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Abstract (in Dutch) 

De vraag waarom bepaalde ondernemers succesvoller zijn dan anderen behoort tot de belangrijkse 

vragen van het onderzoek op het gebied van ondernemerschap. Het algemene beeld is dat er veel 

factoren zijn die de bedrijfsprestaties (zoals ondernemingsgroei) beïnvloeden.  Deze factoren hangen 

samen met de ondernemer, het bedrijf en de bedrijfsomgeving. Op basis van het concept van human 

capital en psychologische theorieën is in dit proefschrift de invloed van ondernemerskenmerken op 

de groei van kleine en middelgrote ondernemingen in Tanzania onderzocht. Het onderzoeksdesign 

was kwantitatief van aard, waarbij verschillende hypotheses zijn getest die betrekking hebben op de 

relatie tussen ondernemerskenmerken enerzijds en ondernemingsgroei anderzijds. Hierbij is er van 

uitgegaan dat bepaalde demografische kenmerken, persoonlijkheidskenmerken en cognitieve 

kenmerken de groei van kleine en middelgrote ondernemingen in Tanzania beïnvloeden. Er zijn 

gegevens verzameld van 300 ondernemers uit de meubelindustrie in vier verschillende regio’s in 

Tanzania. 

Voor het analyseren van de data zijn verschillende technieken gehanteerd: beschrijvende statistiek, 

variantie-analyse (Analysis of Variance: ANOVA), factor analyse, regressie analyse en Structutal 

Equation Modelling (SEM). Uit het verrichte onderzoek blijkt dat de groei van kleine en middelgrote 

ondernemingen kan worden verklaard uit bepaalde ondernemerskenmerken. Met betrekking tot de 

demografische kenmerken blijkt dat de ondernemers die vaktraining hadden genoten, workshops 

hadden bijgewoond, met eerdere managementervaring, met eerdere ervaring in de meubelindustrie 

en afkomstig uit een ondernemersfamilie vaker hun onderneming zien groeien dan de ondernemers 

die voorgaande kenmerken niet hebben. Verder blijken bepaalde persoonlijkheidskenmerken een 

positieve invloed te hebben op de groei van kleine en middelgrote ondernemingen in Tanzania: 

geldingsdrang, ‘internal locus of control’, geneigdheid om risico’s te nemen, vernieuwingsgezindheid 

en zelfvertrouwen. Ook is uit het onderzoek naar voren gekomen dat bepaalde cognitieve 

kenmerken positief gerelateerd zijn aan de groei van kleine en middelgrote ondernemingen: 

ondernemende alertheid, houding ten aanzien van ondernemerschap, verschillende cognitieve stijlen 

en motivatie voor ondernemerschap. Tenslotte blijkt dat cognitieve kenmerken een intermediaire rol 

hebben in de invloed van persoonlijkheidskenmerken op de groei van kleine en middelgrote 

ondernemingen.  



Op basis van deze uitkomsten is een aantal implicaties met betrekking tot theorie en praktijk 

bediscussieerd. De beperkingen van het onderzoek komen ook aan de orde, alsmede aanbevelingen 

voor vervolgonderzoek. 

 


