonlijkheid van individuen en meer bepaald van ondernemers hier te 

bespreken. 

Het bespreken van de persoonlijkheid van ondernemers startte bij Schumpeter in 1934. 

“One of the first economists explicitly focusing on entrepreneurship was Joseph Schumpeter 

(1934). When describing entrepreneurs, Schumpeter noticed that entrepreneurial action requires 

aptitudes that are present in only a small fraction of the population. Entrepreneurship calls for a 

specific type of personality and conduct that differs from the rational conduct of economic man. 

According to Schumpeter, the entrepreneur is a leader, willing to break through ordinary 

constraints. Entrepreneurs are characterised by an autonomous drive to achieve and create for its 

own sake.” (Beugelsdijk & Noorderhaven, 2005, p. 160) 

Er blijft binnen de literatuur veel onenigheid bestaan over het identificeren van een ondernemende 

persoonlijkheid, en het toekennen van persoonlijkheidskenmerken tot een ondernemer (McKay, 

2001). Sinds Schumpeters bijdrage in 1934 zijn er al heel wat bijdragen geleverd met betrekking tot 

de persoonlijkheidskenmerken van ondernemers. Beugelsdijk & Noorderhaven (2005) tonen aan dat 

ondernemend gedrag geassocieerd kan worden met persoonlijke karakteristieken zoals een hoge 

nood voor prestaties en succes, gemiddelde neiging tot het nemen van risico’s, voorkeur voor 
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energieke en of nieuwe activiteiten en de neiging om persoonlijke verantwoordelijkheid op te nemen 

voor succes of mislukking.  

Brandstätter (1997) bemerkte dat het nemen van risico’s, een extraverte persoonlijkheid, sociale 

erkenning en bereidwilligheid voor verandering als onderscheidende karakteristieken kunnen 

worden gezien. Deze karakteristieken komen vaker voor bij ondernemers dan bij niet – ondernemers.  

Volgens Brandstätter (1997) is het mogelijk om specifieke persoonlijkheidskenmerken toe te 

schrijven aan ondernemers. Zowel mannelijke als vrouwelijke ondernemers bevinden zich in een 

omgeving met dezelfde situationele kenmerken die bepaalde eigenschappen in de persoonlijkheid 

van de ondernemer vereisen (Brandstätter, 1997). Hij maakt bij het bevragen geen gebruik van het 

Big Five model (infra) wel van de zeer gelijkaardige 16 PA adjective rating schaal.. 

Het eerste persoonlijkheidskenmerk voor ondernemers, gevormd door situationele kenmerken van 

de ondernemersomgeving, is een sterke onafhankelijke persoonlijkheid. Een ondernemer valt niet 

terug op anderen wanneer het gaat over leiding geven en aansturen van anderen. Een ondernemer is 

in staat om, onafhankelijk van anderen, bevelen te geven, doelen te stellen en de resultaten van zijn 

onderneming te bepalen (Brandstätter, 1997). 

Als ondernemer leef je altijd met het risico dat de onderneming zal falen, door Brandstätter (1997) 

het risico van economic failure genoemd. Economic failure kan zich voordoen door heel wat 

verschillende en uiteenlopende factoren. Het eenvoudigste voorbeeld hierbij is het verliezen van 

klanten aan de concurrentie. Wanneer zoiets zich voordoet geraken individuen die zich snel zorgen 

maken of te kampen hebben met faalangst makkelijk overstuur. Zij zijn bijgevolg niet de geschikte 

personen voor een job als zelfstandige. Ondernemers moeten kunnen omgaan met tegenslag en 

daarvoor is een zekere mate van emotionele stabiliteit vereist. Ondernemers zijn individuen die zich 

niet laten verstikken door een grote, constante onzekerheid of faalangst (Brandstätter, 1997). 

Een volgende belangrijke persoonlijke eigenschap van ondernemers volgens Brandstätter (1997) is 

sociale extraversie. Deze eigenschap moet volgens Brandstätter (1997) niet noodzakelijk aanwezig 

zijn bij ondernemers om van een ‘succesvolle’ of ‘ideale’ ondernemer te kunnen spreken, maar kan 

wel het uitvoeren van de job als ondernemer vereenvoudigen. Ondernemers die sociaal extravert zijn 

zullen makkelijker relaties opbouwen en behouden met klanten. Sociale extraversie helpt ook bij het 

uitbouwen van een professioneel netwerk.  

Een derde eigenschap van ondernemers die volgens Brandstätter voorkomt uit de situationele 

kenmerken van de omgeving is de omgeving zelf. Ondernemers bevinden zich in een steeds 

veranderende omgeving, dit is een situationeel kenmerk dat geldt voor iedere ondernemer ongeacht 

de sector of gender (Brandstätter 1997). Een ondernemer die wil blijven overleven en zijn 
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ondernemingssucces behouden moet zich kunnen aanpassen aan die veranderende omgeving. 

Aanpassen aan een veranderende omgeving kan door blijvend nieuwe ideeën te verwezenlijken en 

vooral door als persoon flexibel te kunnen omgaan met veranderingen. 

Niet alleen Brandstätter schrijft enkele specifieke persoonlijkheidseigenschappen toe aan 

ondernemers. Ook Brockhaus (1982) identificeerde drie kenmerken consistent geassocieerd met 

ondernemerschappelijk gedrag. Nood tot presteren, interne beheersingsoriëntatie en de neiging tot 

het nemen van risico’s. Interne beheersingsoriëntatie impliceert het geloof van het individu, hier de 

ondernemer, dat hij of zij invloed heeft over de uitkomsten van de onderneming door individuele, 

persoonsgebonden bekwaamheden, inspanningen of vaardigheden. Op het andere uiteinde van dit 

spectrum vindt men externe beheersingsoriëntatie, hier gelooft het individu dat de uitkomsten van 

de onderneming van buitenaf worden gecontroleerd (Beugelsdijk & Noorderhaven, 2005). Individuen 

met een interne beheersoriëntatie zijn volgens Beugelsdijk & Noorderhaven (2005) meer geschikt als 

ondernemers. De derde eigenschap ‘de neiging tot het nemen van risico’s’ wordt ook beschreven als 

‘innovativeness’ of ‘vernieuwingsgezindheid’. Ondernemers zijn door de sterkere aanwezigheid van 

deze eigenschap meer innovatief dan niet – ondernemers (Beugelsdijk & Noorderhaven 2005 ).  

Volgens Brandstätter (1997) kunnen we concluderen dat het succesvol opstarten van een eigen zaak 

in zekere mate afhankelijk is van de persoonlijkheidsstructuur van de ondernemer, ongeacht man of 

vrouw. Vooral emotionele stabiliteit en onafhankelijkheid als persoonlijkheidskenmerk voeden het 

zelfvertrouwen van een individu om zowel aanvaardbare risico’s te nemen in het uitproberen van 

nieuwe manieren om in goederen en diensten te voorzien als het voeden van de duidelijk omlijnde, 

flexibele en persistente acties in het nastreven van de doelen op een succesvolle manier.  

2.2 Zelfbeeld van ondernemers  

In dit hoofdstuk bespreken we hoe ondernemers zichzelf onderscheiden van de rest van de 

werkende bevolking. Meer bepaald bespreken we het zelfbeeld van ondernemers. 

Het zelfbeeld van ondernemers wordt volgens Verheul, Uhlaner en Thurik (2005) door twee factoren 

beïnvloedt; de impact van vroegere business verwezenlijkingen en gender. 

Hierdoor kunnen we verschillen in het ondernemerschappelijke zelfbeeld tussen mannelijke en 

vrouwelijke ondernemers aantonen.  

Wanneer taken omschreven worden als ‘mannelijk’ zijn vrouwen meer geneigd om hun prestaties en 

competenties die ze behaald hebben op die ‘mannelijke’ taken te onderwaarderen (Verheul et al., 

2005). Vrouwen hebben de neiging om hun eigen kunnen en prestaties te onderschatten of te 

onderwaarderen in vergelijking met mannelijke ondernemers (Verheul et al., 2005). Dit wordt 
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verklaard door het feit dat vrouwen minder persoonlijke erkenning toeschrijven aan succes. 

Vrouwelijke ondernemers schrijven succes eerder toe aan externe factoren of geluk in plaats van aan 

hun eigen kunnen en prestaties (Verheul et al., 2005).  

De overwegend mannelijke kenmerken bij het beschrijven van een succesvolle ondernemer, zoals 

besproken in het hoofdstuk gender, heeft een negatieve invloed op het ondernemerschappelijke 

zelfbeeld van vrouwelijke ondernemers (Verheul et al., 2005). Bij het beschrijven van een succesvolle 

ondernemer hechten vrouwen meer belang aan typisch ‘mannelijke’ kenmerken. Een goede 

ondernemer wordt zowel door vrouwelijke als door mannelijke ondernemers omschreven aan de 

hand van ‘mannelijke’ kenmerken en karakteristieken. Onder mannelijke kenmerken verstaan we 

autonomie, doorzettingsvermogen, een hoog level van energie, zelfvertrouwen, zelfzekerheid en 

besluitvaardigheid. (Verheul et al., 2005) 

2.3 The Big Five 

Individuen geven vorm aan hun omgeving door het kiezen van een job of het bepalen van hun 

carrière die aansluit op de persoonlijkheid van de persoon. (Brandstätter, 1997) Mensen kiezen een 

job of carrière op basis van hun persoonlijkheid. Mensen met een job passend bij hun persoonlijkheid 

voelen zich ook comfortabel in het uitvoeren van die job (Shane, Nicolaou, Cherkas, Spector, 2010). 

Het zelfstandig zijn, de job dragen van een ondernemer, het runnen van een eigen zaak,… past 

volgens Shane et al. (2010) beter bij bepaalde persoonlijkheden dan bij andere.  

Hieronder bespreken we de persoonlijkheidskenmerken die worden toegeschreven aan succesvolle 

ondernemers. 

Persoonlijkheid kunnen we best beschrijven aan de hand van persoonlijkheidskenmerken. De Big Five 

is een veel gebruikt instrument in de literatuur en bespreekt de persoonlijkheid van een individu 

door op elk van de vijf dimensies in het model aan te geven of die persoonlijkheidseigenschap meer 

of minder van toepassing is op die persoon. (Shane, et al., 2010). De vijf dimensies hebben elk een 

zeer breed betekenisniveau, daarom worden de dimensies aangeduid met een abstracte term. De 

eerste dimensie die we zullen bespreken is ‘extraversion’ of extraversie, die eigenschap staat op deze 

dimensie tegenover introversie. Daarna bespreken we de dimensie ‘agreeableness’ dat staat 

tegenover kwaadaardig en kil. De derde dimensie in het Big Five model is ‘conscientiousness’ of 

zorgvuldigheid, het andere uiteinde van deze dimensie is laksheid en een gebrek aan motivatie. De 

volgende dimensie is de dimensie van ‘neuroticism’, hier tegenover staat emotionele stabiliteit. De 

laatste dimensie is ‘openness to experience and intelligence’. 
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2.3.1 Extraversion 

“Extraversion describes the extent to which people are assertive, dominant, energetic, active, 

talkative and enthusiastic.” (Zhao & Seibert, 2006, p. 260). Individuen die hoog scoren op deze 

eigenschap zijn mensen die opgewekt zijn, graag omringd worden door anderen en actief zoeken 

naar opwindende gebeurtenissen en sensatie. Personen die prefereren om tijd alleen door te 

brengen zijn individuen die laag scoren op de eigenschap extraversie. Zij worden vaak omschreven 

als stille en gereserveerde individuen (Costa & McCrae, 1992). 

Gezien het belang van sociale vaardigheden in het succes van ondernemers wordt extraversie gezien 

als noodzakelijke eigenschap voor ondernemers (Zhao en Seibert 2006; Zhang et al., 2009). 

Ondernemers moeten in staat zijn om voortdurend in interactie te staan met een uiteenlopende 

reeks van personen en individuen; hun klanten, eventuele werknemers, leveranciers, mogelijke 

investeerders en andere externe en interne relaties (Shane et al., 2010; Zhao & Seibert, 2006). Vaak 

moeten ondernemers terugvallen op de rol van verkoper in die relaties (Zhao & Seibert, 2006). 

Extraverte mensen hebben meer sociale vaardigheden, zijn enthousiast, praat graag, assertief en 

goed in het overtuigen van anderen (Zhang et al., 2009). Deze eigenschappen sluiten aan bij een rol 

als verkoper van de ondernemer. Hierdoor is ondernemerschap beter geschikt voor extraverte 

individuen dan voor introverte personen (Shane et al., 2010).  

Zoals reeds gezegd zijn niet alleen externe relaties belangrijk voor een ondernemer, ook interne 

relaties, relaties binnen een onderneming zijn van groot belang. Het al dan niet in staat zijn als 

ondernemer om een goed contact en relatie op te bouwen met de werknemers kan zeer bepalend 

zijn voor het succes van de onderneming. De relatie die een ondernemer heeft met zijn werknemers 

bepaalt in hoeverre hij die werknemer kan motiveren in het bereiken van de organisatorische 

doelstellingen (Costa & McCrae, 1992).  

2.3.2 Agreeableness  

Zhao & Seibert (2006) beschrijven de persoonlijkheidseigenschap agreaablenes als het nagaan van de 

inter-persoonlijke relaties en gedragingen van individuen. Iemand die hoog scoort op deze 

persoonlijkheidseigenschap is een individu met coöperatieve waarden en een voorkeur voor het 

aangaan van persoonlijke relaties. We kunnen mensen met een hoge score voor agreeableness 

omschrijven als vertrouwend, vergevingsgezind, hartelijk en onbaatzuchtig. Individuen die laag 

scoren op deze eigenschap zijn manipulatieve, egocentrische, achterdochtige en meedogenloze 

personen (Zhao & Seibert, 2006). 

Een hoog level van agreeableness kan gezien worden als een barrière of limitatie voor ondernemers. 

Hoog scoren op agreaableness kan betekenen dat ondernemers niet bereid zijn om te 
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onderhandelen en moeilijke beslissingen te maken binnen hun onderneming (Shane et al., 2010; 

Zhao & Seibert 2006). Individuen die niet kritisch nadenken bij wat ze overnemen uit hun omgeving 

zijn ondernemers die niet actief stilstaan bij wat best is voor de onderneming. Ondernemers zullen 

door het feit dat hun persoonlijke en financiële situatie afhankelijk is van het succes van hun 

onderneming gekenmerkt worden door een lage score op agreeableness. Ondernemers zullen dus 

vaker omschreven worden als personen die hun eigenbelang en dat van de onderneming voorop 

stellen (Zhao & Seibert, 2006). 

Ondernemerschap is bijgevolg beter geschikt voor individuen met een kritische kijk op het algemene 

leven, zij zullen het ondernemerschap op een kritische manier benaderen en niet beperkt worden 

door een gebrek aan bereidheid om te onderhandelen. (Shane et al., 2010). 

2.3.3 Conscientiousness 

“Conscientiousness indicates an individual’s degree of organization, persistence, hard work, and 

motivation in the pursuit of goal accomplishment.” (Zhao & Seibert, 2006, p. 261). De dimensie 

conscientiousness kunnen we correct vertalen naar zorgvuldigheid of plichtsbewustheid. Hoge scores 

op deze dimensie beschrijven een zorgvuldige persoon, lage scores daarentegen wijzen op laksheid 

en gebrek aan motivatie van het individu (Zhao & Seibert, 2006).  

Deze dimensie kan gebruikt worden om te kijken naar de bereidheid en het talent van een individu 

om hard te werken. Ondernemers worden gedreven door een grote behoefte tot presteren. Zij 

verkiezen situaties waarin prestaties worden behaald door hun eigen inzet boven prestaties 

afhankelijk van andere factoren (Zhao & Seibert, 2006).  

Ondernemers bevinden zich in een omgeving waar prestaties op de proef worden gesteld en waar 

persoonlijke kenmerken van de ondernemer bepalend zijn voor succes (Zhao & Seibert, 2006; Zhang 

et al., 2009). Individuen met een eigen onderneming moeten kunnen en willen doorzetten als ze hun 

doelen willen bereiken. Ze moeten persistent zijn en bereid zijn om hard werk te leveren om 

obstakels te overkomen (Shane et al., 2010). 

Volgens Shane et al. (2010) en Zhao & Seibert (2006) kunnen we concluderen dat ondernemerschap 

beter geschikt is voor gewetensvolle en plichtsgetrouwe individuen. 

2.3.4 Neuroticism 

Neuroticism of neuroticisme refereert naar emotioneel onstabiele individuen die negatieve emoties 

ervaren zoals depressie, impulsiviteit en kwetsbaarheid (Costa & McCrae, 1992). 

Individuen die hoog scoren op de eigenschap neuroticisme of emotionele instabiliteit zijn personen 

die vaker negatieve emoties beleven zoals angst, vijandigheid, depressie, ‘self – consciousness’ en 
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kwetsbaarheid. Individuen die op deze eigenschap laag scoren kunnen worden omschreven als 

kalme, zelfzekere en ontspannen, ongedwongen personen (Zhao & Seibert, 2006; Zhang et al., 2009). 

Ondernemers werken in een relatief ongestructureerde werkomgeving waarin zij de volledige 

persoonlijke en financiële verantwoordelijkheid dragen van de onderneming (Zhao & Seibert, 2006; 

Zhang et al., 2009). De meeste ondernemers zullen naast verantwoordelijkheid ook een groot 

financieel en persoonlijk aandeel in de onderneming hebben (Zhao & Seibert, 2006). Ondernemers 

moeten individuen zijn die kunnen omgaan met risico (Minitti, 2010), sociale isolatie, druk, 

onzekerheid en persoonlijke – en financiële moeilijkheden die voortkomen uit het opstarten en 

runnen van een eigen zaak (Shane et al., 2010). 

De werkomgeving, werklast, werk – familie balans en het financieel risico van een eigen 

onderneming zorgt ervoor dat ondernemers meer dan andere individuen moeten bestendig zijn 

tegen psychologische en fysische stress (Zhao & Seilbert 2006; Shane et al., 2010).  

Hierdoor is het volgens Zhang et al. (2009) te verwachten dat individuen die laag scoren op 

neuroticisme een betere kans hebben op het worden van een ondernemer omwille van het feit dat 

ze zelfzeker en persistent zijn. Ondernemers worden beschreven als vol zelfvertrouwen en met een 

groot geloof in hun eigen kunnen en talent om de resultaten in hun omgeving te controleren (Zhao & 

Seibert, 2006). Ondernemerschap is beter geschikt voor emotioneel stabiele individuen (Shane et al., 

2010). 

2.3.5 Openness to experience 

“Openness to Experience is a personality dimension that characterizes someone who is intellectually 

curious and tends to seek new experiences and explore novel ideas.” (Zhao & Seibert, 2006, p. 261). 

Iemand die hoog scoort op deze eigenschap kan omschreven worden als creatief, innovatief, 

vindingrijk, reflectief en ontraditioneel. Personen met een lage score op deze persoonlijke 

eigenschap zijn individuen die gekenmerkt worden door persoonlijkheidseigenschappen zoals 

conventionele aanpak van zaken, een beperkte mate van interesses en een niet – analytisch  

denkend ingestelde persoonlijkheid (Zhao & Seibert, 2006). 

Ondernemers moeten volgens Shane et al. (2010) nieuwe ideeën durven en kunnen uitwerken, 

steeds veranderen en mee evolueren met de veranderende omgeving waarin ze actief zijn om 

aantrekkelijk te blijven voor de klanten. Innovatieve ideeën uitvoeren is daarin zeer belangrijk. Het 

opstarten en leiden van een succesvolle zaak betekent dat de ondernemer moet blijven spelen met 

nieuwe ideeën, zijn creativiteit dient te gebruiken om problemen op te lossen en een innovatieve 

aanpak moet hebben wat betreft producten, diensten en strategie (Zhao & Seibert, 2006).  
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Ondernemers zullen dus hoog scoren op de eigenschap openness to experience (Zhao & Seibert,. 

2006). Omwille van de nood aan innovatieve ideeën is ondernemerschap beter geschikt voor mensen 

die open staan tot nieuwe ervaringen (Shane et al., 2010). 
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Deel 2: Vrouwelijke ondernemers  

In dit tweede deel van de literatuurstudie focussen we op de verschillen tussen vrouwelijke en 

mannelijke ondernemers, we doen dit aan de hand van verschillende invalshoeken. Zo bespreken we 

de financiering van de onderneming, grootte en groei van de onderneming, managementstijl van de 

ondernemer, het gebruik van professionele netwerken van de ondernemer, motivatie en 

doelstellingen van de ondernemer, failure rate en succes van de onderneming, job satisfaction en het 

belang van familie tot de ondernemer. Tenslotte bespreken we de retail sector, dit om een beeld te 

vormen van de sector waarin ons onderzoek plaats vindt. 

3. Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers 

“No two entrepreneurs are the same. Entrepreneurs differ with respect to the sector they work in, 

their background and experience, the size of their enterprises, etc. This applies to female as well as to 

male entrepreneurs.” (Verheul & Thurik, 2000, p. 13). Het is belangrijk om, zoals Verheul & Thurik 

(2000) aangeven, in acht te houden dat we ondernemers niet kunnen veralgemenen, iedere 

ondernemer is anders. Een centrale focus in de literatuur over vrouwen en ondernemen is het 

onderzoek naar gelijkenissen en verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers. Dit soort 

vergelijkingen leiden volgens Mirchandani (1999) tot het vormen van een profiel van een ‘typisch’ 

vrouwelijke ondernemer. Geen enkele ondernemer is dezelfde, dat geldt ook voor vrouwelijke 

ondernemers. We mogen er dus niet vanuit gaan dat elke vrouwelijke ondernemer zal passen binnen 

het beeld dat we proberen te schetsen van wat vrouwelijke ondernemers uniek maakt.  

Dat mannen en vrouwen verschillen, hebben we al besproken in het vorige hoofdstuk omtrent 

gender. In dit deel bespreken we meer bepaald de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke 

ondernemers. 

Vrouwelijke en mannelijke ondernemers verschillen op heel wat vlakken. Een belangrijk en zeer 

omvattend verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers kan gemaakt worden op basis 

van hun business profiel (Verheul, Van Stel, Thurik, 2006). Een business profiel van een ondernemer 

is een benaming voor een geheel van factoren die betrekking hebben op het ondernemerschap. 

Factoren die het business profiel van een ondernemer bepalen zijn de sector waarin de ondernemer 

actief is, de doelstellingen van de ondernemer en de structuur van de onderneming (Brush, 1992; 

Fischer et al., 1993; Chaganti & Parasuraman, 1996; Carter, Williams, Reynolds, 1997; Verheul, 2003; 

Verheul et al., 2006). 
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Soms betekenen de bestaande verschillen een grotere hindernis voor de vrouwelijke ondernemer in 

het ondernemerschap dan voor de mannelijke ondernemer. Vrouwelijke ondernemers kennen 

grotere hindernissen dan mannelijke ondernemers in het opstarten en besturen van een eigen zaak 

(McKay, 2001). Hindernissen in het ondernemerschap zijn groter voor vrouwen dan voor mannen 

doordat het ondernemerschap historisch gezien een mannelijk domein was (Brush & Gatewood, 

2008). Ondernemerschap wordt gekenmerkt door typische mannelijke gedragingen zoals het nemen 

van risico’s, onafhankelijkheid en het rationeel vervolgen van economische opportuniteiten (Brush & 

Gatewood, 2008). Daarbij komt dat vrouwen gesocialiseerd zijn tot het nastreven van niet – 

ondernemerschappelijke carrières (Brush & Gatewood, 2008). Gender percepties hebben een invloed 

op hoe mannen en vrouwen hun mogelijke carrière zien en ontwikkelen. Ouders, peers, opleiding, 

werkervaringen en de media hebben allemaal een invloed op de verwachtingen die vrouwen stellen 

aan zichzelf en de rollen die ze verwacht worden te vullen. Dit leidt tot het vormen van stereotypen 

en rolverwachtingen die jongens en meisjes aantoont wat van hen verwacht wordt (Brush & 

Gatewood, 2008).  

De bestaande literatuur geeft ons reeds een uigebreide opsomming over specifieke zaken waarin 

mannen en vrouwen verschillen wat betreft ondernemingsgedrag. De bedoeling van deze 

masterproef is niet om deze omvattende lijst verder aan te vullen, wel om ze te specificeren naar die 

zaken waarin vrouwen anders zijn dan en voordeel halen op mannelijke ondernemers.  

De verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers zijn heel uiteenlopend. We benaderen 

deze verschillen tussen de mannelijke en vrouwelijke ondernemers vanuit verschillende 

invalshoeken. In dit hoofdstuk komen de verschillen aanbod wat betreft de manier van het 

financieren van de onderneming, de managementstijl van de ondernemer, de professionele 

netwerken van de ondernemer, het succes en de failure rate van ondernemingen, de tevredenheid 

van de ondernemer met de carrière en job, de groei en grootte van de onderneming, de motivatie en 

doelstellingen van mannelijke en vrouwelijke ondernemers en de invloed van familie op de 

ondernemer.  

3.1 Financiering van de onderneming 

Een factor zoals de toegang tot financieel kapitaal heeft een zeer belangrijke invloed op de gender 

gap. (Startiene & Remeikien, 2008). Een eerste verschil tussen mannelijke en vrouwelijke 

ondernemers is dan ook de moeilijkheid tot het verzamelen van financieel kapitaal nodig om de 

onderneming op te starten en/of te behouden (McKay, 2001).  
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Financieel kapitaal is de basis voor een onderneming. Geen financieel kapitaal betekent immers geen 

middelen om een onderneming op te starten en/of draaiende te houden (Neeley & Van Auken, 2010; 

Verheul et al., 2006). Tegelijkertijd wordt toegang tot kapitaal gezien als een van de meest 

uitdagende problemen voor een ondernemer (Chaganti, DeCarolis, Deeds, 1995; Carter et al., 2003). 

De bekwaamheid van de ondernemer omtrent het verzamelen van de nodige middelen voor een 

nieuwe onderneming is cruciaal voor het bestaan en de mogelijke groei van die onderneming (Alsos 

et al., 2006).  

Het verkrijgen van kapitaal bij het opstarten van een eigen zaak is zowel voor mannen als vrouwen 

moeilijk. Beide gendergroepen kennen hier een obstakel gezien startende ondernemers vaak over 

geen eigen vermogen beschikken en banken daardoor geen grote zekerheid kunnen geven bij het 

verkrijgen van een lening. Banken zijn zeer terughoudend en voorzichtig bij het uitgeven van 

leningen aan ondernemers (Verheul et al., 2006). Kleine ondernemingen, zoals kledingzaken, hebben 

een gelimiteerde toegang tot kapitaal en geldmarkten (Chaganti et al., 1995). Ondernemers van 

kleine ondernemingen steunen op schulden en extern eigen vermogen in het financieren van hun 

onderneming (Chaganti et al., 1995), de mogelijkheid om leningen aan te gaan is van cruciaal belang 

voor de ondernemer. 

Vrouwelijke ondernemers kennen nog meer moeilijkheden bij het verzamelen van hun financieel 

kapitaal dan mannelijke ondernemers (Carter, Anderson, Shaw, 2001; Verheul et al., 2006; Brush & 

Gatewood, 2008; Neeley & Van Auken, 2010; Alsos et al., 2006). Dit komt omwille van de gender 

barrières die van toepassing zijn op vrouwelijke ondernemers (Verheul et al., 2006).  

Ook de bestaande stereotypering van vrouwelijke creëert een hindernis in het verzamelen van 

financieel kapitaal door de vrouwelijke ondernemer (Brush & Gatewood, 2008). Deze stereotypering 

bemoeilijkt de relatie tussen financiële instellingen en vrouwelijke ondernemers (Carter et al., 2001).  

Om succesvol te zijn in het verzamelen van financieel kapitaal als ondernemer moet de ondernemer 

goede financiële vaardigheden demonstreren en sterke financiële strategieën kunnen voorleggen 

(Alsos et al., 2006; Brush & Gatewood, 2008). Hoewel er een groot aantal vrouwelijke ondernemers 

zijn met de gepaste financiële vaardigheden, hebben ook die vrouwen meer moeite dan mannen in 

het overtuigen van investeerders (Brush & Gatewood, 2008).  

Een andere reden tot het bestaan van deze hindernis volgens Carter et al. (2001) is de moeilijkheid 

voor vrouwen om de informele financiële netwerken binnen te dringen en op die manier toegang te 

krijgen tot kapitaal (infra).  

Het verschil in financiering van vrouwelijke en mannelijke ondernemingen kan ook verklaard worden 

aan de hand van de verschillende waarden en doelen van de ondernemer. 
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De kapitaalstructuur van ondernemingen wordt beïnvloed door de waarden en de doelen van de 

ondernemer (Chaganti et al., 1995). De waarden en doelen gaan op zeer significante manier het 

patroon van financiering in de onderneming bepalen. In kleine ondernemingen, zoals kledingzaken, 

zullen de doelen van de ondernemer verwikkeld zijn met de strategie van de onderneming. Bijgevolg 

zal de financiële structuur van kleine ondernemingen afhankelijk zijn van de motivatie van de 

ondernemer om een onderneming op te starten (Chaganti et al., 1995)  

3.1.1  Bootstrap financiering 

Er zijn verschillende manieren om tot financiering van de onderneming te komen. Financieren van de 

onderneming kan zowel aan de hand van eigen kapitaal, leningen bij banken en andere financiële 

instellingen, financiële hulp van de overheid en op informele manieren (Verheul et al., 2006; Carter 

et al., 2003). Het hebben en verzamelen van informeel kapitaal is voor beide seksen belangrijk bij het 

opstarten van hun eigen zaak om de hindernissen die ze kennen bij financiële instellingen te 

overkomen (Verheul et al., 2006). 

Als aanvulling op het aangaan van leningen kan bootstrap financiering een belangrijke component 

zijn van het financieel kapitaal van de onderneming (Carter et al., 2003; Neeley & Van Auken, 2010). 

Bootstrap financieren is financieren door een beroep te doen op de omgeving. Hiermee wordt 

bedoeld de zaak financieren via eigen geld, leverancierskredieten, opties toekennen aan werknemers 

of klanten voor je laten werken. Bootstrapping zorgt voor een verhoging van kapitaal door het 

uitlenen en lenen van materiaal, gebruik van ‘accounts payable’, leningen van vrienden en familie en 

het delen van handels – of opslagruimte met andere ondernemers (Neeley & Van Auken, 2010).  

Bootstrap financiering is een algemeen gebruik in kleine ondernemingen om de onderneming 

makkelijk en goedkoop te financieren (Neeley & Van Auken, 2010). Bootstrapping is ideaal voor de 

kleine ondernemingen waar een tekort aan toegang tot kapitaal en de moeilijkheid tot 

kapitaalverhoging relevant is. Bootstrapping vermindert namelijk de afhankelijkheid van traditionele 

kapitaalsbronnen (Neeley & Van Auken, 2010). Neeley & Van Auken (2010) tonen aan dat de 

traditionele manier van financieren geen adequate manier is om kleine bedrijven te financieren. Het 

samenstellen van een kapitaal van de onderneming op de traditionele manier aangevuld met 

bootstrap financiering zorgt voor een financieel veilige onderneming. Bootstrapping kan ook gebruikt 

worden op korte termijn, om perioden van kapitaal tekort aan te vullen (Neeley & Van Auken, 2010).  

Verschillende factoren beïnvloeden volgens Neeley & Van Auken (2010) het gebruik van bootstrap 

financiering waaronder gender, de financiële situatie van ondernemer en de 

ondernemerspersoonlijkheid. 
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Als we bootstrap financiering bekijken vanuit de gender invalshoek is uit de literatuur gebleken dat er 

ook hier een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers bestaat (Neeley & Van Auken, 

2010). 

Vrouwen starten en runnen minder grote ondernemingen dan mannen omdat vrouwen zich niet 

graag blootstellen aan een groot risico (Neeley & Van Auken, 2010; Brush & Gatewood, 2008). 

Ondernemers staan meestal persoonlijk borg voor de leningen. Daarom zal de grootte van de lening 

een reflectie zijn van de verschillen van mannelijke en vrouwelijke ondernemers op vlak van nemen 

van risico (Chaganti et al., 1995). Vrouwen zijn minder bereid om financiële risico’s te nemen dan 

mannen en zullen daardoor een kleiner startkapitaal hebben dan mannelijke ondernemers (Verheul 

et al., 2001, Minitti et al., 2003; Startiene & Remeikien, 2008). Door hun kleiner financieel 

startkapitaal zullen vrouwelijke ondernemers kleinere zaken opstarten. Vrouwelijke ondernemers 

hebben daarnaast ook minder grote groeiverwachtingen van hun onderneming dan mannelijke 

ondernemers (infra). Hierdoor zijn zij voor banken minder aantrekkelijk dan mannelijke ondernemers 

om leningen aan uit te geven. Vrouwelijke ondernemers hebben bijgevolg hogere nood aan 

alternatieve financieringsbronnen om hun onderneming optimaal te financieren dan mannelijke 

ondernemers (Neeley & Van Auken, 2010).  

Er bestaat een significant verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers in de manier 

waarop ze omgaan met bootstrap financiering (Neeley & Van Auken, 2010). Bootstrap financiering 

bestaat uit vijf methoden; ‘give-up personal salary’, ‘factor receivables’, ‘offer discounts for early 

payments’, ‘operate totally from home’ en ‘use temporary employees’ (Neeley & Van Auken, 2010).  

Bootstrap financiering methodes worden gebruikt door een significant hoger niveau van vrouwelijke 

ondernemers om financiële middelen in de vorm van cash te behouden. Hiervoor wordt door 

vrouwelijke ondernemers van de bootstrap financieringsmethodes ‘give-up personal salary’, ‘operate 

from home’ en ‘use temporary employees’ gebruik gemaakt (Neeley & Van Auken, 2010).  

Door het gebruik van bootstrap financiering onderscheiden vrouwelijke ondernemers zich van 

mannelijke ondernemers. Het gebruik van bootstrap financiering kan volgens Brush & Gatewood 

(2008) een sleutel tot succes zijn bij vrouwelijke ondernemers. Het verschil in financiering en de 

vrouwelijke aanpak tot het gebruik van bootstrapping kan bijdragen tot de uniekheid van vrouwelijke 

ondernemers. 

3.2 Grootte en groei van de onderneming 

De beslissing om te groeien is een keuze van de ondernemer. Ondernemers, ongeacht hun gender, 

verschillen in hun doelstellingen en verwachtingen betreffende hun onderneming. De 

verwachtingen, motivaties, doelen en intenties van de ondernemer zal het groeipotentieel en gedrag 
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van zijn of haar onderneming bepalen (Brush, Ceru, Blackburn, 2009; Orser et al., 2010). Het grootste 

deel van ondernemers in de retail sector verkiest om klein te blijven, diegene die toch willen groeien 

verkiezen vaker een milde, stapsgewijze groei dan een snelle groei (Brush et al., 2009).  

Groei van de onderneming wordt gezien als een waardig doel voor ondernemingen en een maatstaf 

voor ondernemerschappelijk succes (Brush et al., 2009). Niet alle ondernemers kiezen ervoor om hun 

onderneming te laten groeien (Brush & Gatewood, 2008; Brush et al., 2009). Toch is een zekere mate 

van groei, vooral in het begin van het bestaan van de onderneming, noodzakelijk om als 

onderneming te blijven overleven (Brush et al., 2009). 

3.2.1 Verschillen en obstakels 

Vrouwen starten, net zoals mannen, een onderneming om heel wat verschillende redenen. Macht, 

succes, persoonlijke beloningen en het creëren van rijkdom zijn daar enkele van. En net zoals 

mannelijke ondernemers kunnen vrouwelijke ondernemers hoge groeiverwachtingen hebben of 

kunnen ze verkiezen om hun onderneming klein en makkelijk beheersbaar te houden. 

Ondanks de groeiende aanwezigheid van ondernemingen in handen van vrouwen blijft de groei en 

de grootte van die ondernemingen kleiner dan die van mannelijke ondernemers (Brush & Gatewood, 

2008). De gender van de ondernemer kan je niet loskoppelen van het nemen van beslissingen. 

Vrouwelijke ondernemingen zijn kleiner, minder gericht op groei en minder winstgevend dan 

mannelijke ondernemingen (Fischer et al., 1993; Coleman, 2007; Neeley & Van Auken, 2010; Orser et 

al., 2010; Startiene & Remeikien, 2008; Minitti, 2010). Qua grootte van de onderneming overtreffen 

mannelijke ondernemers de vrouwelijke ondernemers. Mannen hebben meer werknemers (Fischer 

et al., 1993, Levent et al., 2003), hogere jaarlijkse sales en hogere jaarlijkse inkomsten (Fischer et al., 

1993; Fasci & Valdez, 1998). 

Er zijn verschillende verklaringen waarom ondernemingen gerund door vrouwen kleiner zijn en 

minder groeien dan ondernemingen gerund door mannen. Een eerste verklaring hiervoor is dat 

vrouwelijke ondernemers sterker geconcentreerd zijn in de minder groei gerichte en minder 

winstgevende sectoren zoals de service en de retail sector (Coleman, 2007; Robb, 2002; Du Rietz & 

Henrekson, 2000; Carter et al., 1997; Loscocco,Robinson, Hall, Alen, 1991). 

Een tweede verklaring voor het verschil in grootte van de onderneming is het verschil in toegang tot 

financieel kapitaal voor de beide seksen (supra). Het verschil in toegang tot financieel kapitaal is een 

van de redenen dat als obstakel wordt gezien voor de mogelijkheid tot groeien van vrouwelijke 

ondernemingen (Brush & Gatewood, 2008). 

Een derde reden is dat vrouwen minder grote groeiverwachtingen hebben van hun onderneming dan 

mannelijke ondernemers (Minitti, 2010; Neeley & Van Auken, 2010; Orser et al., 2010). Dat komt 
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door het verschil in waarden en verwachtingen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers, zoals 

het kennen van barrières, verwachtingen met betrekking tot succes, de afkeer tot risico en de balans 

werk – familie (Bird & Brush, 2002; Eddleston & Powell, 2008 a). Het snel groeien en zelf groeien in 

het algemeen van de onderneming is voor vrouwelijke ondernemers geen (top) prioriteit (Buttner, 

2001).  

Net zoals bij het verschil van financiering vormt het verschil in groei en grootte ook een obstakel voor 

vrouwelijke ondernemers. Vrouwelijke ondernemers zijn minder gefocust op groei van de 

onderneming. Maar zij die wel willen groeien kampen met grotere barrières dan mannelijke 

ondernemers (Eddleston & Powell, 2008 a; Brush & Gatewood, 2008). Als vrouwen kiezen om een 

sterk groeiende onderneming uit te bouwen moeten zij rekening houden met de maatschappelijke 

overtuiging dat vrouwen niet in staat zijn om grote ondernemingen uit te bouwen. In de samenleving 

bestaat nog steeds de verwachting dat de vrouw in de eerste plaats de zorg voor de kinderen op zich 

zal nemen (Brush & Gatewood, 2008). 

3.3 Managementstijl van de ondernemer 

Management binnen een onderneming bestaat uit een serie van interne consistente management 

praktijken die samenkomen in een specifiek managementsysteem. Managementsystemen gaan op 

distinctieve manieren het gedrag en attitude van werknemers beïnvloeden (Verheul, 2003).  

Hieronder worden de managementverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers 

verklaard aan de hand van gender van de ondernemer. Naast de genderverschillen van ondernemers 

krijgt de managementstijl van een ondernemer volgens Verheul (2003) ook mee vorm door de 

context waarin de ondernemer zich bevindt. De context kunnen we beschrijven aan de hand van 

fatoren zoals de sector in dewelke de management activiteiten plaatsvinden, de business strategie 

van de onderneming en de grootte van de onderneming (Verheul,2003).  

3.3.1 Transactionele versus transformele managementstijl 

Hoewel mannen en vrouwen op een gelijkaardige manier hun onderneming leiden, bestaan er 

verschillen in managementstijlen veroorzaakt door genderverschillen (Buttner, 2001).  

Gender van de ondernemer speelt een belangrijke rol in het structureren van de management 

praktijken in de onderneming. Mannelijke en vrouwelijke ondernemers gebruiken verschillende 

managementstijlen (Orser et al., 2010). Volgens Verheul (2003) daarentegen lopen de 

managementstijlen van mannelijke en vrouwelijke ondernemers sterk gelijk wanneer de context 

waarin de ondernemers opereren gecontroleerd is.  
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Een eerste verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers betreffende de managementstijl 

gaat over de participatie van werknemers. De mate waarin werknemers participeren in het 

beslissingsproces is afhankelijk van de gender van de ondernemer (Verheul, 2003). Mannelijke 

ondernemers laten werknemers voor een deel participeren in het beslissingsmakingsproces maar 

zullen de uiteindelijke beslissing zelf maken (Verheul, 2003). Vrouwelijke ondernemers zijn meer 

geneigd om werknemers te laten participeren in het maken van beslissingen. 

In het algemeen gaan vrouwelijke ondernemers een meer relationele aanpak tonen in interactie met 

hun werknemers en klanten (Buttner, 2001). Vrouwelijke ondernemers zullen meer gericht zijn op 

het aangaan van relaties en ondersteunen van de werknemer dan het opnemen van de leidersrol 

(Orser et al., 2010).  

De managementstijl van vrouwelijke ondernemers wordt door Buttner (2001) omschreven als 

interactief met een nadruk op het bouwen van consensus, comfortabel met ambiguïteit en vooral 

het delen van macht en informatie. Vrouwelijke ondernemers leiden hun onderneming in een 

participatieve en democratische manier (Buttner, 2001). Managementsystemen die gericht zijn op 

inter-persoonlijke relaties, charismatische, transformationele en democratische management stijl 

worden gezien als vrouwelijke leiderschapsstijlen (Verheul, 2003). 

Een managementstijl is participatief of democratisch als werknemers worden betrokken of tenminste 

de mogelijkheid hebben om deel te nemen in het maken van beslissingen. Als de elementen van 

‘delegeren’ en ‘betrekken in het maken van beslissingen’ niet aanwezig zijn kan de managementstijl 

worden omschreven als autocratisch of mannelijk. Een inter-persoonlijke leiderschapsstijl bevat 

gedrag zoals het ondersteunen van werknemers, ‘being available’, uitleggen van procedures en 

uitkijken voor het welzijn van ieder individu binnen de onderneming (Verheul, 2003).  

Vrouwelijke ondernemers definiëren hun relaties met werknemers in persoonlijke en relationele 

termen (Verheul, 2003). Deze managementstijl creëert positieve gevolgen zoals het aanmoedigen 

van multidirectionele feedback, het ontwikkelen van beloningssystemen dat zowel individuele als 

groepsbijdragen waardeert en empowerment van werknemers op alle niveaus binnen de 

onderneming aanmoedigt (Buttner, 2001). Vrouwelijke ondernemers die een relationele aanpak 

gebruiken in het managen van hun onderneming verminderen ook selectie, aanwerving en training 

kosten (Buttner, 2001). Op deze manier bekomen zij een competitief voordeel in arbeidsintensieve 

industrieën (Buttner, 2001). Arbeidsintensieve industrieën zijn de sectoren waarin de aanwezigheid 

van vrouwelijke ondernemers de overhand heeft op mannelijke ondernemers zoals de retail en de 

service sector (infra). De managementaanpak van vrouwelijke ondernemers zorgt dus voor unieke 

voordelen binnen de retail sector, bijgevolg kan deze managementstijl bijdragen tot de uniekheid van 

vrouwelijke ondernemers. De managementaanpak van vrouwelijke ondernemers, gericht op 
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relationele vaardigheden en praktijken, creëert een meer op de toekomst gerichte organisatie 

(Buttner, 2001). Vrouwelijke ondernemers maken meer gebruik van de relationele management 

aanpak dan van de traditionele aanpak. De traditionele management aanpak is de command – and – 

control manier van leiding geven binnen een organisatie (Buttner, 2001). 

Mannelijke ondernemers leiden hun onderneming aan de hand van een taakgerichte 

managementstructuur. Instrumentele, transactionele managementsystemen worden meestal 

toegeschreven als typisch mannelijk (Verheul, 2003). Dit soort managementsystemen zijn taak 

georiënteerd en hebben een autocratische stijl. Een managementstijl is transactioneel wanneer een 

job wordt gezien als een series van transacties met de werknemer. De werknemer wordt in een 

transactioneel managementsysteem gemotiveerd aan de hand van straffen en beloningen. Een taak 

georiënteerde leiderschapsstijl bestaat uit het laten volgen van regels en procedures door de 

werknemers, het onderhouden van hoge prestatie standaarden en het expliciet formuleren van 

werkrollen en taken naar de werknemers (Verheul, 2003). 

3.3.2 Commitment versus control managementstijl 

Naast de transactionele versus transformele managementstijl van ondernemers kunnen we ook een 

opdeling maken van managementstijl van ondernemers op de commitment versus control dimensie.  

Deze twee aspecten zijn extremen op een continuüm waar managementpraktijken ofwel wijzen op 

commitment oriëntatie van de ondernemer ofwel op controle oriëntatie.  

Controle legt de nadruk op het uitvoeren van taken door directe vorm van controle op de werknemer 

door de ondernemer. Dit type van managementsysteem mikt op het reduceren van directe 

arbeidskosten en het verbeteren van efficiëntie via specifieke regels en procedures de volgzaamheid 

van werknemers te vergroten (Verheul, 2003).  

Het tegenovergestelde zijn commitment managementsystemen, die de inter – persoonlijke relaties 

voeden (Verheul, 2003). Die relaties worden gekarakteriseerd door ondernemers die helpen in plaats 

van superviseren en door een indirecte controle van de werknemer (Verheul, 2003). Volgens Verheul 

(2003) doelt dit type van managementsystemen erop om een psychologische link te vestigen tussen 

de organisatorische en persoonlijke doelen aan de hand van inter – persoonlijke relaties en door een 

ontwikkeling van een vertrouwensrelatie met de werknemer.  

Volgens Jago & Vroom (1982) zijn vrouwen meer participatief en gericht op commitment in hun 

leiderschapstijl dan mannen. Vrouwen maken vaker gebruik van groepsbeslissingprocedures in hun 

leiderschapstijl dan mannen. Dat komt doordat vrouwen een hogere nood kennen van commitment 

tot beslissingen van anderen dan mannelijke ondernemers (Jago & Vroom, 1982). Voor vrouwen 

bestaat de basis van management vaak uit participatie van werknemers (Stanford, Oates, Flores, 
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1995). Vrouwen verkiezen het aanmoedigen van participatie van ondernemers boven het uitdelen 

van bevelen (Stanford et al., 1995). 

De niet – hiërarchische, inter – persoonlijke structuur van vrouwelijke ondernemingen legt de nadruk 

op een informele managementstructuur met een werknemerrelatie van wederzijds respect en 

vertrouwen. (Verheul, 2003; Buttner, 2001). Volgens Brush (1992) verkiezen vrouwen de rol van het 

coördineren van relaties boven het rondbevelen van werknemers. Vrouwelijke ondernemers staan 

hierdoor meer open voor kritiek en zijn toegankelijker voor de werknemers. Informele, vrouwelijke 

ondernemingen zijn ook meer flexibel (Buttner, 2001). 

De niet – hiërarchische structuur en informele omgeving van vrouwelijke ondernemingen heeft zijn 

uitwerking op de manier waarop jobs en taken zijn gestructureerd binnen de onderneming. Die 

structuur zorgt voor het motiveren van werknemers en daaruit volgt commitment van de werknemer 

aan de ondernemer (Verheul, 2003).  

Omdat vrouwelijke ondernemers hun focus leggen op relaties in plaats van hiërarchie kunnen we 

veronderstellen dat zij hun controle mechanismen op die manier structureren en dus op indirecte 

wijze hun werknemers controleren. Niet iedere auteur gaat hier mee akkoord, volgens Verheul 

(2003) leggen vrouwen de nadruk op relaties in plaats van op hiërarchie binnen hun 

managementsysteem. Vrouwelijke ondernemers controleren hun werknemers op een directe 

manier, op dezelfde manier zoals mannelijke ondernemers dus (Verheul, 2003). Vrouwelijke 

ondernemers zijn meer controle gericht in hun managementsystemen dan dat we algemeen 

verwachten (Verheul, 2003). Een verklaring voor het feit dat vrouwelijke ondernemers minder 

commitment georiënteerd zijn dan verwacht kan verklaard worden door het feit dat zij minder 

openstaan voor risico’s en door de controle aanpak proberen risico in te dijken (Verheul, 2003).  

3.4 Professionele netwerken 

Om te overleven in de competitieve ondernemerswereld is het noodzakelijk om een sterk 

professioneel en sociaal netwerk te ontwikkelen (Ahmad & Naimat, 2011). De kwantiteit en kwaliteit 

van externe linken tussen de ondernemer en zijn of haar omgeving zijn cruciaal tot succes (Carter et 

al., 2001; Carter et al., 2003). 

Netwerken helpen de ondernemer voorzien in informatie, verwijzingen en resources (Ahmad & 

Naimat, 2011). Verder helpen netwerken ook om toegang te verkrijgen tot opportuniteiten en 

middelen die anders niet beschikbaar zijn, het uitsparen van tijd en het kunnen terugvallen op advies 

en morele steun (Carter et al., 2003). Het hebben van een sociaal netwerk wordt een steeds 

belangrijker kenmerk van een ondernemer. Netwerken is een belangrijke bron voor informatie, 
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vooral in kleine ondernemingen ongeacht geleid door mannelijke of vrouwelijke ondernemers 

(Ahmad & Naimat, 2011). Informatie die noodzakelijk is voor een ondernemer in het leiden van zijn 

onderneming is heel uiteenlopend, het gaat over informatie in verband met marktplaatsen, 

leveranciers, kosten, technologie en dergelijke meer. Via een goed opgebouwd netwerk wordt die 

informatie makkelijker verkregen en beter doorgegeven tussen ondernemers. Vooral bij vrouwelijke 

ondernemers blijkt netwerken een waardevolle manier om informatie door te geven en te verkrijgen 

(Ahmad & Naimat, 2011). 

3.4.1 Verschillen en obstakels 

Gender zorgt voor verschillen tussen de manier waarop ondernemers netwerken vormen en ermee 

omgaan (Carter et al., 2001). Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers in het 

opbouwen van een netwerk is voor vrouwen opnieuw een hindernis in het ondernemerschap. 

Vrouwen hebben minder sociale en professionele netwerken om hun onderneming te ondersteunen 

(Carter et al., 1997). Dat komt omdat het opbouwen van sociale netwerken moeilijker is voor 

vrouwelijke ondernemers dan voor mannelijke ondernemers (Brush & Gatewood, 2008; Loscocco, 

Monnat, Moore, Lauber, 2009).  

Netwerken zijn vooral van groot belang in het verkrijgen van financieel kapitaal (Carter et al., 2003; 

Brush & Gatewood, 2008). Het netwerk rond de mogelijkheden om als ondernemer gefinancierd te 

worden is zeer informeel opgebouwd. Dit betekent dat het voor ondernemers vaak heel moeilijk is 

om bronnen van financiering te identificeren en toegang tot het netwerk te verkrijgen. Financierders 

gaan maar zelden investeren in ondernemers die niet tot het bestaande netwerk behoren (Carter et 

al., 2003; Brush & Gatewood, 2008). Vrouwelijke ondernemers zijn ondervertegenwoordigt in de 

netwerken rond het financieel kapitaal, dat komt omdat netwerken van vrouwelijke ondernemers 

vooral gedomineerd worden door vrouwen (Carter et al., 2003). Gezien vrouwen minder actief zijn in 

de financiële en investeringswereld zal het netwerk van de vrouwelijke ondernemer minder kans 

hebben om connecties te hebben in de financiële wereld (Carter et al., 2003). 

Een tweede verklaring waarom netwerken opbouwen, zowel financiële als andere professionele 

netwerken, moeilijker is voor vrouwen vinden we terug in de verschillen in opportuniteiten en 

mogelijkheden die mannelijke en vrouwelijke ondernemers krijgen in de samenleving. Door 

bijvoorbeeld de sociale verantwoordelijkheden die vasthangen aan de genderrollen zullen sociale 

netwerken van mannen en vrouwen, ook al werken ze in dezelfde sector of dezelfde onderneming, 

altijd verschillen (Loscocco et al., 2009). 

Hoewel het opbouwen van netwerken voor vrouwelijke ondernemers moeilijker blijkt voor vrouwen 

dan voor mannen, leiden de netwerken die vrouwelijke ondernemers hebben kunnen opbouwen wel 
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tot positieve resultaten en voordelen (Loscocco et al., 2009; Ahmad & Naimat, 2011). Zo is vrouwelijk 

ondernemerschap groter bij vrouwen die onderling verbonden zijn met elkaar via netwerken (Ahmad 

& Naimat, 2011). Netwerken stimuleert vrouwen om toegang te zoeken tot de middelen die ze nodig 

hebben voor ondernemersactiviteiten. Netwerken is ook cruciaal bij het doorgeven van informatie, 

kennis en technieken. Er is een duidelijk verband te tussen het al dan niet hebben van een sterk 

uitgebouwd netwerk, de opportuniteiten en participatie van vrouwen als vrouwelijke ondernemers 

(Ahmad & Naimat, 2011). 

In kleine ondernemingen, zoals de meeste zaken in de retail sector, hebben vrouwen wel de 

mogelijkheid om robuuste professionele netwerken uit te bouwen ondanks het feit dat zij hiervoor 

niet dezelfde mogelijkheden hebben als mannelijke ondernemers in diezelfde sector (Loscocco et al., 

2009). Dat komt door vaak vagere grenzen tussen familie, werk en samenleving in die sector. 

Vrouwelijke ondernemers zetten hun familie en maatschappelijk verantwoordelijkheden en relaties 

om in professionele netwerken(Loscocco et al., 2009).  

Het hebben en terugvallen op netwerken heeft ook enkele nadelen volgens Ahmad & Naimat (2011). 

Het negatieve aspect van netwerken bestaat uit het gebrek aan aanbrengen van verschillende ideeën 

en perspectieven. Ook zorgt het uitwisselen van informatie via netwerken voor een beperkt aantal 

opportuniteiten. Een netwerk bestaat grotendeels uit vaste contactpersonen, daardoor blijft de 

ondernemer altijd in dezelfde cirkels opereren. Door het gebruik van netwerken voor het verzamelen 

van resources en informatie komt de ondernemer niet in aanraking met middelen die ver uit de 

scope van de ondernemer liggen. Belangrijk voor de ondernemer is om een afweging te maken in het 

investeren in nieuwe contacten en onderhouden van bestaande netwerken  

3.5 Motivatie en doelstellingen van de onderneming 

Ook psychologische factoren zoals motivatie en persoonlijk waardesysteem vergroten de gender gap 

(Startiene & Remeikien, 2008). Het belangrijkste verschil volgens Levent et al. (2003) tussen 

mannelijke en vrouwelijke ondernemers ligt in het verschil van motivatie. Verschillende 

waardesystemen bij mannen en vrouwen is volgens Startiene & Remeikien (2008) een verklaring 

voor het bestaan van de gender gap. Mannen en vrouwen zouden bijvoorbeeld een verschillend 

hoofddoel hebben bij het opstarten van een eigen onderneming. Voor mannen is dat financiële winst 

terwijl vrouwen vooral persoonlijke winsten nastreven. 

Verschillen in motivatie en doelstellingen kunnen we zowel terugvinden in verschillen in gender maar 

ook door de grootte van de organisatie. Volgens McKay (2001) kunnen we onderscheid maken in de 

doelstellingen en motivatie van ondernemers naargelang de grootte van de onderneming. 
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Doelstellingen van ondernemers met een grote onderneming bestaan uit het maximaliseren van 

opbrengsten voor hun onderneming en de groei van de onderneming. Innovatief gedrag van de 

ondernemer om adequaat te kunnen inspelen op de veranderende omgeving is hierbij noodzakelijk 

(McKay, 2001). McKay (2001) draagt deze eigenschappen niet toe aan ondernemers met een ‘kleine’ 

onderneming, kleine ondernemingen zijn de ondernemingen die typisch thuishoren in de retail 

sector. Gedrag van ondernemers met een kleine onderneming wordt volgens McKay (2001) meer 

geassocieerd met het verderzetten van persoonlijke doelen dan met de groei van de onderneming. 

Het hebben van een zaak bij kleine ondernemers kan gelinkt worden aan familiale noden en 

verlangens volgens McKay (2001), dit is niet het geval bij grote ondernemingen. Hoewel hier een 

onderscheid wordt gemaakt in doelstellingen in het hebben van een eigen zaak mag je deze twee 

invalshoeken niet los van elkaar zien. Ondernemers van kleine ondernemingen kunnen ook de 

doelstellingen nastreven die worden toegeschreven aan grote ondernemingen en vice versa. 

3.5.1 Doelstellingen en verwachtingen 

Individuen met een eigen onderneming hebben de mogelijkheid om een organisatie te creëren dat 

tegemoet komt aan hun persoonlijke noden (Eddleston & Powell, 2008 a). Het staat hen toe om hun 

persoonlijk gedefinieerde doelen en strategieën te volgen (Bird & Brush, 2002). 

De waarden en verwachtingen van vrouwelijke ondernemers in hun carrière zijn verschillend dan die 

van mannelijke ondernemers (Bird & Brush, 2002). Volgens Startiene & Remeikien (2008) is er 

inderdaad een verschil in motivatie waarom beide seksen een eigen onderneming opstarten. 

Mannen doen dit uit financieel oogpunt, om winst te maken. Vrouwen daarentegen starten een 

onderneming uit persoonlijke interesse.  

We hebben al besproken dat  vrouwen minder geneigd zijn om een grote zaak of een onderneming 

met sterke groei uit te bouwen (supra). Dit komt onder andere doordat vrouwen meer gefocust zijn 

op kwaliteit (Chaganti & Parasuraman 1996; Brush, 1992; Verheul et al., 2005). Vrouwelijke 

ondernemers geven naast het ontwikkelen van winst ook het invullen van persoonlijke doelstellingen 

als doel op (McKay, 2001; Startiene & Remeikien, 2008).  

Volgens Chaganti & Parasuraman (1996) vinden vrouwelijke ondernemers financiële doelen minder 

belangrijk. Fischer et al. (1993) zegt net het tegenovergestelde en stelt dat vrouwelijke ondernemers 

een sterkere financiële motivatie hebben.  

Niet elke auteur toont een verschil aan tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers wat betreft 

motivatie en doelstellingen van hun onderneming  volgens Carter et al. (2001). Vrouwelijke 

ondernemers tonen in hun motivatie tot het opstarten en runnen van een onderneming meer 

gelijkenissen dan verschillen met mannelijke ondernemers (Carter et al., 2001).  
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Een verschil in mannelijke en vrouwelijke ondernemers wat betreft hun verwachtingen tot de 

onderneming wordt gevormd door het verschil in uitdrukken van die verwachtingen. Mannen en 

vrouwen gaan op een verschillende manier hun verwachtingen betreffende hun onderneming 

uitdrukken (Brush & Gatewood, 2008). De minieme verschillen in het articuleren van doelen door 

vrouwelijke ondernemers kan een hindernis veroorzaken in ondernemerschap voor vrouwelijke 

ondernemers. Vrouwen gaan op andere manier communiceren dan hun mannelijke collega’s door 

gebruik te maken van verwoording die zekerheid afzwakt en twijfel vergroot, daardoor komen 

vrouwelijke ondernemers over als minder zelfzeker en minder ambitieus.  

3.5.2 Motivatie 

‘The need for independence’ is de motivatie waarnaar ondernemers meest verwijzen bij de vraag 

waarom ze een eigen zaak hebben opgestart (Brandstätter, 1997). Volgens Carter et al. (2001) is de 

grootste motivatie reden tot het hebben van een eigen zaak voor zowel mannelijke als vrouwelijke 

ondernemers de zoektocht naar controle en onafhankelijkheid. 

De balans kunnen maken tussen familie en werk verantwoordelijkheden, meer bepaald het creëren 

van flexibiliteit is hoofdzakelijk een vrouwelijke motivatie voor het opstarten van een eigen 

onderneming (Fasci & Valdez, 1998). Daarnaast zijn ook onafhankelijkheid, job ontevredenheid en 

job verlies, de zoektocht naar job satisfaction en prestaties motivationele redenen waarom vrouwen 

kiezen voor een job als zelfstandige (McKay, 2001; Carter et al. 2001; Minitti, 2010; Mirchandani, 

1999). Actief zijn en blijven op de arbeidsmarkt, opbouwen van eigenwaarde, zorgen voor stabiliteit 

en het laten stijgen van inkomen zijn meer specifiek redenen waarom vrouwen hun eigen zaak 

opstarten in de retail sector volgens McKay (2001). Het actief blijven op de arbeidsmarkt is vooral 

een motivatie die terugkomt bij oudere vrouwen.  

Ook werkloosheid kan als een beweegreden zijn tot het opstarten van een eigen onderneming.  

Werkloosheid kan drie effecten hebben op ondernemerschap, het push effect, het negatieve 

‘Shumpeter’ effect en een derde effect op macroniveau (Verheul et al., 2006). 

Eerst bespreken we het positieve effect, het push effect. Op het microniveau zal werkloosheid een 

positief effect hebben op ondernemerschap door het reduceren van de opportuniteitskosten van 

self-employment. Wanneer er dus weinig kans is om werk te vinden als werknemer op de 

arbeidsmarkt worden individuen als het ware gepusht in het ondernemerschap. 

Het negatieve ‘Schumpeter’ effect betekent dat meer ondernemerschap leidt tot een daling in 

werkloosheid. Ondernemers gaan immers werknemers aannemen en stimuleren ook de competitie 

tot een hogere economische prestatie. 
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Het derde effect opmacro niveau, toont dat een hoge mate van werkloosheid kan geassocieerd 

worden met een lager level van ondernemerschap. Werkloosheid kan mogelijks een indicator zijn van 

daling in het aantal business opportuniteiten veroorzaakt door een slechte economische situatie 

(Verheul et al., 2006). 

Aan de hand van deze verschillen kunnen we al een verschil zien tussen mannelijke en vrouwelijke 

ondernemers. Werkloosheid zal bij vrouwen sneller leiden tot het opstarten van een eigen 

onderneming (Verheul et al., 2006). Voor mannen weegt het negatieve effect van werkloosheid door 

een daling van business opportuniteiten zwaarder door dan het positieve push effect in het 

zelfstandig zijn. Een daling in ondernemerschappelijke opportuniteiten heft de positieve impact van 

werkloosheid als push factor of het Schumpeter effect naar het ondernemerschap op voor 

mannelijke ondernemers. (Verheul et al., 2006). 

3.6 Failure rate en succes van de onderneming 

We bespreken de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers wat betreft prestaties 

en succes. We stellen ons hier de vraag of de ene gendergroep bestaat uit succesvollere 

ondernemers dan de andere. 

3.6.1 Meten van succes en failure 

De manier waarop Watson (2003) ‘mislukking’ van de onderneming meet is aan de hand van het 

beëindigen van het bestaan van de onderneming en aan de hand van faillissement van de 

onderneming. Het beëindigen van een onderneming kan gaan van het wisselen van eigenaar tot het 

volledig sluiten van de zaak. Brush (1992) voegt nog toe dat naast de financiële maatstaven zoals 

beëindigen en faillissement er nog andere maatstaven zijn om ‘mislukking en prestatie’ te meten van 

een onderneming. Andere factoren om prestaties van een onderneming te bepalen vormen de 

kwalitatieve prestatiemaatstaven. Kwalitatieve prestatiemaatstaven bestaan uit het meten van 

werknemer tevredenheid, sociale bijdrage van de onderneming, doelbereiking en effectiviteit van de 

onderneming (Brush, 1992). In de huidige samenleving is enkel het meten van winst niet meer 

voldoende, ander factoren zoals werknemers tevredenheid zijn minstens even belangrijk in het 

bepalen van het succes van de onderneming (McKay, 2001). 

De prestatie van een onderneming wordt vaak uitgedrukt in termen van economische bijdrage aan 

jobcreatie, winst en sales turnover (Carter et al., 2001; Watson, 2003; Loscocco et al., 1991). Het is 

op dit soort kwantitatieve prestatiemaatstaf dat vrouwelijke ondernemers en mannelijke 

ondernemers verschillend presteren. Vrouwelijke ondernemers hebben minder kern werknemers 

dan mannelijke ondernemers, kennen een mindere groei in het tewerkstellen van werknemers, 

kennen een lagere sales turnover en krijgen een lagere waarde toegekend dan mannelijke 
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ondernemers (Carter et al., 2001). Vrouwelijke ondernemingen moeten in het algemeen onderdoen 

ten opzichte van mannelijke ondernemingen wanneer het aankomt op sales maar niet wat betreft 

inkomsten en winst (Du Rietz & Henrekson, 2000). Niet iedereen gaat hier mee akkoord. Volgens 

Robb & Watson (2010) en Robb & Watson (2012) onderpresteren vrouwelijke ondernemers niet op 

factoren zoals opbrengsten, inkomsten en groei.  

Vrouwelijke ondernemers gebruiken zelfontplooiing als meest belangrijke maatstaf voor het meten 

van hun succes. Winst komt bij vrouwelijke ondernemers op de tweede plaats (Buttner, 2001). 

De reden hiervoor is dat vrouwelijke ondernemers geen eigen zaak opstarten om financiële winst te 

bekomen maar wel om persoonlijke intrinsieke doelen na te streven (supra). Om het succes van 

vrouwelijke ondernemers te meten wordt dus beter gebruik gemaakt van kwalitatieve 

prestatiemaatstaven (Watson, 2003).  

3.6.2 Verschillen 

Er zijn veel verschillende redenen waarom ondernemers mislukken en ondernemingen worden 

stopgezet. De failure rate van ondernemingen kan verklaard worden aan de hand van de misfit 

tussen persoonlijkheid en ondernemerschap en kan volgens Brandstätter (1997) gezien worden als 

een van de frequentste oorzaken voor het mislukken van een onderneming. 

Een tweede mogelijke reden tot het mislukken van de onderneming kan verklaard worden aan de 

hand van het financieel kapitaal. Volgens Neeley & Van Auken (2010) en Carter et al. (2003) is 

gebrekkige of ongepaste financiering een leidende oorzaak voor het mislukken van kleine 

ondernemingen. “Resource poverty” of tekort aan middelen (Chaganti et al., 1995, p.7) in kleine 

ondernemingen wordt gezien als belangrijke reden voor het mislukken van ondernemingen (Chaganti 

et al., 1995). De compositie van het initiële kapitaal heeft een invloed op de mate van succes van 

kleine ondernemingen. Met de compositie van het initiële kapitaal bedoelen we de samenstelling van 

eigen vermogen en leningen. Te veel leningen en schulden in het begin leiden tot liquidatie 

problemen voor de onderneming.  

We kunnen naast de redenen tot failure voor de ondernemers ook een verschil aantonen in de 

redenen tot failure tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers. Ondernemingen gerund door 

vrouwen hebben een grotere kans op mislukking dan ondernemingen gerund door mannen. 

Vrouwelijke ondernemers kennen ook lagere prestaties, minder opbrengsten en minder succes dan 

mannelijke ondernemers (Levent et al.,2003; Alsos et al., 2006). 

Een reden voor de lagere prestaties van vrouwelijke ondernemers is volgens (Anna, Chandler, Jansen, 

Mero, 2000) het feit dat vrouwelijke ondernemerschap hoofdzakelijk gefocust is in de retail en 
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service industrie. Dit zijn twee industrieën waar bedrijven in het algemeen kleiner zijn in termen van 

inkomsten en personeel in vergelijking met de meer ‘mannelijke’ sectoren zoals technologie en de 

bouwsector (Watson, 2003). Vrouwen zijn dus meer geneigd om zaken op te starten in sectoren met 

een lagere return waardoor zij in vergelijking met mannen altijd zullen onderpresteren op 

kwantitatieve maatstaven zolang er in de vergelijking geen onderscheid wordt gemaakt tussen de 

sectoren waarin de ondernemers actief zijn (Watson, 2003).  

Zoals gezegd zijn vrouwen meer geneigd om ondernemingen op te starten in de retail en service 

sector dan in de industriële sector. De retail en service sector kennen volgens Brush & Chaganti 

(1999) minder obstakels dan andere sectoren om aan financiering te raken voor zowel mannelijke als 

vrouwelijke ondernemers. Met het gevolg dat ondernemingen in deze sectoren makkelijker en 

vlotter kunnen worden opgestart. Een effect van die mogelijkheid is dat heel wat van die zaken ook 

sneller worden beëindigd (Brush & Chaganti, 1999). 

De retail sector is volgens Watson (2003) de sector met de hoogste failure rate, niet omwille van het 

feit dat in deze sector meest vrouwelijke ondernemers actief zijn maar wel omdat in deze sector het 

makkelijkst nieuwe ondernemingen worden opgestart. Failure rate is, volgens Watson (2003), het 

aantal ondernemingen die worden beëindigd door faillissement. Aangezien de retail sector 

gedomineerd wordt door vrouwelijke ondernemers wordt vaak de foute conclusie getrokken dat 

vrouwelijke ondernemingen een hogere failure rate kennen dan mannelijke ondernemingen 

(Watson, 2003). We kunnen dus concluderen dat vrouwelijke ondernemingen over representatief 

zijn in sectoren met een failure rate hoger dan het gemiddelde. 

Om echt te weten of vrouwelijke ondernemingen een hogere failure rate hebben dan mannelijke 

ondernemingen moeten we beiden binnen eenzelfde sector gaan vergelijken (Anna et al., 2000). 

Volgens Watson (2003) is er nadat het effect van de industrie uit de vergelijking is gehaald geen 

verschil in failure rate tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers.  

3.7 Job satisfaction 

“Business ownership as a career offers a degree of autonomy, self-fulfillment and independence that 

few other careers can provide” (Eddleston & Powell, 2008 a, p.24).  

Veel studies tonen aan dat de job satisfaction bij ondernemers vooral voortkomt uit de grote mate 

van autonomie en vrijheid die ze hebben (Lange, 2012). Deze resultaten gelden zowel voor 

vrouwelijke als voor mannelijke ondernemers (Lange, 2012). Individuen met een eigen onderneming 

hebben de mogelijkheid om een organisatie te creëren dat tegemoet komt aan hun persoonlijke 

noden (Eddleston & Powell, 2008 a). Het staat hen toe om hun persoonlijk gedefinieerde doelen en 
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strategieën te volgen (Bird & Brush, 2002). Waarden en persoonlijke kenmerken worden vaak als 

minder bepalend gezien voor job tevredenheid.  

Mannelijke ondernemingen zijn meer succesvol dan vrouwelijke ondernemingen op kwantitatieve 

maatstaven (supra). Aan de hand van gender is het daarom mogelijk om het succes van de 

ondernemer te voorspellen. Maar het succes van de ondernemer bepaalt niet de tevredenheid met 

dat succes. Het is dus niet mogelijk om aan de hand van gender de job tevredenheid van 

ondernemers te voorspellen (Eddleston & Powell, 2008 a; Eddleston & Powell, 2008 b).  

Hoewel ondernemingen gerund door vrouwen kleiner zijn, minder groeien en minder winstgevend 

zijn dan mannelijke ondernemers (supra) zijn vrouwelijke ondernemers niet minder tevreden met 

hun carrière als zelfstandige dan mannelijke ondernemers (Eddleston en Powell, 2008 a). Dit wordt 

‘The paradox of the contented female worker’ genoemd (Eddleston & Powell, 2008 a).  

Een eerst verklaring hiervoor is dat gender verklaart waarom mannen en vrouwen andere zaken 

verkiezen als bronnen voor carrière tevredenheid. Mannelijke ondernemers verkiezen satisfiers 

verbonden met het bereiken van een zekere status binnen de samenleving (Eddleston & Powell, 

2008 b). Ondernemerschappelijke tevredenheid voor mannelijke ondernemers focust in de eerste 

plaats op factoren geassocieerd met status zoals het opbouwen van reputatie, creeëren van rijkdom, 

groeien van de onderneming en leiderschap in de industrie of markt (Bird & Brush, 2002). Satisfiers 

met betrekking tot werknemer relaties en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij zijn 

belangrijker voor vrouwelijke ondernemers (Eddleston & Powell, 2008 b) in het bepalen van hun 

tevredenheid met hun carrière.  

Een volgende reden dat vrouwelijke ondernemers even tevreden zijn met hun loopbaan, ondanks het 

mindere carrièresucces van vrouwen, is dat zij hun carrièresucces in relatie zien tot de inputs in hun 

job (Eddleston & Powell, 2008 a). Aangezien vrouwen minder tijd spenderen aan hun eigen zaak dan 

mannelijke ondernemers (Brush, 1992) vinden zij het ook logisch dat daaruit minder carrièresucces 

volgt (Eddleston & Powell, 2008 a). Hierdoor zijn zij even tevreden als mannelijke ondernemers met 

hun carrière ook al verschilt die in gehaald succes. 

Vrouwelijke ondernemers zijn even tevreden zijn met hun onderneming en behaalde carrière dan 

mannelijke ondernemers. Dat komt omdat ze andere zaken belangrijk vinden in het bepalen van hun 

tevredenheid met de carrière (Eddleston & Powell, 2008 a; Eddleston & Powell, 2008 b). 

Vrouwen hechten minder belang aan business succes op de traditionele manier. Vrouwelijke 

gevoelens van tevredenheid worden minder beïnvloed door schommelingen in business prestaties en 

verkoopscijfers dan die van mannelijke ondernemers (Eddleston & Powell, 2008 a). Bird & Brush 
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(2002) en Brush (1992) stellen dat vrouwen minder waarde hechten aan financieel succes en 

ondernemingsgroei om de waarde van hun carrière in te schatten en de tevredenheid die ze hebben 

met hun carrière te bepalen. Vrouwelijke ondernemers zijn meer geneigd om kwaliteit en andere 

doelstellingen te waarderen die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan groei en economische 

prestaties (Brush, 1992; Verheul & Thurik, 2000; Verheul et al., 2005). Deze kijk op ondernemerschap 

is een unieke benadering door vrouwen en kan bijdragen tot de uniekheid van vrouwelijke 

ondernemers. 

Om een nog vollediger beeld te krijgen van wat ondernemers zoeken in hun onderneming 

betreffende job tevredenheid moeten we ook socio – emotionele factoren in rekening nemen 

(Eddleston & Powell, 2008 b). Vrouwen plaatsen een grotere nadruk op socio - emotionele carrière 

satisfiers, die afkomstig zijn van inter-persoonlijke relaties met werknemers en klanten en het 

nastreven van sociale doelen (Bird & Brush, 2002; Brush, 1992). 

Mannelijke ondernemers bepalen hun succes op basis van financieel succes en groei van de 

onderneming (Eddleston & Powell, 2008 a; Bird & Brush, 2002). Succes en erkende prestaties zorgen 

enkel bij mannen voor een grotere job tevredenheid (Lange, 2012). Mannelijke ondernemers 

waarderen op status gebaseerde carrière satisfiers zoals financiële beloningen hoger dan socio-

emotionele factoren in het bepalen van hun carrière tevredenheid. 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat gender, de factoren die leiden tot tevredenheid met de 

carrière bepaalt (Eddleston & Powell, 2008 b). 

3.7.1 Verschillen 

Als er een  verschil in tevredenheid met carrière bestaat tussen mannelijke en vrouwelijke 

ondernemers komt dit door een verschil in verwachtingen (Eddleston & Powell, 2008 a). Mannelijke 

ondernemers zijn soms overmoedig in hun verwachtingen wat betreft opbrengsten en business 

succes. Ondernemers die zaken verlangen die buiten hun mogelijkheden liggen zullen minder 

tevreden zijn met de gehaalde resultaten dan diegenen die hun eigen kunnen en mogelijkheden lager 

inschatten. Dit laatste is een kenmerkende eigenschap voor vrouwelijke ondernemers (supra). 

Vrouwelijke ondernemers zullen hun eigen kunnen en competenties onderwaarderen waardoor de 

realiteit vaker hun verwachtingen overtreft (Eddleston & Powell, 2008 a).  

3.8 Familie 

Een van de meest belangrijke invloeden op mannelijke en vrouwelijke ondernemers is het belang van 

familie (Verheul et al., 2006) en de mogelijkheid om werk- en familieverantwoordelijkheden te 

balanceren (McKay, 2001).  
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De rol die je opneemt binnen het werk of de familie is niet gebaseerd op de sekse wel op de 

genderrol (supra). Uit die genderrollen komen bepaalde verwachting voort voor mannen en vrouwen 

binnen de samenleving (Powell & Greenhaus, 2010). Gendergewijs zijn mannen en vrouwen 

aangemoedigd om hun werk en familierollen anders te prioritiseren (Eddleston & Powell, 2012). Van 

vrouwen wordt verwacht dat ze meer opofferingen doen op professioneel vlak om huishoudelijke 

taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Van mannen wordt verwacht dat ze hun werkrol 

als belangrijker beschouwen dan hun familierol. Op basis van het belang dat mannen en vrouwen 

werkelijk hechten aan een bepaalde rol, werkrol of familierol, verdelen ze ook hun tijd gespendeerd 

aan die rol.  

Er is een sterke focus op de balans van werk - familie in de motivatie van vrouwen om een eigen zaak 

op te starten en te runnen. Een motivatie die niet aanwezig is bij mannelijke ondernemers (McKay 

2001). De mogelijkheid om de balans tussen werk – en familieverantwoordelijkheden in evenwicht te 

brengen heeft niet hetzelfde belang en motivationele kracht voor mannen en is dus een belangrijk 

verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers (McKay, 2001). Factoren van het familie 

domein hebben een verschillend effect op de beslissingen in het werk domein van mannelijke en 

vrouwelijke ondernemers (Powell & Greenhaus, 2010). Factoren binnen het familie domein zijn de 

familie achtergrond, de familie structuur en ondersteuning van de familie aan de ondernemer 

(Powell & Greenhaus, 2010). 

Demografische factoren zoals het huwelijk, het hebben van kinderen en ouderschap hebben allemaal 

een negatieve invloed op de gender gap (Startiene & Remeikien, 2008). Daaruit verstaan we dat deze 

factoren niet bijdragen in het verminderen van de verschillen in opportuniteiten tussen mannelijke 

en vrouwelijke ondernemers.  

3.8.1 Flexibiliteit en autonomie 

Volgens Parasuraman & Simmers (2001) en Verheul et al. (2006) leidt self – employment tot meer 

autonomie en flexibiliteit in de job dan dat werknemers die kennen. Ondanks deze mate van grotere 

autonomie en flexibiliteit kennen ondernemers toch grotere werk – familie rolconflicten dan niet – 

ondernemers (Parasuraman & Simmers, 2001). Dit komt door de sterke psychologische 

betrokkenheid met de job en de vele uren gespendeerd aan het werk. Die betrokkenheid komt voort 

uit de persoonlijke impact van het succes van de onderneming. Ondernemers kennen door de hoge 

job betrokkenheid een grotere mate van job satisfaction dan werknemers maar een lagere mate van 

familie satisfaction (Parasuraman & Simmers, 2001). Er zijn dus trade offs tussen de kosten en 

voordelen met betrekking tot de werk - en familie ervaringen en outcomes van ondernemers in 

vergelijken met die van werknemers.  
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De hoge job betrokkenheid bij ondernemers zoals hierboven kan leiden tot een rol conflict dat niet 

kan worden opgelost met autonomie en flexibiliteit.  

3.8.2 Enrichment en support 

Naast het bespreken van familie als belangrijke motiverende factor voor ondernemers (infra), is 

familie ook belangrijk als ondersteunende factor. Voor zowel vrouwen als mannen heeft familie een 

positieve impact op ondernemerschap (Verheul et al, 2006). We kunnen aan familie twee taken 

toeschrijven die ondernemerschap op een positieve manier beïnvloeden; ‘enrichment’ en ‘support’. 

Afhankelijk van de gender van de ondernemer zal de familie de ondernemer op een andere manier 

beïnvloeden. Door gender en socialisatie bestaat er een verschil in ondersteuning van de familie aan 

de ondernemer (Eddleston & Powell, 2012). 

3.8.2.1 Enrichment 

De participatie van de ondernemer in zowel de familierol als in de rol van ondernemer kan het 

ondernemerschappelijk well-being bevorderen (Eddleston & Powell, 2012). Wanneer middelen, 

gegenereerd binnen het domein van familie en gebruikt binnen het werkdomein, het werk 

bevoordelen spreken we van family – to – business enrichment (Eddleston & Powell 2012).  

Dit soort enrichment speelt een belangrijke rol binnen de werk – familie balans. Family – to - 

business enrichment creëert namelijk een opwaartse spiraal van emoties, ‘self – efficacy’ en synergie 

dat de tevredenheid met de werk – familie balans voedt en versterkt (Eddleston & Powell, 2012). De 

tevredenheid die voortkomt uit een positieve werk – familie balans heeft een effect op het 

ondernemerschap, ondernemers zijn meer optimistisch en herkennen opportuniteiten in hun 

omgeving (Eddleston & Powell, 2012).  

Het gedrag en de vaardigheden dat ondernemers succesvol kunnen gebruiken in hun rol als 

ondernemer dat aangeleerd is in hun familierol zijn multitasken, prioritiseren en plannen. Leren 

succesvol omgaan met uitdagingen in het familie domein kan de ondernemer helpen om 

psychologische vaardigheden te ontwikkelen die effectief en succesvol kunnen worden gebruikt op 

het werk domein (Eddleston & Powell, 2012). Ondernemers die gedrag ontwikkelen in de familie en 

dat gebruiken op het werk, zijn beter in het managen van concurrerende werk en familie eisen 

(Eddleston & Powell, 2012). 

Vrouwen hebben een grotere aandacht voor inter – persoonlijke relaties en familie (supra).  

Dit is relevant tot de family – to – work enrichment, vrouwelijke ondernemers zijn namelijk meer 

geneigd dan mannelijke ondernemers om relaties en connecties te verwezenlijken tussen hun 

familierol en werkrol (Eddleston & Powell, 2012). Dit zorgt voor unieke voordelen van vrouwelijke 

ondernemers op mannelijke ondernemers. 
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Daarnaast hebben vrouwen minder toegang tot financieel kapitaal (supra) en human capital (infra), 

hierdoor dient het familie domein voor vrouwelijke ondernemers vaak als trainingsgrond voor 

interactie met de werknemers en klanten (Eddleston & Powell, 2012). “In their family role, women 

can develop unique approaches toward leadership, networking, and conflict management” 

(Eddleston & Powell, 2012, p. 520). Vrouwen kennen dus meer family – to – business enrichment dan 

mannelijke ondernemers (Eddleston & Powell, 2012) en dat draagt bij tot de uniekheid van 

vrouwelijke ondernemers. 

3.8.2.2 Support 

Familie heeft voor de ondernemer nog een ander voordeel, familie kan de onderneming 

ondersteunen door de ondernemer een handje te helpen (Verheul et al., 2006). We spreken van 

family – to – business support als de ondernemer emotionele en instrumentele ondersteuning krijgt 

van familieleden (Eddleston & Powell, 2012). Familieleden die emotioneel ondersteuning bieden 

steunen de carrière door zich in te leven in de situatie van de ondernemer en hulp en advies te 

bieden waar nodig. Ondersteuning van de ondernemer hoeft niet in de zaak zelf te zijn, familie kan 

ook praktische steun bieden door te zorgen dat een deel van het huishoudelijke werk wordt 

overgenomen van de ondernemer (Eddleston & Powell, 2012). 

Families kunnen een pragmatische rol spelen in het ondersteunen van een ondernemer. Een daling in 

familie eisen kan een positieve impact hebben op de werk – familie balans. Emotionele en 

organisationele ondersteuning van de familie vermindert het werk – familie rolconflict voor 

ondernemers en zorgt ervoor dat ondernemers tevreden zijn met hun balans (Eddleston & Powell, 

2012). Ondersteuning van familieleden verhoogt de tevredenheid van ondernemers met hun carrière 

keuze en hun familieleven, dat leidt tot meer effectieve resultaten. Wat betreft family – to –work 

support krijgen mannelijke ondernemers meer emotionele en organisationele ondersteuning van 

familie dan vrouwelijke ondernemers (Eddleston & Powell, 2012).  

Er is geen verschil in tevredenheid met de werk – familie balans tussen de twee gender groepen. 

Vrouwelijke ondernemers zijn niet meer tevreden met de balans die ze bereiken dan mannelijke 

ondernemers (Eddleston & Powell, 2012). Mannen en vrouwen definiëren hun gewilde balans anders 

en zijn daarom ook tevreden met een verschillende balans.  

3.8.3 Kinderen 

Het al dan niet hebben van een partner en kinderen wordt gezien als bepalende factor bij vrouwen 

om al dan niet een onderneming op te starten (McKay, 2001). Het hebben van een partner en/of 

kinderen is niet bepalend in de beslissing van mannelijke ondernemers (McKay 2001). Er zijn ook 

vrouwen zonder kinderen die een zaak opstarten of pas wanneer de kinderen volwassen zijn. Verder 
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zijn er volgens McKay (2001) ook mannen die vanuit het oogpunt van de werk-privé balans hun eigen 

zaak opstarten. 

De beslissing van een vrouw om ondernemer te worden is positief gelinkt met getrouwd zijn en het 

hebben van jongen kinderen (Powell & Greenhaus, 2010). Redenen tot deze positieve relatie zijn de 

kost van kinderopvang, flexibiliteit en familie verantwoordelijkheden.  

Vrouwen met kinderen hebben meer familie verantwoordelijkheden en zullen sneller dan vrouwen 

zonder kinderen en partner zelfstandig worden (Powell & Greenhaus, 2010). Vrouwen zijn nog steeds 

verantwoordelijk voor de kinderopvang, in die mate dat de aanwezigheid en kost van kinderopvang 

het kiezen van een job of carrière bepaalt (Verheul et al., 2006). Hoe hoger het aantal jonge kinderen 

binnen het gezin hoe hoger de kans dat de vrouw zelfstandig zal worden (Caputo & Dolinsky, 1998). 

Zelfstandig zijn zorgt voor een flexibeler werk schema, volgens Caputo & Dolinsky (1998) en maakt 

het dus voor moeders mogelijk om zelf zorg te dragen voor hun kinderen of hun schema aan te 

passen aan dat van hun man, partner of andere personen die zorg dragen voor hun kinderen het 

(Caputo & Dolinsky, 1998).  

Literatuuronderzoek toont aan dat niet iedereen akkoord gaat met de positieve relatie tussen het 

hebben van een gezin en het hebben van een eigen zaak. Volgens Startiene & Remeikien (2008) is dit 

net omgekeerd, in het geval van gehuwde vrouwen en/of vrouwen met kinderen is het minder 

waarschijnlijk dat dit soort vrouwen een eigen onderneming zal opstarten. Familiesituaties hebben 

een verschillend effect op ondernemerschap bij mannen en bij vrouwen (Verheul et al., 2006). 

De aanwezigheid van kinderen beïnvloedt het ondernemerschap van vrouwen en mannen in de 

omgekeerde richting (Verheul et al., 2006). Het ouderschap heeft een negatieve invloed op 

vrouwelijke arbeidsparticipatie, terwijl ouderschap de mannelijke participatie op de arbeidsmarkt 

positief beïnvloedt. Vrouwen met kinderen zijn minder geneigd om een full time job uit te oefenen 

dan vrouwen zonder kinderen (Verheul et al., 2006). Ondernemerschap houdt een hoog risico in en 

vraagt heel wat tijd van de ondernemer (supra). Daarom is ondernemerschap niet de meest leefbare 

optie voor personen die ook een huishouden runnen en hoge familie waarden hebben. 

3.8.4 Verschillen 

Genderrollen (supra) kunnen vrouwen aansturen om een zaak op te starten met als doel de werk – 

familie balans in evenwicht brengen en flexibiliteit te hebben in het voldoen aan de 

verantwoordelijkheden van de familie rol (Brush, 1992). Flexibiliteit is al kort besproken, hier 

bespreken we het opnieuw als reden om een eigen zaak op te starten. Het tekort aan flexibiliteit om 

te voldoen aan familie eisen en verantwoordelijkheden als werknemer heeft een impact op de 

beslissing van vrouwen om een eigen onderneming op te starten (Powell & Greenhaus, 2010). Deze 
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nood aan flexibiliteit heeft geen impact op de beslissing van een man om een eigen onderneming op 

te starten (Powell & Greenhaus, 2010). 

Verder is er ook het verschil in rolconflict bij mannelijke en vrouwelijke ondernemers. Volgens 

Jennings & McDougald (2007) ervaren vrouwelijke ondernemers grotere werk – familie rolconflicten 

dan mannelijke ondernemers. De sector waarin vrouwelijke ondernemers actief zijn, de 

verantwoordelijkheden die vrouwen dragen en hun commitment tot de familierol zijn hiervoor de 

belangrijkste verklaringen. 

Vrouwelijke ondernemers ervaren minder autonomie en flexibiliteit dan mannelijke ondernemers 

(Jennings & McDougald, 2007). Vrouwelijke ondernemingen zijn immers vooral terug te vinden in de 

retail sector (infra). De retail industrie is gekend voor zijn voorgeschreven en inflexibele uren van 

werking. Volgens Jennings & McDougald (2007) draagt de lagere mate van flexibiliteit en autonomie 

in het werkschema voor vrouwelijke ondernemers bij tot een hogere mate van werk – familie conflict 

voor vrouwelijke ondernemers.  

Een volgende verklaring voor het verschil in rolconflicten is het feit dat vrouwen grotere familie 

verantwoordelijkheden hebben dan mannen. In tegenstelling tot de familie verantwoordelijkheden 

van mannen, worden die van vrouwen niet gereduceerd wanneer ze een eigen zaak opstarten 

(Eddleston & Powell, 2012). Mannelijke ondernemers krijgen vaak meer emotionele en praktische 

steun van hun families omtrent hun business activiteiten en een grotere ontlasting van hun 

huishoudelijke verantwoordelijkheden dan vrouwen (Eddleston & Powell, 2012).  

Een laatste reden betreft het verschil in commitment tot de verschillende rollen tussen mannelijke 

en vrouwelijke ondernemers. Jennings & McDougald (2007) verwachten dat mannelijke 

ondernemers meer geneigd zijn dan vrouwelijke ondernemers om hun psychologisch en/of 

‘behavioral’ commitment tot de familierol te verminderen. Door hun betrokkenheid met hun 

familierol te verminderen kunnen mannelijke ondernemers meer tijd en energie spenderen aan hun 

onderneming. Volgens Jennings & McDougald (2007) zal het hogere level van familie 

verantwoordelijkheid leiden tot een groter werk – familie conflict voor vrouwelijke ondernemers in 

tegenstelling tot hun mannelijke collega’s. 
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4. Vrouwelijke sector 

Het onderzoek binnen deze masterproef is gekaderd binnen de retail sector daarom geven we in dit 

hoofdstuk meer inzicht in deze sector. 

In het vorige hoofdstuk hebben we het succes van ondernemers besproken aan de hand van 

kwalitatieve en kwantitatieve prestatiemaatstaven. In dit hoofdstuk bespreken we de factoren die 

succes en prestatie bepalen voor ondernemers namelijk de human resources. We kijken in hoeverre 

mannelijke en vrouwelijke ondernemers binnen de retail sector over human capital beschikken en 

wat hun business attitude is. Daarnaast bespreken we ook nog het belang van een competitieve 

strategie binnen de retail sector. 

4.1 Vrouwelijke sector 

Volgens Anna et al. (2000) zijn twee van de drie vrouwen met een eigen zaak actief in de service of 

retail sector. Volgens Bruni et al. (2004 b) en Fairlie & Robb (2009) is de grote meerderheid van 

ondernemingen gerund door vrouwen gesitueerd in de retail - en service sector. Vrouwelijke 

ondernemers zijn over – representatief in de service sector, we vinden er dus meer vrouwelijke dan 

mannelijke ondernemers terug (Verheul et al., 2006; Fairlie & Robb, 2009). Vrouwelijke ondernemers 

zijn minder actief in industrieën zoals de manufactering –, technologie – en bouwsector (Carter et al., 

2003; Fairlie & Robb, 2009). 

Door de grote mate van ondernemingen gerund door een vrouw en de hoge activiteit van vrouwen 

als werknemer in de retail – en service sector worden deze sectoren gezien als typische ‘vrouwelijke 

sectoren’ (Bruni et al., 2004 b; Carter et al., 2001).  

Er zijn verschillende verklaringen waarom vrouwelijke ondernemers vooral actief zijn in de retail en 

service sector. 

De reden dat de voorkeur van vrouwen uitgaat naar de retail sector is omdat dit de sector is waar 

vrouwen het meest kennis en ervaring in hebben. Vrouwen komen vaak specifieke technische 

vaardigheden tekort om succesvol onderneming op te starten en te runnen in de manufactering 

sector of de technologie industrie (Bruni et al., 2004 b), de manufactering - , technologie - en 

bouwindustrie zijn bijgevolg typisch ‘mannelijke sectoren’ (Anna et al., 2000). 

Een tweede verklaring vindt men in de moeilijkheid van vrouwen om financieel kapitaal te 

verzamelen. Dit verplicht hen om zaken op te starten in sectoren met een lage kapitaal investering en 

opstartingskost (supra). Vrouwelijke ondernemers zullen vaker een zaak opstarten in de service en 

retail sector, sectoren die gekenmerkt worden door relatief kleine organisaties in vergelijking met de 

technologie, bouw en/of manufactering sector (Anna et al., 2000).  
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Vrouwen actief in traditioneel vrouwelijk industrieën hebben een grotere talent om opportuniteiten 

te herkennen. De mogelijkheid om een opportuniteit te herkennen is afhankelijk van de 

vertrouwdheid van de ondernemer met de industrie. Vrouwen spenderen meer tijd in traditioneel 

vrouwelijke sectoren en hebben dus meer zelfvertrouwen in hun talent om opportuniteiten te 

herkennen (Anna et al., 2000). 

Vrouwelijke ondernemers, actief in typische vrouwelijke sectoren, worden meer gestimuleerd door 

opportuniteiten in individuele situaties dan opportuniteiten gevonden door een actief zoekproces. 

Vrouwen spenderen meer tijd in traditionele dan in niet – traditionele settings en zijn dus meer 

zelfzeker in hun mogelijkheid om opportuniteiten te herkennen in hun traditionele setting (Anna et 

al., 2000). 

4.2 Strategie 

Competitieve strategieën hebben een effect op de prestaties van een onderneming. Brush & 

Chaganti (1999) geven een basis voor het begrijpen van de verschillen in prestaties van ondernemers 

afhankelijk van hun strategie, de industrie waarin ze actief zijn en de ondernemer zelf. Sommige 

ondernemers zijn gelimiteerd in hun keuze van strategie door de aard van de industrie waarin ze 

actief zijn, de grootte van hun onderneming en de leeftijd van hun onderneming. Ondernemers die 

gelimiteerd zijn, zijn minder geneigd om een duidelijke competitieve strategie op te stellen en te 

implementeren (Brush & Chaganti, 1999).  

Voor kleine en nieuwe ondernemingen is het vaak onmogelijk om een significante economy of scale 

of economy of scope strategie te verwezenlijken (Brush & Chaganti, 1999; Carter et al., 1997). 

Daardoor zijn competitieve strategieën zoals cost leaderschip en differentiatie niet te verwezenlijken 

in de retail sector. Voor deze ondernemingen is het beter zich te onderscheiden van de concurrentie 

aan de hand van focus strategieën (Brush & Chaganti, 1999). 

Naast de focus strategie kunnen ondernemers in de retail sector gebruik maken van niches in de 

markt om niet de concurrentie te moeten aangaan met grote ondernemingen (Carter et al., 1997). 

Ondernemers in de retail sector hebben namelijk niet de middelen om agressief op te treden en 

tegemoet te komen aan wat de concurrentie biedt op een betere of goedkopere manier. Daardoor 

kiezen ondernemingen in de retail sector ervoor om klanten aan te trekken en te houden door 

kwaliteitsproducten aan te bieden samen met een hoge kwalitatieve service (Carter et al., 1997). 

Kiezen voor een competitieve strategie is afhankelijk van de middelen die voorhanden zijn (Carter et 

al., 1997).  
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Door de hoge failure rate is de sector van de service en retail ondernemingen een sterk competitieve 

sector (Brush & Chaganti, 1999). Ondernemingen in de retail en service sector opereren in een sector 

waar het succes vaak afhankelijk is van de directe invloed van de eigenaar/oprichter. Daardoor ligt 

het concurrentiële voordeel van kleine ondernemingen vaak niet in de strategie maar wel in de 

ondernemers vaardigheden en competenties voor het ondernemen, meer bepaald de human 

resources (Brush & Shaganti, 1999). Het verklaren van de prestatieverschillen tussen ondernemingen 

in de retail en service sector wordt beter verklaard aan de hand van het onderzoeken van het human 

capital van de ondernemer (Brush & Chaganti, 1999). 

4.3 Human capital 

Het succes van de ondernemer wordt niet enkel bepaald door zijn of haar talent, omstandigheden en 

geluk maar ook door zijn human, sociaal en financieel kapitaal (Bosma, van Praag, Thurik, de Wit, 

2004). Meer nog dan competitieve strategieën zijn human en financieel kapitaal cruciaal voor 

prestaties in de retail sector (Carter et al., 1997; Carter et al., 2003; Coleman, 2007; Brush & 

Chaganti, 1999). Human capital vormt samen met business attitude de twee bepalende human 

resources voor succes in kleine ondernemingen (Brush & Chaganti, 1999). 

Investeringen in industrie specifiek en ondernemerschappelijk – specifiek human capital draagt 

significant bij tot het verschil in prestaties en succes van ondernemers met een kleine onderneming 

(Bosma et al., 2004). Investeringen in human capital verbeteren de prestaties van ondernemers 

(Bosma et al., 2004). Hoe specifieker het human capital tot de nature van de onderneming aansluit 

hoe hoger de waarschijnlijkheid van succes (Carter et al., 1997). Volgens Brush & Chaganti (1999) zijn 

ondernemingen meer succesvol wanneer de ondernemer over een groter aantal human resources 

beschikt. 

Human capital reflecteert in hoeverre de ondernemer de mogelijkheid en opportuniteiten heeft om 

relevante vaardigheden te ontwikkelen (Cooper, Gimeno – Gascon, Woo, 1994). Human capital 

bestaat uit opleiding, gender en ras van de ondernemer (Cooper et al., 1994). Vorige ervaringen in de 

sector dragen ook bij tot het succes van een onderneming en behoren ook toe tot het human capital 

(Carter et al., 1997). 

Human capital komt voort uit investeringen die individuen maken in zichzelf, vaak door opleiding en 

training (Carter et al., 1997). Opleiding en ervaring in de industrie, twee factoren van human capital, 

zorgen voor prestaties binnen de retail sector (Brush & Chaganti, 1999.) Human capital bestaat uit 

verworven vaardigheden dat leiden tot een verhoogd level van productiviteit binnen de 

onderneming. Vaardigheden komen niet  alleen voort uit investeringen in formele opleidingen, 
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beroepservaringen en trainingen maar ook uit opinievorming, inzicht, creativiteit, visie en 

intelligentie (Carter et al., 2003).  

In retail businesses zijn die human resources geschikt voor het identificeren van de klant, het 

opbouwen van een meer efficiënte distributie en het selecteren van de juiste verkopers (Brush & 

Chaganti, 1999).  

Hier bespreken we twee types human resources; het human capital en de ondernemers business 

attitude. 

De business attitude van de ondernemer kan opgedeeld worden in drie soorten attitudes volgens 

Brush & Chaganti (1999), eerst hebben we het soort commitment van de ondernemer met zijn 

onderneming. Daarnaast bestaat de business attitude van de ondernemer ook uit het verlangen naar 

het in evenwicht brengen en houden van de werk – familie balans. Een laatste soort attitude is het 

waarderen van winst versus het opbouwen van relaties met werknemers en klanten. 

Retail draait om het contact met de klant en in kleine ondernemingen wordt altijd nauw 

samengewerkt met de werknemer. Dus een positieve kijk op het opbouwen van relaties als 

ondernemer is noodzakelijk voor retail ondernemingen (Brush & Chaganti, 1999). 

Vrouwelijke ondernemers zijn beter in het opbouwen van human capital, meer bepaald in het 

opbouwen van relaties met hun klanten en werknemers (McKay, 2001). Daarin ligt dan ook de 

uniekheid van vrouwelijke ondernemers volgens McKay (2001), aangezien een positieve kijk op het 

opbouwen van relaties volgens Brush & Chaganti (1999) noodzakelijk is voor retail ondernemingen.  

“Women, with their communicability, their emotional engagement with their clients, their ability 

to establish trustworthy relationships, and their aversion to victory at any price, are gaining the 

requisite advantage over men in accomplishing corporate tasks.” (McKay, 2001, p. 153) 

Zoals hierboven aangegeven moeten ondernemers hun human capital zelf opbouwen. Dat vormt 

voor vrouwelijke ondernemers een probleem als zij minder kansen en toegang krijgen tot factoren 

van human capital (Carter et al., 1997). Het verzamelen van human capital behoort toe aan de 

controle van het individu maar er zijn barrières voor vrouwen om een adequaat level van human 

capital te verzamelen (Carter et al., 1997). Door het gebrek aan human capital hebben vrouwen een 

hogere kans om hun onderneming stop te zetten dan mannelijke ondernemers (Carter et al., 1997). 

Het overmatig discrimineren van vrouwen samen met systemische barrières zijn limitaties die het 

moeilijk maken voor vrouwen om toegang te verkrijgen tot human en financiele resources (Carter et 

al., 1997). 

Financieel kapitaal en human capital kunnen voor een deel dienen als substituut voor elkaar 

(Chaganti et al., 1995). Ondernemers die gebrek hebben aan voldoende financiële middelen om 
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gepaste werknemers en professionals aan te werven moeten meer terugvallen op eigen ervaringen 

en opleidingen (Chaganti et al., 1995). 

4.3.1 Opleiding 

Human capital bestaat onder andere uit de opleiding en scholing die de ondernemer genoten heeft 

voor tijdens het hebben van zijn eigen zaak (Brush & Chaganti, 1999; Coleman, 2007). 

Opleiding is een van de meest bestudeerde variabelen van de ondernemer (Cooper et al., 1994). 

Opleiding van de ondernemer is gerelateerd tot kennis, vaardigheden, de mogelijkheid tot het 

oplossen van problemen, discipline, motivatie en zelfvertrouwen. Opleiding zorgt ervoor dat een 

ondernemer beter kan omgaan met problemen in zijn onderneming en bijgevolg meer succesvol kan 

zijn (Cooper et al., 1994). Zo zijn ondernemers met een hoger diploma minder geneigd om te falen 

dan diegene zonder verdere opleiding (Coleman, 2007). Business resultaten zijn dus positief 

gerelateerd tot het opleidingsniveau van de ondernemer (Fairlie & Robb, 2009). Een hoger level van 

opleiding zorgt namelijk voor meer vaardigheden in het oplossen van problemen en reflecteert ook 

kwaliteiten van de ondernemer die bijdragen tot succes zoals commitment, motivatie en discipline 

van de ondernemer (Cooper et al., 1994).  

4.3.2 Ervaring 

Human capital bestaat naast opleiding en training ook uit ervaring (Carter et al., 2003; Brush & 

Chaganti, 1999). Voor ondernemers is ervaring vooral belangrijk in de dimensies industrie, 

management, start up, het hebben van een eigen zaak of ervaring in activiteiten gerelateerd tot het 

hebben van een eigen zaak. Ervaring in de sector waar de ondernemer actief in is, is heel bepalend 

voor succes (Coleman, 2007; Bosma et al., 2004). Ook andere ervaringen dat de ondernemer helpen 

in de uitdagingen van het leiden van een eigen zaak zijn deel van het human capital van de 

ondernemer (Coleman, 2007).  

Vrouwelijke ondernemers kennen hier een nadeel want hebben over het algemeen minder ervaring 

dan mannen in de sector waarin ze actief zijn (Coleman, 2007). Mannen die een zaak opstarten 

hebben meer kennis en vroegere werkervaring dat gerelateerd is aan hun huidige onderneming in de 

sector waarin ze een onderneming opstarten dan vrouwen die een zaak opstarten (Carter et al., 

1997; Carter et al., 2003; Fischer et al.; Carter et al., 2001, Coleman, 2007). Daardoor is het mogelijk 

dat investeerders vrouwelijke ondernemers onderwaarderen (Carter et al., 2003).  

Het gebrek aan vroegere werkervaring duwt vrouwen in typische vrouwelijke sectoren (Carter et al., 

2001). Daarbij kiezen vrouwen door het gebrek aan human capital voor sectoren met minst obstakels 

om een succesvol als ondernemer te zijn.  
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Tekort aan financieel en human capital zorgt voor meer kans op failure bij mannelijke ondernemers. 

Minder ervaring bij ondernemers zorgt bij mannen voor een grotere kans op failure dan bij vrouwen 

(Carter et al., 1997). 
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Empirisch onderzoek 

Empirisch onderzoek 

In het empirisch gedeelte van deze masterproef proberen we zelf een beeld te vormen van wat 

vrouwelijke ondernemers uniek maakt. Dit doen we aan de hand van interviews met verschillende 

ondernemers binnen de retail sector. Ons onderzoek dient als verkennend onderzoek bijgevolg gaan 

we geen hypotheses testen maar wel proposities formuleren voor verder onderzoek. 

5. Methodologie  
Aan de hand van interviews met zowel mannelijke als vrouwelijke ondernemers met een eigen 

kledingzaak hebben we geprobeerd een beeld te vormen van vrouwelijke ondernemers in de retail 

sector. We zijn er ons van bewust dat deze dertien interviews niet volstaan om een algemeen beeld 

te geven van vrouwelijke ondernemers binnen de retail sector en andere sectoren. Wij hebben met 

dit onderzoek enkel de bedoeling om een verkennend onderzoek uit te voeren en proposities te 

vormen als basis voor eventueel verder onderzoek. 

5.1 Respondenten 
Aangezien we met dit onderzoek niet de bedoeling hebben om hypothesen te staven of een theorie 

te testen is het volgens Eisenhardt & Graebner (2007) aanvaardbaar om respondenten samen te 

stellen op basis van het feit of zij al dan niet passen binnen de lijnen van dit onderzoek en niet op 

basis van random sampling. 

Dit onderzoek is gefocust op het nagaan van wat vrouwelijke ondernemers uniek maakt. We doen dit 

aan de hand van het zoeken naar verschillen tussen mannelijke en vrouwelijk ondernemers in de 

retail sector. De data waaruit onze resultaten voortkomen zijn verzameld aan de hand van interviews 

met negen vrouwen en vier mannen met een eigen kledingzaak in Gent of Waregem. De 

respondenten zijn ondernemers die een eigen kledingzaak runnen in heren en/of dameskledij. Door 

zoveel mogelijk te kiezen voor winkels in dezelfde stad is het mogelijk om invloeden van 

verschillende omgevingen uit te schakelen. De geïnterviewden opereren allemaal binnen eenzelfde 

soort stadsomgeving en kennen dus allemaal dezelfde concurrentiedruk.  

Van de dertien respondenten hebben elf ondernemers een eigen kledingzaak in Gent, twee 

ondernemers zijn gevestigd in het centrum van Waregem. We erkennen de verscheidenheid van 

interviews in Gent en Waregem. Dit kunnen we verklaren door een kleiner aantal kledingzaken in 

Waregem. 
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Er zijn meer vrouwelijke ondernemers bevraagd vermits deze groep de focus van dit onderzoek 

vormt. De mannen dienen als controlegroep om verschillen te kunnen aantonen. 

De ondernemingen variëren verder ook in grootte en leeftijd. Respondenten met grote 

ondernemingen zijn respondenten die minstens twee winkels hebben of vijf of meer werknemers in 

dienst hebben. Er zijn binnen de respondenten vier vrouwelijke ondernemers en twee mannelijke 

ondernemers met een grote onderneming. Jonge ondernemingen zijn ondernemingen die zeven jaar 

of minder bestaan. Oude ondernemingen zijn onderneming van acht jaar of ouder.  

Binnen de respondenten is er een gelijke verdeling tussen de groepen mannelijke en vrouwelijke 

ondernemers wat betreft jonge en oude zaken, grote en kleine ondernemingen. De respondenten 

zijn als volgt verdeeld; negen vrouwelijke ondernemers en vier mannelijke ondernemers. Van de 

negen vrouwelijke ondernemers zijn er vijf met een kleine zaak, twee met een kleine, jonge zaak en 

drie met een kleine, oude zaak. Er zijn vier vrouwelijke ondernemers met een grote zaak waaronder 

drie jonge ondernemingen en één oude onderneming. Van de vier mannelijke ondernemers zijn er 

twee met een kleine zaak, één jonge en één oude zaak. En twee grote ondernemingen, één jonge en 

één oude zaak. 

5.2 Verzameling respondenten 
De respondenten zijn in eerste plaats geselecteerd aan de hand van websites met winkels en shop 

tips1 in Waregem en Gent. 

De geselecteerde ondernemingen zijn in eerste instantie aangeschreven via e-mail met de vraag of ze 

bereid waren om tijd vrij te maken voor dit onderzoek. Reactie via mail bleef eerder beperkt. 

Om meer ondernemers te bereiken zijn we langsgegaan in de reeds gemailde ondernemingen en nog 

niet gecontacteerde ondernemingen om persoonlijk te vragen of ze bereid waren om deel te nemen 

aan het onderzoek. Van de zeventien aangesproken ondernemingen Gent waren er er elf bereid deel 

te nemen. Van de zes aangesproken ondernemingen in Waregem waren er twee bereid deel te 

nemen aan het onderzoek. Met alle ondernemers is dan in detail afgesproken waar en wanneer het 

interview zou plaatsvinden. Van de veertien ondernemers die initieel akkoord waren om deel te 

nemen zijn er nog drie afgehaakt. Die zijn deels vervangen door andere ondernemers die nog niet 

waren gecontacteerd in eerdere rondes en die we konden bereiken via aanbevelingen van andere 

ondernemers.  

De eigenlijke interviews vonden plaats in de winkel van de ondernemer, tijdens de openingsuren of 

de middagpauze. Bij één ondernemer vond het interview plaats voor de openingsuren op haar privé 

                                                             
1
 www.gent.yalwa.be/Kleding-mode, www.gentverwent.be, www.cityplug.be, www.zone09.be en 

goudengids.be. 
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– adres De interviews hebben plaatsgevonden tussen 26 juni 2012 en 17 juli 2012. U kan de 

interviewvragen terugvinden in de bijlagen. 

5.3 Onderzoeksvraag 
In dit empirisch deel van de masterproef bespreken we de verschillen tussen mannen en vrouwen 

met een eigen kledingzaak. Dit doen we om een antwoord te kunnen vormen op de 

onderzoeksvraag; “Wat maakt vrouwelijke ondernemers uniek?”. ‘Uniekheid’ van vrouwelijke 

ondernemers benaderen wij als kenmerken, eigenschappen en gedragingen die enkel terug te vinden 

zijn bij vrouwelijke ondernemers. Wat vrouwelijke ondernemers uniek maakt zijn die verschillen in 

kenmerken, eigenschappen en gedragingen die ook een voordeel of unieke aanpak betekenen voor 

de vrouwelijke ondernemer. We proberen om net zoals in de literatuurstudie die uniekheid te vinden 

door verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers aan te tonen. Alles wat we 

terugvinden bij vrouwelijke ondernemers dat positief bijdraagt tot het runnen van een eigen zaak en 

we niet terugvinden bij mannelijke ondernemers, maakt deel uit van de uniekheid van vrouwelijke 

ondernemers. 

5.4 Interviewvragen  
Bij het zoeken naar een antwoord op de onderzoeksvraag “Wat maakt vrouwelijke ondernemers 

uniek” worden volgende onderwerpen bevraagd die reeds zijn aangehaald in de literatuurstudie; 

persoonlijkheid van de respondent, de gender gap, de ondernemer binnen de vrouwelijke retail 

sector en het aspect van familie binnen de ondernemerswereld. De besproken onderwerpen worden 

bevraagd aan de hand van vragen opgesteld volgens de bestaande literatuur. De interviewvragen kan 

u terugvinden in de bijlage. 

Het bevragen van persoonlijkheidskenmerken en algemene gegevens van de ondernemer doen we 

om de groep respondenten zo correct mogelijk in te delen bij het bespreken van de resultaten. We 

bevragen de persoonlijkheid van de ondernemers aan de hand van de Big Five test (John, Donahue, 

Kentle, 1991; John, Naumann, Soto, 2008). Op die manier proberen we te achterhalen of er 

verschillen bestaan in persoonlijkheidskenmerken tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers 

binnen de sample.  

De gender gap in de ondernemerswereld bestaat nog steeds. Redenen tot het voortbestaan van deze 

gap zijn het verschil in financiële mogelijkheden en de verschillende verwachtingen en doelstellingen 

van mannelijke en vrouwelijke ondernemers (Alsos et al., 2006; Startiene & Remeikien, 2008). Om de 

uniekheid van vrouwelijke ondernemers te kunnen achterhalen bevragen we de moeilijkheden van 

de ondernemers binnen de sample om financieel kapitaal te verzamelen, de samenstelling van hun 

financieel kapitaal, de redenen om een zaak op te starten en de doelstellingen en verwachtingen van 
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mannelijke en vrouwelijke ondernemers. Vrouwelijke ondernemers worden gediscrimineerd bij de 

toegang tot zowel financieel als human capital (Carter et al, 1997). Vrouwelijke en mannelijke 

ondernemers verschillen in het samenstellen van hun human capital (Carter et al., 1997). Wij 

bekijken in hoeverre de vrouwelijke ondernemer uniek is ten opzichte van de mannelijke 

ondernemer in de retail sector betreffende het samenstellen van hun human capital. Dit doen we 

door te bevragen waaruit hun human capital en human resources zijn opgebouwd. 

De retail sector is een typisch vrouwelijke sector om verschillende redenen (Bruni et al., 2004 b). De 

vaardigheden die verder nog van belang zijn voor ondernemers binnen de retail sector zijn de 

capaciteit om te communiceren (Shane et al., 2010), de mogelijkheid om vertrouwensrelaties op te 

bouwen (Brush & Chaganti, 1999), de managementstijl (Buttner, 2001), het uitbouwen van een 

professioneel netwerk (Ahmad & Naimat, 2011) en het herkennen van opportuniteiten (Anna et al., 

2000). Wij gaan na of vrouwelijke of mannelijke ondernemers in de retail sector in verschillende 

mate over deze eigenschappen bezitten. Verder proberen we ook een beeld te vormen van de 

motivatie van mannelijke en vrouwelijke ondernemers binnen de vrouwelijke sector. 

Een bepalende factor in de literatuur bij het opstarten en runnen van een eigen onderneming is de 

werk – familie balans (Verheul et al., 2006; McKay, 2001). We gaan de impact van familie op de 

mannelijke en vrouwelijke ondernemers na aan de hand van het bevragen van het belang van familie 

bij de keuze om een eigen onderneming te starten, de manier waarop men zijn balans invult aan de 

hand van tijd of persoonlijke betrokkenheid, de procentuele verdeling van de balans en de 

tevredenheid met de werk – familie balans.  
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6. Resultaten 
In de bijlage vindt u de de interviewvragen terug2. Aangezien het om een face to face interview ging 

was het mogelijk om dieper in te gaan op bepaalde zaken, niet alle werkelijk gestelde vragen worden 

weergegeven.  

6.1 Financieel kapitaal en doelstellingen 
We bevragen de moeilijkheden van de ondernemer om financieel kapitaal te verzamelen, de 

samenstelling van hun financieel kapitaal, de redenen om een zaak op te starten en de doelstellingen 

en verwachtingen van mannelijke en vrouwelijke ondernemers. 

6.1.1 Financieel kapitaal 

Iedere mannelijke ondernemer binnen de sample heeft moeten lenen om zijn zaak op te starten, dit 

geldt niet voor de vrouwelijke ondernemers. Twee van de vijf vrouwelijke ondernemers met een 

kleine kledingzaak hebben hun onderneming opgestart zonder lening bij de bank of hulp van een 

andere financiële instelling. Dit kan omdat zij een zeer kleine collectie aankopen of omdat ze de 

collectie zelf maken. 

Enkel mannelijke en vrouwelijke ondernemers die reeds positieve cijfers kunnen tonen aan de bank 

of andere financiële instelling hebben geen moeite met het vinden van financieel kapitaal. Beide 

gendergroepen schrijven de moeilijkheid tot het verzamelen van financieel kapitaal toe aan het feit 

dat financiële instellingen niet snel bereid zijn om een lening uit te geven aan ondernemers omwille 

van de risico’s die ermee verbonden zijn. De retail sector wordt door financiele instellingen immers 

beschouwd als een risicosector.  

Ondernemers in de retail sector maken geen gebruik van bootstrap financiering. De enige manier van 

financieren die afwijkt van de traditionele manier is die van een mannelijke ondernemer, actief in 

een nichemarkt, die zijn zaak is opgestart met financiële hulp van zijn leverancier en niet van de 

bank. 

6.1.2 Doelstellingen 

De belangrijkste doelstelling van alle vrouwelijke ondernemers binnen de sample is de klant tevreden 

stellen. Winst is voor de vrouwelijke ondernemers niet de hoofddoelstelling voor hun onderneming, 

al is het wel noodzakelijk want anders hou je het niet vol.  

Bij de mannelijke ondernemers was er één ondernemer die klantentevredenheid als primaire 

doelstelling voor zijn onderneming beschouwt. Mannelijke ondernemers zijn vooral gefocust op 

lange termijn – en groeidoelstellingen.  

                                                             
2 Bij het bespreken van de resultaten vindt u niet op iedere vraag de concrete antwoorden van de ondernemers 
terug, antwoorden overlappen. De antwoorden dragen allemaal bij tot de bespreking in het hoofdstuk 
‘Discussie’ maar worden niet herhaaldelijk aangehaald in het bespreken van de resultaten. 
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De mannelijke ondernemers omschrijven zichzelf als ondernemend. Ze willen groeien en gaan actief 

op zoek naar uitbreiding en groeimogelijkheden voor hun onderneming. Van de vier vrouwelijke 

ondernemers gericht op groei zijn er twee die groei omschrijven als ‘toevallig’ en ‘zien wel wat er 

komt’, de andere twee ondernemers gaan actiever op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden 

maar niet op hetzelfde ondernemerschap level van de mannelijke ondernemers binnen de sample. 

Bij de vrouwelijke ondernemers zijn er vijf waarvan hun doelstelling is om niet te groeien maar wel te 

behouden wat ze hebben.  

6.1.3 Motivatie 

Voor mannelijke ondernemers is de vrijheid die zelfstandigheid met zich meebrengt de belangrijkste 

reden om een eigen zaak op te starten. Dit geldt maar voor één vrouwelijke ondernemer. De reden 

waarom de mannelijke ondernemers een zaak hebben in de retail sector is doordat zij in de sector 

zijn ‘gerold’.  

Het aanbieden van een product dat niet te vinden is op de markt is een belangrijke reden om een 

eigen zaak op te starten voor zowel mannelijke als vrouwelijke ondernemers met een grote zaak 

binnen de sample. Net als de uitdaging van het opstarten en het hebben van een eigen zaak. Jezelf 

testen en het aangaan van een uitdagende job is voor mannelijke en vrouwelijke ondernemers met 

een grote zaak tevens een belangrijk motivatie. 

‘Je eigen ding kunnen doen’ is voor twee vrouwelijke ondernemers, ongeacht de grootte van de zaak, 

de hoofdreden. Belangrijk is dat deze twee ondernemers naast collecties van anderen ook hun eigen 

collecties verkopen en maatwerk aanbieden.  

Van de negen vrouwelijke ondernemers zijn er twee vrouwelijke ondernemers die een eigen 

kledingzaak gestart zijn om op die manier hun werk – familie balans in evenwicht te brengen.  

Voor elke ondernemer was het ondernemerschap een bewuste jobkeuze. De keuze voor de retail 

sector is minder bewust gemaakt door enkele ondernemers. De mannelijke ondernemers zijn allen in 

de kledingsector ‘gerold’, de helft door een zaak over te nemen van de ouders, bij vrouwelijke 

ondernemers is dat 20% van de respondenten. Alle andere vrouwelijke ondernemers hebben heel 

bewust voor de kledingsector gekozen. 

Ondernemers binnen onze sample met dezelfde motivaties om een zaak op te starten kennen 

ongeveer dezelfde doelstellingen. 

6.2 Persoonlijkheid 
We bevragen de persoonlijkheid van de ondernemers aan de hand van de Big Five test (John et al., 

1991; John et al., 2008). Op deze manier proberen we te achterhalen of er verschillen bestaan in 
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persoonlijkheidskenmerken tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers. Verder bevragen we 

hier ook het waargenomen succes van de ondernemer om op die manier te achterhalen aan welke 

factoren de ondernemer zijn succes toeschrijft. 

6.2.1 Interne beheersingsoriëntatie  

Van de respondenten zijn alle mannelijke ondernemers en bijna alle vrouwelijke ondernemers 

gelukkig in hun rol als ondernemer. Enkel één vrouwelijke ondernemer zou even gelukkig kunnen zijn 

met haar job mocht ze als werknemer voor iemand anders werken. Dit is niet toe te schrijven aan de 

leeftijd en grootte van de onderneming, wel aan het feit dat de voldoening die deze ondernemer 

krijgt volgens haar niet in verhouding staat met de risico’s en de verantwoordelijkheid die een eigen 

onderneming met zich meebrengt.  

Vrouwelijk en mannelijke ondernemers omschrijven hun job, ongeacht de grootte van de 

onderneming, als lastig maar ook als een job die veel voldoening geeft.  

Mannelijke ondernemers schrijven succes volledig toe aan zichzelf. Vrouwelijke ondernemers 

schrijven het succes dat ze behalen toe aan zichzelf, de collecties die ze aanbieden, hun werknemers, 

geluk en de service die ze bieden. Bij de respondenten is er één vrouwelijke ondernemer die het 

succes van de zaak volledig toeschrijft aan zichzelf. Deze ondernemer kiest ervoor om geen hulp van 

anderen te aanvaarden. 

6.2.2 Big Five 

De vrouwelijke ondernemers uit de sample scoren hoger dan mannelijke ondernemers op de 

eigenschappen extraversie (4.198 versus 3.803) en agreeableness (4.198 versus 3.63). De 

ondernemers betrekken de eigenschap agreeableness vooral op de omgang met leveranciers. De 

hoge score van 4.198 bij vrouwelijke ondernemers komt volgens hen omdat ze niet sterk genoeg 

optreden in het onderhandelen met leveranciers.  

Mannelijke en vrouwelijke ondernemers scoren ongeveer gelijk op conscientiousness (4.22 en 4.167), 

neuroticisme (2.219 en 2.667) en openness ( 4.175 en 4.056). De verschillen tussen mannelijke en 

vrouwelijke ondernemers als binnen de gender groepen onderling bij deze eigenschappen kunnen 

niet worden toegeschreven aan sekse, grootte en leeftijd van de onderneming. 

6.3 Human resources 
Wij bekijken in hoeverre ondernemers in dezelfde sector verschillen in het samenstellen van hun 

human capital door te vragen naar hun human resources. 

6.3.1 Human capital 

Zowel mannelijke als vrouwelijke ondernemers hebben een heel uiteenlopende achtergrond wat 

betreft hun opleiding. Een gemeenschappelijk punt in de opleidingsachtergrond van de 
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respondenten is dat geen enkele ondernemer een opleiding gevolgd heeft in de richting van het 

ondernemerschap.  

De twee mannelijke ondernemers zonder ouder(s) met een eigen kledingzaak beschrijven het proces 

van ondernemerschap als leren met vallen en opstaan. Mannelijke en vrouwelijke ondernemers met 

ouder(s) met een eigen kledingzaak hebben veel geleerd door al van jongs af aan te werken in de 

winkel.  

Voor het starten van hun eigen onderneming konden één mannelijke en vijf vrouwelijke 

ondernemers terugvallen op ervaring opgedaan in andere kledingzaken. Twee vrouwelijke 

ondernemers vallen terug op ervaring opgedaan in de modesector. Twee mannelijke en één 

vrouwelijke ondernemer deden ervaring op door te werken in de kledingzaak van de ouders. 

Tenslotte hadden één mannelijke en één vrouwelijke ondernemer geen ervaring in een kledingzaak 

of de modesector bij het opstarten van hun winkel. 

Zowel één mannelijke ondernemer met een grote zaak als een vrouwelijke ondernemers met een 

grote en een kleine onderneming hechten meer waarde aan ervaring dan aan opleiding. Opleiding 

geeft geschikte bagage maar leert je niet alles, je leert het ondernemerschap eenmaal je bezig bent 

volgens deze ondernemers.  

Ervaring met het runnen van een eigen onderneming voor het opstarten van de huidige 

onderneming is bij geen enkele ondernemer terug te vinden. 

6.3.2 Business attitude 

De ondernemers voelen zich allen sterk betrokken met hun onderneming. Zij maken deel uit van de 

onderneming omdat ze volledig achter de doelstellingen en werking staan. Omdat het hun ‘kindje’ is 

dat ze willen grootbrengen.  

Mannelijke ondernemers waarderen prestaties, geleverd op het werk om hun persoonlijk succes te 

omschrijven, hoger dan vrouwelijke ondernemers. De mogelijkheid om de balans tussen werk en 

familie te maken is voor vrouwelijke ondernemers belangrijker in het bepalen van persoonlijk succes 

dan winstcijfers. 

De omgeving van mannelijke ondernemers met een jonge zaak bestaat niet uit familie en vrienden, 

de zaak gaat voor op alles. Vrouwelijke ondernemers beschrijven in verschillende mate de 

aanwezigheid van vrienden, familie en professionele contacten in hun omgeving. De mate van 

aanwezigheid van deze factoren is niet verbonden met de grootte of leeftijd van de onderneming bij 

vrouwelijke ondernemers. 
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Mannelijke ondernemers met een jonge zaak hebben een dunne grens tussen privé en professionele 

contacten, dit geldt ook voor twee van de vijf vrouwelijke ondernemers met een jonge zaak.  

Flexibiliteit is voor drie van de vier mannelijke ondernemers belangrijk als motivatie voor het 

ondernemerschap. Dit geldt ook voor zeven vrouwelijke ondernemers. Flexibiliteit als motivatie is 

niet afhankelijk van grootte en leeftijd van de onderneming. 

Business performance voor mannelijke ondernemers is het tevreden stellen van de klant omdat daar 

winst uit voortvloeit. Business performance voor de vrouwelijke ondernemers is het tevreden stellen 

van de klant omwille van de voldoening die ze daarvan krijgen, niet om wille van de winst die ermee 

verbonden is.  

6.3.3 Organisatorische resources  

Zowel mannelijke als vrouwelijke ondernemers maken plannen op lange termijn voor hun 

onderneming. Plannen op lange termijn gebeurt bij mannelijke ondernemers heel doelbewust, 

binnen het idee van ‘ondernemen’, maar niet met een bepaalde tijdsdruk. Vrouwelijke ondernemers 

plannen aan de hand van het idee ‘we zien wel wat er nog komt’. Deze vrouwelijke benadering 

nemen de mannelijke ondernemers bij het ontstaan van de onderneming aan als afwachtende 

houding, eenmaal ze merken dat de zaak succesvol is slaat die benadering over in ondernemerschap. 

Van de dertien respondenten hebben negen ondernemers werknemers in dienst. Eén vrouwelijke en 

één mannelijke ondernemer hebben geen werknemer(s) omwille van het feit dat de zaak hiervoor 

nog te jong is en er geen financiële ruimte is voor werknemers. De andere twee vrouwelijke 

ondernemers zonder werknemers hebben geen werknemer omdat ze bewust hun winkel klein willen 

houden.  

Werknemers moeten voor de ondernemers binnen het team passen, verkopen is iets dat je kan 

aanleren zolang de werknemer enthousiast is volgens de ondernemers in de sample. 

Vrouwelijke ondernemers geven niet graag veel verantwoordelijkheid van hun onderneming uit 

handen aan werknemers, mannelijke ondernemers hebben hier minder moeite mee. 

6.4 Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers  
De vaardigheden die verder nog van belang zijn voor ondernemers binnen de retail sector zijn de 

capaciteit om te communiceren (Shane et al., 2010), de mogelijkheid om vertrouwensrelaties op te 

bouwen (Brush & Chaganti, 1999), de managementstijl (Buttner, 2001), het uitbouwen van een 

professioneel netwerk (Ahmad & Naimat, 2011) en het herkennen van opportuniteiten (Anna et al., 

2000). Wij gaan na of vrouwelijke en mannelijke ondernemers in de retail sector in verschillende 

mate over deze eigenschappen beschikken. 
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6.4.1 Communicatievaardigheden 

Mannelijke ondernemers vinden vertrouwensrelaties met de klant zeer belangrijk, maar bouwen die 

niet zelf op als ze werknemers hebben. Mannelijke ondernemers focussen op relaties tussen de 

onderneming en de klant in het algemeen.  

Vrouwelijke ondernemers, ongeacht de grootte van de onderneming, vinden een persoonlijke 

vertrouwensrelatie met de klant zeer belangrijk, dat is iets dat natuurlijk komt volgens hen. Deze 

vertrouwensrelatie mag niet verward worden met een vriendschapsrelatie. Voor de meeste 

ondernemers geldt er een strikte scheiding tussen werkrelaties en vriendschapsrelaties. Het verschil 

tussen ondernemers hierin is niet afhankelijk van gender van de ondernemer of grootte of leeftijd 

van de onderneming.  

Mannelijke ondernemers die werken met personeel vinden vlotte communicatie met de werknemer 

niet vanzelfsprekend, vrouwelijke ondernemers vinden dat daarentegen heel gemakkelijk. 

Communicatie met de werknemers is voor vrouwelijke ondernemers geen probleem en wordt gezien 

als een belangrijk deel van de job. Eén vrouwelijke ondernemer is hierop een uitzondering, 

communicatie met de werknemers vindt zij moeilijk. Dit ligt aan de ondernemer zelf, door het feit 

dat ze jonger is dan haar personeel heeft ze het moeilijk om leiding te nemen. 

Communiceren met de klant komt bij de meeste mannelijke ondernemers niet aan bod omdat zij niet 

interageren met de klant. Voor vrouwelijke ondernemers is dit heel gemakkelijk, iets waar zij geen 

moeite mee hebben. 

6.4.2 Managementstijl 

Mannelijke ondernemers met een grote onderneming hebben een gelijkaardige managementstijl, ze 

omschrijven de relatie tussen werknemer en werkgever als een samenwerking in teamverband, met 

een zekere vrijheid voor het personeel. Iedere mannelijke ondernemer met personeel verwacht een 

zekere mate van initiatief van de werknemer. De mate van initiatief en de mate van hiërarchie is voor 

elke mannelijke ondernemer anders. 

Bij vrouwelijke ondernemers is er een verschillende mate van controle ongeacht de grootte of 

leeftijd van de onderneming. Vrouwelijke ondernemers geven aan dat ze een familiale relatie met 

hun werknemers verkiezen. De mate van familiariteit is echter in elke onderneming verschillend.  

6.4.3 Professioneel netwerk 

Van de mannelijke ondernemers zijn het enkel de ondernemers met een grote zaak die belang 

hechten aan professionele netwerken. Ze maken gebruik van professionele netwerken om een 

sterkere positie te kunnen innemen ten opzichte van leveranciers en om tips uit te wisselen met 

andere ondernemers. Mannelijke ondernemers met een kleine zaak maken geen gebruik van 
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professionele netwerken omdat zij hier geen waarde aan hechten of omdat zij actief zijn in een niche 

die zich niet leent tot het vormen van netwerken.  

Niet iedere vrouwelijke ondernemer bouwt een professioneel netwerk uit, de vijf ondernemers die 

het wel doen, geven daarvoor dezelfde reden op als de mannelijke ondernemers. Vrouwelijke 

ondernemers met een professioneel netwerk hebben zowel grote als kleine ondernemingen. 

Vrouwelijke ondernemers actief in een niche, ongeacht de grootte van hun onderneming, maken 

geen gebruik van professionele netwerken omdat zij vinden dat ze weinig relevante tips kunnen 

uitwisselen. 

6.4.4 Herkennen van opportuniteiten en mogelijkheden 

Mannelijke ondernemers met een oude kledingzaak hebben al heel wat van hun behoeftes ingevuld. 

Ondernemers met een jonge zaak geloven dat ze die nog kunnen waarmaken. Deze behoeftes en 

verlangens bij mannelijke ondernemers gaan over het uitbreiden en laten groeien van de 

onderneming. 

Niet iedere vrouwelijke ondernemer kent behoeftes en verlangens betreffende groei en verandering, 

dit geldt zowel voor ondernemers met een jonge als een oude zaak. Vrouwelijke ondernemers met 

een kleine zaak die reeds lang bestaat hebben doorheen hun bestaan geen grote veranderingen 

meegemaakt en vinden dat goed. Zij hebben nooit ambitie of verlangens gehad om te groeien of te 

veranderen.  

Het erkennen van opportuniteiten wordt maar door één mannelijke ondernemer gesteund. 

Vrouwelijke ondernemers met een grote zaak schrijven de groei van hun onderneming deels toe aan 

opportuniteiten die zich aanboden. Één vrouwelijke ondernemer verklaart de groei van haar zaak 

volledig op basis van het benutten van kansen, niet op basis van het actief zoeken naar 

mogelijkheden. 

6.4.5 Competitieve strategie en factoren van succes 

Ondernemers in de retail sector binnen de sample maken geen gebruik van een competitieve 

strategie. Ze proberen zich te onderscheiden door collecties aan te bieden waar ze zelf heel hard in 

geloven en aan de hand van de klantenservice die ze bieden. Ondernemers in de retail sector laten 

zich niet leiden door wat andere ondernemers doen maar volgen de koers waar zij in geloven. 

6.5 Ondernemers en familie 
We onderzoeken de impact van familie op zowel mannelijke en vrouwelijke ondernemers. Hiervoor 

bevragen we het belang van familie in de keuze om een eigen onderneming te starten, de manier 

waarop men zijn balans invult aan de hand van tijd of persoonlijke betrokkenheid, de procentuele 

verdeling van de balans en de tevredenheid met de werk – familie balans.  
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Mannelijke ondernemers, met en zonder kinderen, vinden de werk – familie balans geen reden om 

een eigen zaak op te starten, noch is het hun doel om die balans in evenwicht te brengen. Voor elke 

mannelijke ondernemer binnen de respondenten gaat de zaak voor op het privéleven. Mannelijke 

ondernemers binnen de sample vinden de verwoording werk – familie balans te eng, hun tijd bestaat 

uit meer dan enkel werk en familie. Ze wijzen op het bestaan van hobby’s en vrienden. Vrouwelijke 

ondernemers met en zonder kinderen maken deze opmerking niet. 

Bij de vrouwelijke respondenten zijn er twee vrouwelijke ondernemers die een zaak hebben 

opgestart met de bedoeling om de werk – familie balans in evenwicht te brengen. Deze twee 

ondernemers zijn tevreden met de fifty – fifty verdeling van hun balans.  

Vrouwelijke ondernemers zonder kinderen zien de balans werk – familie niet als reden om een eigen 

zaak op te starten, noch willen zij aan de hand van hun eigen onderneming deze balans in evenwicht 

brengen. Deze ondernemers zijn ook tevreden met hun balans.  

Vrouwelijke ondernemers met kinderen die hun eigen onderneming niet opstartten om de balans in 

evenwicht te brengen proberen wel aan de hand van hun eigen onderneming evenwicht te brengen. 

Deze ondernemers zijn niet tevreden met hun balans omdat er te weinig tijd aan de familie kan 

worden gespendeerd. Vrouwelijke ondernemers met kinderen hopen allemaal om een fifty – fifty 

balans te kunnen bereiken en behouden. 

Mannelijke ondernemers met kinderen besteden in hun balans evenveel tijd aan hun werkrol als 

vrouwelijke ondernemers met kinderen, maar zijn wel tevreden met die verdeling. Mannelijke 

ondernemers zonder kinderen spenderen van alle ondernemers meest tijd aan hun werkrol en zijn 

tevreden met die verdeling. 

Alle mannelijke ondernemers en vrouwelijke ondernemers maken de balans werk – familie op aan de 

hand van tijd die ze besteden aan elke rol. Mochten ze dit doen op basis van psychologische 

betrokkenheid dan zou er 100% naar het werk gaan want de zaak is iets waar ze altijd mee bezig zijn.  

Vrouwelijke ondernemers krijgen hulp van familie, zowel in het huishouden als in de zaak zelf. 

Mannelijke ondernemers hebben deze hulp niet. Eén vrouwelijke ondernemer heeft deze hulp ook 

niet omdat ze geen hulp wil aanvaarden. 

Mannen en vrouwen vinden het niet erg om tijd in hun onderneming te steken, ze willen ‘hun kindje’ 

zien groeien. Vrouwelijke ondernemers vinden het wel jammer dat door het feit dat zelfstandig zijn 

veel tijd vraagt die ze niet aan familie kunnen spenderen. 

Een grote factor voor de ontevredenheid in de rol als ondernemer komt voort uit het feit dat de 

ondernemer niet veel familietijd of privétijd meer heeft. Dit is een opmerking die terugkomt bij alle 
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vrouwelijke ondernemers, maar bij geen enkele mannelijke ondernemer. Bij de mannelijke 

ondernemers moet specifiek gevraagd worden hoe het ondernemerschap hun privéleven beïnvloedt, 

bij vrouwelijke ondernemers is dat vaak een zelf aangebracht onderwerp in de interviews.  
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7. Discussie 
De resultaten die we bespreken binnen deze discussie zijn enkel van toepassing op de mannelijke en 

vrouwelijke ondernemers uit de sample. Het gebruik van het begrip mannelijke ondernemers en / of 

vrouwelijke ondernemers binnen de resultaten heeft dus enkel betrekking op de ondernemers 

binnen de sample. 

Om een antwoord te kunnen vormen op onze onderzoeksvraag hebben wij vijf proposities gevormd 

voor verder onderzoek. Zoals reeds gezegd proberen wij uniekheid van vrouwelijke ondernemers aan 

te tonen door verschillen te bespreken tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers die een 

voordeel geven aan de vrouwelijke ondernemers. Onze proposities geven dan ook weer waar 

mannelijke en vrouwelijke ondernemers op verschillen. 

De proposities die we vormen zijn gebaseerd op de bevindingen uit het onderzoek en de 

literatuurstudie. De resultaten en de proposities zijn niet van toepassing op vrouwelijke ondernemers 

in het algemeen, hiervoor is een uitvoeriger onderzoek nodig met een representatief aantal 

respondenten om veralgemeningen mogelijk te maken. 

7.1 Financieel kapitaal en doelstellingen 

7.1.1 Financieel kapitaal 

Banken zijn zeer terughoudend en voorzichtig bij het uitgeven van leningen aan ondernemers 

(Verheul et al., 2006). Binnen de groep van ondernemers hebben mannen een grotere toegang tot 

financieel kapitaal dan vrouwelijke ondernemers (Carter et al., 2001; Verheul et al., 2006; Brush & 

Gatewood, 2008; Neeley & Van Auken, 2010; Alsos et al., 2006). Dat zorgt ervoor dat vrouwelijke 

ondernemers meer dan mannelijke ondernemers gebruikmaken van alternatieve 

financieringsmethoden zoals bootstrap financiering (Neeley & Van Auken, 2010). Los van de gender 

van de ondernemer is bootstrap financiering een algemeen gebruik in kleine ondernemingen, zoals in 

de retail sector, om de onderneming te financieren (Neeley & Van Auken, 2010). 

Uit de interviews blijkt dat zowel de mannelijke als vrouwelijke ondernemers binnen de sample 

problemen kennen bij het verzamelen van financieel kapitaal omwille van het feit dat de financiële 

instellingen het risico van een lening aan een ondernemer hoog inschatten, dit ligt in lijn met de 

bevindingen in de literatuur (supra). 

De moeilijkheid om financieel kapitaal te verzamelen is niet groter voor vrouwelijke ondernemers 

binnen de sample. De toegang tot financieel kapitaal binnen de sample heeft niet te maken met de 

sekse van de ondernemer maar wel met de sector waarin de ondernemer actief is en vroegere 

resultaten van de ondernemer.  
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Het gebruik van bootstrap financiering wordt door de respondenten niet ondersteund. Hoewel beide 

gendergroepen in de retail sector moeilijkheden kennen inzake de toegang tot financieel kapitaal 

maakt slechts één mannelijke ondernemer gebruik van bootstrap financiering. Dit komt niet overeen 

met bevindingen uit de literatuur, namelijk dat vrouwen meer gebruik maken van bootstrap 

financiering dan mannen en dat bootstrap financiering een algemeen gebruik is binnen de retail 

sector (supra). 

7.1.2 Doelstellingen  

Mannelijke en vrouwelijke ondernemers verschillen op vlak van waardesystemen, doelstellingen en 

verwachtingen. Mannelijke ondernemers zijn gericht op winst en economische uitkomsten, 

vrouwelijke ondernemers willen persoonlijke doelen realiseren (Startiene & Remeikien, 2008).  

Vrouwelijke ondernemers uit het onderzoek zien klantentevredenheid als de belangrijkste 

doelstelling, mannelijke ondernemers focussen op winst. Deze resultaten liggen in lijn met de 

bevindingen uit de literatuurstudie (supra). Klantentevredenheid wordt volgens de vrouwelijke 

ondernemers mede mogelijk gemaakt door het aangaan van relaties met die klanten. Het opbouwen 

van relaties met klanten is volgens Brush & Chaganti (1999) een business attitude die bijdraagt tot 

succes in de retail sector. Vrouwelijke en mannelijke ondernemers binnen de sample verschillen wat 

betreft hun doelstellingen en beweegredenen om een eigen zaak op te starten. De relationele 

invalshoek van de vrouwelijke ondernemers geeft hen een uniek voordeel binnen de retail sector. 

Propositie 1: Vrouwelijke en mannelijke ondernemers verschillen wat betreft hun doelstellingen 

en beweegredenen om een eigen zaak op te starten, vrouwelijke ondernemers focussen op 

relaties, mannelijke ondernemers op winst. 

We bemerken ook een verschil in attitude achter de groeidoelstellingen van mannelijke en 

vrouwelijke ondernemers. Mannelijke ondernemers beschrijven zichzelf als ondernemer en gaan 

actief op zoek naar mogelijkheden. Bij vrouwelijke ondernemers in de sample is het 

ondernemerschap minder sterk aanwezig, zij benaderen de groei van hun onderneming vanuit een 

‘we zien wel wat er komt’ attitude. Dit blijkt niet minder succesvol dan de aanpak van mannelijke 

ondernemers.  

Onafhankelijkheid is volgens Brandstätter ( 1997) en Carter et al. (2001) de belangrijkste reden voor 

het opstarten van een eigen zaak. Vrouwelijke ondernemers vullen deze redenen verder aan met het 

creëren van flexibiliteit in het voordeel van de werk – familie balans (Fasci & Valdez, 1998). Ook het 

overkomen van jobontevredenheid, het zoeken naar job satisfaction en actief blijven op de 

arbeidsmarkt (McKay, 2001; Carter et al., 2001, Minitti, 2010, Mirchandani, 1999) zijn vrouwelijke 

motivaties.  
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Vrouwelijke en mannelijke ondernemers in de sample verschillen inderdaad qua beweegredenen om 

een eigen zaak op te starten. Zoals verwacht kiezen de mannelijke ondernemers voor de vrijheid die 

zelfstandigheid met zich meebrengt. Deze motivatie wordt verder aangevuld met de zoektocht naar 

een uitdagende job door zowel vrouwelijke als mannelijke ondernemers. Van de vrouwelijke 

ondernemers in de sample zijn er twee die een eigen kledingzaak gestart zijn in de zoektocht naar 

flexibiliteit, geen enkele vrouwelijke ondernemer koos voor de reden om actief te blijven op de 

arbeidsmarkt.  

Vrouwelijke ondernemers binnen de sample kennen meer drijfveren om een zaak op te starten dan 

aangegeven in de literatuur (supra). De beweegredenen bij vrouwelijke ondernemers uit de sample 

zijn heel uiteenlopend en afhankelijk van het al dan niet hebben van kinderen. 

Een belangrijk verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers in de sample is de keuze om 

een onderneming op te starten in de retail sector. Vrouwelijke ondernemers nemen hier een 

bewustere keuze dan mannelijke ondernemers, mannelijke ondernemer binnen de sample zijn er 

allemaal ‘ingerold’.  

Er bestaat een verschil in de bewustheid van vrouwelijke en mannelijke ondernemers om een zaak 

op te starten in de retail sector. Dit verschil brengt geen voordeel met zich mee voor de vrouwelijke 

ondernemers binnen de sample. Verder onderzoek kan uitwijzen waar dit verschil aan te wijten is, 

hoewel een antwoord op deze vraag niet bijdraagt aan het beantwoorden van onze 

onderzoeksvraag. 

7.2 Persoonlijkheid 

7.2.1 Interne beheersingsoriëntatie  

Volgens Brockhaus (1982) wordt ondernemerschappelijk gedrag geassocieerd met interne 

beheersingsoriëntatie. Interne beheersingsoriëntatie refereert naar in hoeverre een individu de 

waargenomen controle over activiteiten bij zichzelf legt of bij externe factoren (Brockhaus, 1982). 

Interne beheersingsoriëntatie impliceert het geloof van de ondernemer dat hij of zij invloed heeft op 

de uitkomsten en het succes van de onderneming door zijn of haar vaardigheden (Brockhaus, 1982). 

Vrouwelijke ondernemers schrijven succes toe aan externe factoren of geluk, in plaats van aan hun 

eigen kunnen of prestaties (Verheul et al., 2005). 

We vinden binnen de sample een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers. 

Mannelijke ondernemers schrijven succes toe aan zichzelf. Vrouwelijke ondernemers doen dit niet en 

hechten een groot belang aan externe factoren. De grotere aandacht tot werknemers en 

klantenservice van vrouwelijke ondernemers is een voordeel in de retail sector. 
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Propositie 2: Vrouwelijke en mannelijke ondernemers verschillen wat betreft interne 

beheersingsoriëntatie. Vrouwelijke ondernemers schrijven succes toe aan externe factoren, 

mannelijke ondernemers schrijven succes toe aan zichzelf, hun eigen kunnen en prestaties.  

7.2.2 Big Five 

Mensen die een job uitoefenen die bij hun persoonlijkheid aansluit, zijn beter in het uitoefenen van 

de job (Shane et al., 2010). Volgens de Big Five theorie scoren ondernemers hoog op extraversie, 

conscientiousness en openness. We verwachten bij ondernemers een lage score op agreeableness en 

neuroticisme (Shane et al., 2010; Zhao & Seibert, 2006).  

De gelijke resultaten van mannelijke en vrouwelijke ondernemers op conscientiousness, openness en 

neuroticisme liggen in lijn met de verwachtingen gebaseerd op de literatuur rond de Big Five theorie 

met betrekking op ondernemers (supra). 

We vinden een verschil terug in persoonlijkheidskenmerken tussen mannelijk en vrouwelijke 

ondernemers wat betreft extraversie en agreeableness, vrouwelijke ondernemers scoren hoger dan 

mannelijke ondernemers op beide eigenschappen. In tegenstelling tot wat we verwachten (supra) 

scoren vrouwelijke ondernemers hoog op agreaableness. 

Extraversie wordt gezien als belangrijk kenmerk voor ondernemers om te kunnen communiceren 

met hun werknemers en klanten (Costa & McCrae, 1997; Zhao & Seibert, 2006; Zhang et al., 2009). 

De hogere score op extraversie betekent onder andere dat vrouwelijke ondernemers meer sociale 

vaardigheden hebben (Zhao & Seibert, 2006; Zhang et al., 2009) en dus over meer capaciteit om te 

communiceren beschikken.  

Binnen de sample verschillen vrouwelijke ondernemers van mannelijke ondernemers wat betreft de 

mate van extraversie in hun persoonlijkheid. De vrouwelijke ondernemers zijn extraverter dan de 

mannelijke ondernemers binnen de sample, dit zorgt voor een voordeel voor vrouwelijke 

ondernemers binnen de retail sector. 

Propositie 3: Vrouwelijke en mannelijke ondernemers verschillen wat betreft de mate van 

aanwezigheid van de persoonlijkheidseigenschap extraversie, vrouwelijke ondernemers zijn 

extraverter. 

 De hoge score van vrouwelijke ondernemers op agreeableness wordt gezien als een beperking voor 

ondernemers bij onderhandelingen (Shane et al., 2010; Zhao & Seibert, 2006). Een hoge score 

betekent ook dat de ondernemer een sterk belang hecht aan persoonlijke relaties (Zhao & Seibert, 

2006). Deze hogere score op agreaableness kan verklaren waarom vrouwelijke ondernemers binnen 

de sample makkelijker vertrouwensrelaties aangaan met klanten dan mannelijke ondernemers. De 

retail sector en het succes binnen de retail sector draait om contact maken met de klant, een 
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positieve kijk op relaties als business attitude is noodzakelijk binnen de retail sector (Brush & 

Chaganti, 1999). Want succes binnen de retail sector wordt door Bosma et al. (2004) niet bepaald 

door competitieve strategieën maar wel door human resources van de ondernemer zoals het human 

capital en de business attitude van de ondernemer. 

Binnen de sample verschillen vrouwelijke ondernemers van mannelijke ondernemers wat betreft de 

mate van aanwezigheid van agreeableness in hun persoonlijkheid. Dat brengt een uniek voordeel 

met zich mee, maar ook een nadeel. Het positieve gevolg ervan komt tot uiting in het aangaan van 

vetrouwensrelaties. De keerzijde uit zich daarentegen onder de vorm van belemmering bij het 

onderhandelen. Verder onderzoek kan uitwijzen wat meest bepalend is voor het succes van een 

ondernemer binnen de retail sector; de vaardigheid om vertrouwensrelaties op te bouwen of de 

bereidheid tot onderhandelen met ondernemers. Enkel als dit duidelijk is kunnen we besluiten of de 

hoge score op agreeableness een voordeel betekent voor vrouwelijke ondernemers. 

Propositie 4: Vrouwelijke en mannelijke ondernemers verschillen wat betreft de mate van 

aanwezigheid van de persoonlijkheidseigenschap agreeableness, vrouwelijke ondernemers scoren 

hoger op deze eigenschap. 

7.3 Human resources 

7.3.1 Human capital 

Vrouwelijke ondernemers en mannelijke ondernemers verschillen van elkaar op het vlak van human 

capital. Vrouwelijke ondernemers beschikken over human capital dat hen een voordeel geeft ten 

opzichte van mannelijke ondernemers in de retail sector (McKay 2001). Human resources, zoals 

business attitude, van de ondernemer dragen bij tot succes in de retail sector (Bosma et al., 2004; 

Brush & Chaganti, 1999). Vrouwelijke ondernemers zijn beter in het opbouwen van relaties met hun 

klanten en werknemers, een belangrijke business attitude binnen de retail sector (Brush & Chaganti, 

1999). Daarin ligt hun uniek voordeel ten opzichte van mannelijke ondernemers (McKay, 2001). 

Vrouwelijke ondernemers en mannelijke ondernemers binnen de sample verschillen wat betreft 

business attitude op het vlak van het opbouwen van relaties. Vrouwelijke ondernemers zijn in hun 

business attitude meer op relaties gericht zowel met de klanten, werknemers en familie. De 

vrouwelijke ondernemers staan meer in interactie met hun klanten dan mannelijke ondernemers in 

de sample. Deze relationele aanpak zorgt voor een voordeel voor vrouwelijke ondernemers binnen 

de retail sector. 

Propositie 5: Vrouwelijke en mannelijke ondernemers verschillen in business attitude. Vrouwelijke 

ondernemers zijn meer gericht op relaties en familie.  
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Human capital bestaat uit opleiding en ervaring van de ondernemer (Cooper et al., 1994; Carter et 

al., 1997). 

Zowel alle mannelijke als alle vrouwelijke ondernemers in de sample hebben geen opleiding gevolgd 

gericht op het ondernemerschap. Het gebrek aan een specifieke opleiding wordt door de 

ondernemers in de sample gecompenseerd door ervaring op te doen in de winkel van anderen of 

ouder(s). Wat betreft opleiding en ervaring hebben vrouwelijke ondernemers in het human capital 

geen voordeel op mannelijke ondernemers. 

7.4 Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers  
In de literatuurstudie bespreken we verschillende onderwerpen in het aantonen van verschillen 

tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers. Deze onderwerpen bespraken we ook in de 

interviews omdat de verschillen kunnen bijdragen tot de uniekheid van vrouwelijke ondernemers 

binnen onze sample. De besproken onderwerpen bestaan uit de managementstijl van de 

ondernemer, het professioneel netwerk van de ondernemer, het gebruik van een competitieve 

strategie door de ondernemer en het herkennen van opportuniteiten door de ondernemer. Uit de 

literatuurstudie komen volgende bevindingen betreffende deze onderwerpen naar boven; 

vrouwelijke ondernemers vertonen een relationele aanpak betreffende managementstijl, mannelijke 

ondernemers een taakgerichte structuur (Buttner, 2001; Verheul, 2003). Volgens Verheul (2003) 

daarentegen lopen de management stijlen van mannelijke en vrouwelijke ondernemers sterk gelijk 

wanneer de context waarin de ondernemers opereren gecontroleerd is.  

Vrouwelijke ondernemers hebben minder professionele netwerken om hun onderneming mee te 

ondersteunen (Carter et al., 1997). Maar volgens Loscocco et al. (1991) hebben vrouwelijke 

ondernemers dezelfde mogelijkheden als mannelijke ondernemers in de retail sector om netwerken 

uit te bouwen. Ondernemers in de retail sector kiezen voor een focus op kwaliteit en service als 

competitieve strategie (Carter et al., 1997). De mogelijkheid om opportuniteiten te herkennen is 

groter voor vrouwelijke ondernemers omwille van de vertrouwdheid met de retail sector (Anna et 

al., 2000). Daarbij kennen vrouwelijke ondernemers ook een andere benadering betreffende 

opportuniteiten. Vrouwen in traditionele sectoren zijn meer gemotiveerd door opportuniteiten 

ingegeven door hun individuele situatie, dan door opportuniteiten gevonden door een doelbewust 

zoekproces (Anna et al., 2000). 

Zowel bij de vrouwelijke als de mannelijke ondernemers in de sample is geen eenduidige 

managementstijl terug te vinden. Managementstijl binnen de sample is niet zozeer verbonden aan 

gender van de ondernemer maar is afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren en persoonlijkheid 

van de respondent. De managementstijlen van mannelijke en vrouwelijke ondernemers lopen dus 



65 
 

niet gelijk in eenzelfde context, in tegenstelling tot Verheul (2003). Vrouwelijke ondernemers hebben 

hier dus geen voordeel op mannelijke ondernemers binnen de retail sector, wat wel verwacht werd 

binnen de literatuur namelijk dat de relationele managementaanpak van vrouwelijke ondernemers 

de selectie, aanwerving en trainingskosten binnen de retail sector vermindert (Buttner, 2001).  

Het belang dat de ondernemers binnen de sample hechten aan een professioneel netwerk verschilt 

tussen de individuen, ongeacht sekse of grootte van de onderneming. Dit komt niet overeen met wat 

we concludeerden uit het literatuuronderzoek (supra). 

Zowel de mannelijke als de vrouwelijke ondernemers binnen de sample maken geen gebruik van 

competitieve strategieën maar focussen op het aanbieden van kwaliteit. Vrouwelijke ondernemers 

binnen de sample onderscheiden zich dus niet van mannelijke ondernemers aan de hand van hun 

competitieve strategie. 

Vrouwelijke ondernemers onderscheiden zich niet van mannelijke ondernemers wat betreft 

managementstijl, professionele netwerken en competitieve strategie. Geen van deze zaken draagt bij 

tot de uniekheid van vrouwelijke ondernemers binnen de sample. Omdat deze verschillen binnen de 

sample persoonsgebonden waren en niet seksegebonden veronderstellen we dat dit zal gelden voor 

andere ondernemers binnen de retail sector ook. Enkel verder onderzoek kan dit uitwijzen. 

Vrouwelijke ondernemers in de sample benutten meer opportuniteiten dan mannelijke 

ondernemers. Dit kan verklaard worden doordat vrouwelijke ondernemers opportuniteiten 

makkelijker herkennen, maar kan ook te verklaren zijn door de verschillende aanpak van 

opportuniteiten. Mannelijke ondernemers binnen de sample wachten opportuniteiten niet af en 

gaan actief op zoek naar mogelijkheden voor hun onderneming.  

7.5 Ondernemers en familie 
Vrouwelijke en mannelijke ondernemers hebben een verschillende kijk op de werk – familie balans 

(McKay, 2001).  

We vinden binnen de respondenten verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers en 

tussen de vrouwelijke ondernemers onderling betreffende de werk – familie balans. Vrouwelijke 

ondernemers zonder kinderen hechten geen belang aan die balans, net als de mannelijke 

ondernemers met en zonder kinderen. De balans is enkel van belang binnen de motivatie en 

doelstellingen voor vrouwelijke ondernemers met kinderen. 

Het belang van de werk – familie balans voor ondernemers is dus niet alleen afhankelijk van de sekse 

van de ondernemer zoals aangegeven door McKay (2001), maar ook afhankelijk van de aanwezigheid 

van kinderen bij vrouwelijke ondernemers.  
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Een andere invalshoek om de werk – familie balans te benaderen is de invloed van de balans met 

betrekking tot het opstarten van een eigen onderneming. De werk – familie balans is voor 

vrouwelijke ondernemers immers belangrijker dan mannelijke ondernemers met betrekking tot het 

opstarten van een eigen onderneming (McKay, 2001; Brush, 1992). De beslissing van een vrouw om 

ondernemer te worden is positief gerelateerd met de aanwezigheid van kinderen (Powell & 

Greenhaus, 2010; Caputo & Dolinsky, 1998). Volgens Startiene & Remeikien (2008) en Verheul et al. 

(2006) zijn vrouwen met kinderen daarentegen minder geneigd om een eigen onderneming op te 

starten.  

Het klopt dat de balans belangrijker is voor vrouwelijke dan voor mannelijke ondernemers binnen de 

sample. Van de respondenten hebben er zeven van de negen vrouwelijke ondernemers kinderen. 

Van die zeven hebben er twee gekozen om een eigen winkel op te starten met de bedoeling om de 

werk – familie balans in evenwicht te houden.  

Binnen de sample is ondernemerschap positief gerelateerd met kinderen omdat we geen gelijkenis 

kunnen maken tussen vrouwen met kinderen die niet zelfstandig zijn. Om te weten of kinderen nu 

een positief of negatief effect hebben op ondernemen is verder onderzoek nodig, bestaande uit 

zowel ondernemers als niet - ondernemers.  

Binnen de literatuurstudie bespreken we ook de tevredenheid van de ondernemer met zijn/haar 

werk – familie balans. Volgens Jennings & McDougald (2007) daarentegen kennen vrouwelijke 

ondernemers grotere rolconflicten dan mannelijke ondernemers door het hogere level van 

familieverantwoordelijkheden. 

Vrouwelijke en mannelijke ondernemers binnen de sample kennen geen verschillende rolverdeling. 

Enkel de vrouwelijke ondernemers die hun zaak hebben opgestart met de bedoeling om de werk – 

familie balans in evenwicht te brengen wijken met hun rolverdeling af van de andere ondernemers. 

Vrouwelijke en mannelijke ondernemers binnen de sample kennen verschillende verlangens inzake 

de balans wat betreft tijd gespendeerd met de familie, en dat zorgt voor ontevredenheid bij de 

vrouwelijke ondernemers met kinderen die dezelfde balans verdeling hebben als mannelijke 

ondernemers.  

Vrouwelijke ondernemers  verschillen van mannelijke ondernemers wat betreft de aanwezigheid van 

kinderen in de tevredenheid met de werk – familie balans. Ontevredenheid met de balans wordt 

door vrouwelijke ondernemers bepaald op basis van de aanwezigheid van kinderen. Wat de 

tevredenheid van mannelijke ondernemers bepaalt is niet duidelijk. De aanwezigheid van kinderen 

heeft geen bepalende invloed. Volgens Eddleston & Powell (2012) zorgt family – to –work 

enrichment en family – to –work support voor een grotere tevredenheid met de werk – familie 
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balans. Om na te gaan of mannelijke ondernemers hier hun tevredenheid uithalen is verder 

onderzoek nodig. In dit onderzoek is er geen aandacht voor de ondersteuning van familie.  
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Algemeen besluit 

“Vrouwelijke ondernemers, wat maakt hen uniek?” Dit onderzoek biedt geen eenduidig antwoord op 

deze vraag. Wel hebben we enkele proposities gevormd die kunnen dienen als basis voor verder 

onderzoek omtrent dit onderwerp. 

In het eerste deel van deze masterproef hebben we de uniekheid van vrouwelijke ondernemers 

benadert door verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers te bespreken aan de hand 

van literatuuronderzoek. In het tweede deel, het empirisch gedeelte, van de masterproef werd 

gebruikt gemaakt van interviews met  mannelijke en vrouwelijke ondernemers in de retail sector. Op 

die manier werden verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers achterhaald. Uit de 

resultaten van het empirisch onderzoek en de literatuurstudie zijn verschillende proposities 

opgesteld. 

Een eerste bevinding bestaat uit het verschil in motivatie en doelstellingen tussen mannelijke en 

vrouwelijke ondernemers in de sample. Vrouwelijke ondernemers verkiezen klantentevredenheid 

boven winst als belangrijkste doelstelling. Verder zijn vrouwen in hun motivaties meer gericht op 

relaties. Deze bevinding worden ondersteund door het literatuuronderzoek. Dit verschil tussen 

mannelijke en vrouwelijke ondernemers vormt propositie 1.  

Een tweede factor die volgens ons bijdraagt aan het antwoord op onze onderzoeksvraag, is de 

grotere aandacht tot werknemers en klantenservice bij vrouwelijke ondernemers. Dit komt voort uit 

het verschil in interne beheersingsoriëntatie tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers. Deze 

bevinding hebben wij geformuleerd in propositie 2. 

De derde propositie wordt gevormd door de aanwezigheid van de persoonlijkheidseigenschap 

extraversie. Deze persoonlijkheidseigenschap is in verschillende mate bij mannelijke en vrouwelijke 

ondernemers aanwezig. Vrouwelijke ondernemers blijken binnen de sample extraverter dan 

mannelijke ondernemers. Gezien extraversie een belangrijke eigenschap is bij ondernemers draagt 

het volgens ons bij tot het beantwoorden van onze onderzoeksvraag, uit dit verschil is dan ook 

propositie 3 gevormd.  

Vrouwelijk en mannelijke ondernemers scoren verschillend op de persoonlijkheidseigenschap 

agreeableness. De hogere score van vrouwelijke ondernemers wijst op het makkelijker aangaan van 

relaties. Op basis van deze bevinding is propositie 4 gevormd. Een hoge score op agreeableness wijst 

ook op een nadeel voor ondernemers, namelijk de moeilijkheid tot het maken van beslissingen. Of 



69 
 

deze hoge score nu al dan niet een voordeel betekent voor vrouwelijke ondernemers moet verder 

onderzoek, aan de hand van propositie 4, uitwijzen.  

Vrouwelijke ondernemers zijn meer gericht op relaties en familie. Gezien het belang van zowel 

relaties als business attitude in het bepalen van de prestaties van ondernemers in de retail sector 

hebben wij propositie 5 gevormd. Daarin stellen wij dat het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke 

ondernemers in business attitude volgens ons een voordeel betekent voor vrouwelijke ondernemers.  

Naast deze proposities voor verder onderzoek is er nog een belangrijke opmerking te maken op basis 

van onze discussie. Met name het verschillend belang van familie voor vrouwelijke en mannelijke 

ondernemers. De werk – familie balans is belangrijker voor vrouwelijke ondernemers in de motivatie 

om een eigen zaak op te starten. Ook het in evenwicht brengen en houden van de werk – familie 

balans is een belangrijke doelstelling voor vrouwelijke ondernemers. De grote aandacht die de 

vrouwelijke ondernemers schenken aan familie vinden we niet terug bij de mannelijke ondernemers.  

Vrouwelijke en mannelijke ondernemers verschillen verder ook in factoren die de tevredenheid met 

de werk – familie balans bepalen. Voor vrouwelijke ondernemers speelt de aanwezigheid van 

kinderen hierin een belangrijke rol. Maar voor mannelijke ondernemers heeft dit net geen invloed op 

de tevredenheid met de werk – familie balans. Welke factoren wel bepalend zijn voor mannelijke 

ondernemers met betrekking tot de werk – familie balans kan verder onderzoek uitwijzen. 

Wij kunnen geen éénduidig antwoord vormen op de onderzoeksvraag wat vrouwelijke ondernemers 

uniek maakt. We hebben het onderwerp benaderd aan de hand van een verkennend onderzoek met 

een beperkt aantal respondenten. Hierdoor is het niet mogelijk om hypothesen te testen en een 

sluitend antwoord te vormen op onze onderzoeksvraag. Onze proposities en bevindingen kunnen als 

basis dienen voor verder onderzoek binnen het onderwerp.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Interviewvragen 

Interview, “Wat maakt vrouwelijke ondernemers uniek?” 

1 Persoonlijkheid 

Om aan het begin van het interview een algemeen beeld te kunnen vormen van de respondent 

volgen hier enkele vragen omtrent de persoonlijkheid.  

Persoonlijkheid in kaart brengen van de ondernemer door het verzamelen van algemene 

kenmerken van de ondernemer. 

 Leeftijd? 

 (Aantal) kinderen? 

 Heeft u een partner? 

 Hoe lang heeft u al uw eigen zaak? 

 Hoe zou u uw doelpubliek/klanten omschrijven? 

 Hoeveel werknemers heeft u in dienst? 

Bevragen naar waargenomen succes.3 

 Hoe voelt u zichzelf in uw rol als ondernemer? (Op 10-punten schaal, 1= heel slecht, 10= heel 

goed.)4 

 Als u terug kijkt op de laatste 5 jaar hoe tevreden bent u dan met het succes van uw 

onderneming? (10-punten schaal, 1= heel ontevreden, 10 = heel tevreden) 

 Als u denkt aan de 5 toekomstige jaren, hoe zie u dan het mogelijke succes van uw 

onderneming? (10 punten schaal, 1= heel ongunstig, 10 = heel gunstig) 

 In hoeverre beïnvloeden volgende factoren uw succes van de afgelopen de volgende 5 jaar? 

Mezelf, economische situatie, factors van geluk en andere omstandigheden. 

(Elke factor op 10-punten schaal, 1= geen invloed, 10= sterke invloed) 

 

Bevragen naar persoonlijkheidskenmerken aan de hand van de Big Five test56.  

                                                             
3 Vragen opgesteld volgens methodolgie in: Brandstätter, H., (1997), ‘Becoming an entrepreneur – a question 
of personality structure?’ in: Journal of Economic Psychology, nr. 18, p. 157 – 177. 
4
 Een score op deze schaal is niet het volledige antwoord, respondenten worden gevraagd zich te plaatsen op 

de schaal om op deze manier een beter antwoord te kunnen formuleren. 
5 Test wordt afgenomen op het einde van het interview.  
6
 John, O. P., Donahue, E. M. en Kentle, R. L., (1991), ‘The big five inventory – versions 4a and 54’, Berkeley, CA: 

University of California, Berkeley, Institute of Personality and Social Research. En John, O. P., Naumann, L. P., en 
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2 Financieel kapitaal en doelstellingen 

Financieel kapitaal7 

 Wat is het huidige geïnvesteerde kapitaal in uw onderneming? 

 Kan u een procentuele schatting geven hoeveel geleend is van de bank, hoeveel eigen 

vermogen is en hoeveel voortkomt uit externe factoren (zoals familie, businesspartners, 

vrienden en andere)? 

Bootstrap financiering8 

 Maakt u gebruik van bootstrap financiering? (voorbeelden van bootstrap financiering zijn; s het 

uitlenen en lenen van materiaal, gebruik van accounts payable, leningen van vrienden en familie, 

delen van ruimte, e.d.) 

 Restricties en vereisten van financiële instellingen. In hoeverre is de respondent akkoord met 

volgende stellingen. (Gemeten op een 7-punten schaal, 1= sterk niet akkoord, 4= niet akkoord en 

niet niet-akkoord, 7= sterk akkoord.)9 

o “Banken en andere (financiële) instellingen die leningen uitgeven zijn te strikte 

betreffende veiligheid in vorm van hypotheek/waarborg.” 

o “Banken en andere (financiële) instellingen die leningen uitgeven zijn te strikt in hun 

oordeel betreffende risico.” 

o “Banken en andere (financiële) instellingen die leningen uitgeven vragen een te hoge 

interest rate.” 

o “Banken en andere (financiële) instellingen die leningen uitgeven hebben te sterke 

eisen betreffende equity rate (= return op eigen vermogen).” (Eigen vermogen is geld 

geïnvesteerd dat niet van leningen afkomstig is.) 

Doelstellingen en verwachtingen 

 Wat zijn uw doelstellingen voor uw onderneming? (Is dit bijvoorbeeld enkel winst maken?) 

 Wat verwacht je dat uw onderneming u zal opleveren in uw persoonlijk als professioneel 

leven? 

 Wat had u voor ogen toen het idee ontstond om een eigen zaak op te starten? 

 Is uw zaak een realiteit van dat idee, in grootte en producten? 

Motivatie 

                                                                                                                                                                                              
Soto, C. J., (2008). ‘Paradigm shift to the integrative Big Five trait taxonomy, History, measurement, and 
conceptual issues’ in: Handbook of personality: Theory and research, p. 114 – 158, New York, Guilford Press. 
7 Vraag opgesteld volgens methodologie in: Alsos, G. A., Isaksen, E. J. en Ljunggren, E., (2006), ‘New venture 
financing and subsequent business growth in men- and women-led businesses’ in: Entrepreneurship Theory and 
Practice, vol. 30, nr. 5, September, p. 667 - 686.. 
8
 Vragen opgesteld volgens methodologie in: Neeley, L. en Van Auken, H., (2010), ‘Differences between female 

en male entrepreneurs’ use of bootstrap financing’ in: Journal of Developmental Entrepreneurship’, vol.15, nr.1, 
p.19 – 34. 
9 Schaal dient enkel als hulp voor respondent om een antwoord te vormen. 
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 Redenen om een eigen zaak op te starten.10(Respondenten kunnen deze uitspraken ranken van 

meest belangrijk tot minst belangrijk of commentaar geven bij elke uitspraak.) 

o De wens om een nieuw idee te implementeren betreffende een product of dienst. 

o Vrijheid en zelfexpressie. 

o De wens om los te komen van ongewenste arbeidscondities. 

o De mogelijkheid om talent en professionele vaardigheden optimaal te gebruiken. 

o De wens om jezelf te testen in de ondernemerswereld. 

o Om high quality producten/diensten uit te brengen.  

o De wens om te kunnen leven door het uitvoeren van een job die je graag doet.  

o De mogelijkheid om werk en persoonlijk leven te combineren. 

o De mogelijkheid om meer geld te verdienen. 

 

 

3 De vrouwelijke sector 

Human capital 

 Waaruit bestaat uw human capital en human resources?11  

Human capital 

o Bestaat u business achtergrond uit management werk ervaring, prior business 

ownership, business opleiding, opleiding in het algemeen?  

o Expertise en ervaring in de industrie? (Bestaand uit aantal jaren gewerkt in de industrie 

buiten de eigen onderneming) 

Human resources  

o Business attitudes van de ondernemer (Is de ondernemer akkoord of niet akkoord met 

volgende stellingen en waarom?) 

 Flexibiliteit in werk is een motivatie 

 Ondernemers omgeving bestaat uit familie, sociale en business issues 

 Persoonlijk succes is een balans kunne maken tussen persoonlijke, familiale 

en business eisen. 

 Werknemer relaties zijn de key tot succes 

 Mijn management stijl is people oriented 

 Team spirit is vitaal tot een onderneming 

 Business performances is het tevredenstellen van de klant. 

Organisatorische resources 

                                                             
10

 Redenen opgesteld volgens methodologie in: Startiene, G. en Remeikien, R., (2008), ‘Gender Gap in 
Entrepreneurship’, in: Engineering Economics, nr. 5, p. 95 – 103. 
11 Bevraging opgesteld volgens methodologie in: Brush, C. en Chaganti, R., (1998), ‘Business without glamour? 
An analysis of resources on performance by size and age in small service and retail firms’, in: Journal of Business 
Venturing, nr. 14, p.233 – 257.  
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o Vaardigheden van de werknemers worden gemeten in de vorm van tewerkstelling 

van opgeleide werknemers in 5 domeinen van een onderneming. Welke vaardigheden 

zoekt de ondernemer in zijn werknemers. 

 Boekhouding  

 Budgeting  

 Sales  

 Purchasing 

 Computer areas 

o Maakt u gebruik van planning en controle systemen? In hoeverre plant u welke 

zaken op lange termijn? 

 

 Hebben van vaardigheden die leiden tot succes12 binnen de retail sector: (Scoren op 5-punten 

schaal, 1= niet hebben van de vaardigheid, 5= sterke aanwezigheid van vaardigheid)
13

 

 Capaciteit om te communiceren 

 Emotionele engagement met de klanten  

 De mogelijkheid om vertrouwensrelaties op te bouwen 

 

 

4 Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke 

ondernemers 

Managementstijl 

Managementstijl, commitment of control?14 (Scoren op 10-punten schaal, 1= niet van toepassing, 10= 

helemaal van toepassing)15 

 Job scope: Broadly defined jobs Narrowly defined jobs 

 Task assignment: Task differentiation  Fixed tasks 

 Supervision: Indirect  Direct 

 Organizational structure: Informal  Formal 

 Learning: Structured learning (explicit)  ‘Learning-by-doing’ (implicit) 

 Training: General Specific 

 Employee role: Team member  Individual 

 Information sharing: Global (firm) information  Local (task) information 

 Status: Not important  Important 

                                                             
12 McKay, R., (2001), ‘Women entrepreneurs: moving beyond family and flexibility’, in: International Journal of 
Entrepreneurial Behaviour & Research, vol. 7, nr. 4, p. 148 – 165. 
13

 Schaal dient enkel om achteraf de ondernemers makkelijker te kunnen indelen, antwoord is breder dan dit. 
14 Bevraging opgesteld volgens de methodologie in: Verheul, I., (2003), ‘Commitment or control, Human 
resource management practices in female and male – led businesses’, in: SCALES-paper N200306. 
15Schaal dient enkel als hulp voor respondent om een antwoord te vormen. 
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 Employee participation: High  Low 

 Decentralization: High  Low 

 Social activities: Important  Unimportant 

 Basis of payment: Skills mastered  Job content 

Professioneel netwerk 

o Heeft u een professioneel netwerk opgebouwd? 

Herkennen van opportuniteiten en mogelijkheden16  

 Het waarnemen van onvervulde behoeften.  

o Welke behoeftes en verlangens die u had bij het opstarten van de onderneming zijn nog niet 

vervuld?  

o Wat zijn uw huidige onvervulde behoeftes en hoelang voelt u de behoefte al? 

 

 Benutten van kansen.  

o Welke onverwachte, niet geplande kansen heeft u aangegrepen die een groter 

succes betekenden voor de zaak?  

o Welke geplande kansen heeft u gegrepen die een groter succes betekenden voor de 

zaak? 

o Welke kansen heeft u aan u voorbij laten gaan?  

o Welke kansen zou u willen krijgen? 

Competitieve strategie 

 Maakt u gebruik van een competitieve strategie? 

 

 

5 Vrouwen en familie 

Werk – familie balans 

 Kan u een top vijf maken van de factoren die invloed hadden op de beslissing om een eigen 

zaak op te starten een keuze makend uit; 

 Balans werk - familie  

 Noodzaak om mezelf en eventueel mijn gezin te voorzien  

 Verlangen naar uitdaging  

 Wil tot zelfbeschikking 

 Enige manier om tot een passende job te komen binnen het arbeidssysteem 

                                                             
16 Bevraging adhv de variabelen in: Anna, A. L., Chandler, G. N., Jansen, E. en Mero, N. P., (2000), ‘Women 
business owners in traditional and non – traditional industries’, in: Journal of Business Venturing, vol. 15, nr. 3, 
p. 279 – 303. 
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 Andere 

 

 Wat is volgens u de juiste focus om u werk - familie balans in te vullen een keuze makend uit:  

 Verdeling aan de hand van de tijd gespendeerd aan beide rollen.  

 Verdeling aan de hand van de psychologische betrokkenheid tot beide rollen. 

 Verdeling aan de hand van de tevredenheid van het werk dat u voelt voor 

beide rollen?  

 Andere? 

o Waarom kiest u voor deze focus? 

 

 Wat zijn uw doelstellingen van uw onderneming? Is dit uw werk – familie balans in evenwicht 

brengen?  

 

 Hoe zou u uw balans procentueel willen verdelen? (Hoeveel percentage tijd, psychologische 

betrokkenheid of tevredenheid naar de werkrol en hoeveel naar de familierol?) 

o Hoe is uw balans momenteel procentueel verdeeld? 

 

 In hoeverre heeft het opstarten van de eigen zaak de werk –familie balans verbeterd? Is het 

mogelijk om uw tijd beter te verdelen tussen de werk – en familierol?  

 

 Kan u uw tijd verdelen zoals u dat wil? Heeft u daar de autonomie voor en leidt die 

autonomie ook tot de gewilde resultaten? 

o In hoeverre is de respondent akkoord met volgende stellingen en waarom?17 

 Mijn familie neemt tijd op die ik liever zou besteden aan mijn werk. 

 Mijn werk neemt tijd op die ik liever zou besteden met mijn familie. 

 

Eindvraag: Hoe en waarin verschillen volgens u mannelijke en vrouwelijke ondernemers met een 

eigen kledingzaak? 

 

 

                                                             
17

 Parasuraman, S. en Simmers, C.A., (2001), ‘Type of employment, work-family conflict and well-being: a 
comparative study’, in: Journal of Organizational Behavior, vol. 22, nr. 5, p. 551 – 568. 



 

 



 



 

 


