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Samenvatting 
 
In de beleidsnota 2004-2009 van de Vlaamse minister voor Economie, Ondernemen 
Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel wordt het aanzwengelen van het 
ondernemerschap als één van de grote uitdagingen naar voor geschoven (cfr. hoofdstuk 5 
“Competitief Ondernemen”). Beleidsmatig wordt dit vertaald in algemene maatregelen die het 
ondernemerschap stimuleren enerzijds en in specifieke maatregelen die noodzakelijk zijn voor 
elke levensfase van de onderneming anderzijds. 
 
In het kader van het stimuleren van ondernemerschap, wordt in de beleidsbrief gewezen op 
het bestaan van vele zinvolle initiatieven die echter nog te vaak een ad-hoc karakter vertonen. 
Gesteld wordt dat het hierbij belangrijk is om dergelijke initiatieven in te passen in een 
overkoepelende strategie die mee gedragen wordt door de bedrijfswereld.  
 
De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het 
ondernemerschap en de ondernemerszin. Naast een aantal structurele initiatieven, worden ook 
heel wat initiatieven op ad-hoc basis ondersteund en dit vaak ook op regelmatige basis 
(bijvoorbeeld jaarlijks per editie).  
 
In mei 2007 vroeg de Vlaamse minister van Economie, Ondernemerschap, Wetenschap, 
Innovatie en Buitenlandse Handel aan het departement Economie, Wetenschap en Innovatie 
(EWI) een evaluatie uit te voeren van de ad-hoc initiatieven ter bevordering van het 
ondernemerschap.  
Gezien de veelheid van de initiatieven echter en de onduidelijkheid in de vraagstelling, heeft 
het departement een (beperkte) screening uitgevoerd van bestaande en ondersteunde 
initiatieven en een aantal aanbevelingen geformuleerd aangaande enerzijds de beleidsvoering 
en acties betreffende ondernemerschap(stimulering) en anderzijds de evaluatie van ad-hoc 
initiatieven. Als essentiële voorwaarde voor het geheel echter, werd aanbevolen een 
beleidskader uit te werken om de voorstellen of initiatieven te kunnen aftoetsen aan de 
doelstellingen en doelgroepen gedefinieerd binnen dit kader en rekening houdend met de 
beschikbare financiële middelen. Het aldus bekomen rapport betreffende de evaluatie van de 
ad-hoc initiatieven ondernemerschap werd in september 2007 overgemaakt aan de minister.  
 
Als gevolg van dit rapport werd gestart met de uitwerking van een actieplan 
“Ondernemerschap”, dat het beleidskader moet vormen waarvan sprake in het rapport.  
 
Een tweede gevolg van het rapport was de vraag van de minister om het DREAM-project te 
evalueren. Dit project wordt sinds de editie 2003 op ad-hoc basis door de Vlaamse overheid 
gesubsidieerd en maakte bijgevolg deel uit van het eerder vermelde rapport.  
 
Het DREAM-project richt zich tot jongeren van de 3de en de 4 de graad secundair onderwijs 
in heel België.  
Het DREAM-project zelf zegt samen te willen werken met jongeren rond ondernemingszin, 
dynamisme en studie- en beroepsoriëntatie en schuift volgende vier doelstellingen naar voor: 

• Jongeren laten dromen over hun beroep 
• Hen attitudes en vaardigheden bijbrengen om hun dromen waar te maken 
• Hen zin voor dynamisme en ondernemingszin bijbrengen 
• De contacten tussen de school en de professionele wereld versterken. 

 



Het DREAM-project situeert zich (beleidsmatig) als een actie ter ondersteuning van het 
stimuleren van ondernemerschap/ondernemerszin, en richt zich zoals hoger aangegeven 
specifiek tot (schoolgaande) jongeren van 16 tot 19 jaar (3de en 4de graad secundair onderwijs 
– alle onderwijsvormen). Binnen het project ook een belangrijke rol weggelegd voor bepaalde 
intermediaire actoren, met name de leerkrachten en de getuigen. Deze laatsten brengen tijdens 
een ontmoeting met de deelnemende jongeren o.a. een getuigenis over hun werk(omgeving).  
 
Alvorens het DREAM-project voor editie 2009 te ondersteunen en omdat er nog geen 
evaluatie over een langere periode heeft plaatsgevonden, heeft het kabinet van de minister het 
departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) gevraagd het DREAM-project te 
evalueren. 
 
De evaluatie heeft plaatsgevonden in de periode februari-juni 2008, bestrijkt de periode 2002-
2008 en omvat volgende onderdelen: 

• Een deskstudie (gebaseerd op de beschikbare documenten en informatie en dit 
zowel bij de administratie als bij de organisatoren) 

• Een kwantitatief deel bestaande uit een bevraging van de doelgroepen 
(deelnemende jongeren, deelnemende leerkrachten en getuigen) om het effect 
en de impact van het initiatief te kunnen bepalen.  

• Een kwalitatief deel, bestaande uit een gericht plaatsbezoek aan enkele 
activiteiten van de DREAM-Day (13/3/2008).  

 
 
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het Dream-project zijn: 
 

a. DREAM is een succesvol project wat betreft aantal deelnemers 
 
Het DREAM-project gaat sinds de eerste editie in stijgende lijn wat betreft aantal 
deelnemers en dit voor beide taalgemeenschappen. Bij de organisatie van de editie 
2003 – die samenvalt met de eerste subsidiëring van het project door de Vlaamse 
overheid – kan voor het eerst een groter aantal deelnemers uit de Vlaanderen worden 
vastgesteld in vergelijking met de Franstalige gemeenschap. Het aandeel van de 
Vlaamse Gemeenschap in het totaal aantal deelnemers ligt hoger dan 54% en dit sinds 
editie 2003.  

 
b. DREAM bereikt een representatief deel van de beoogde doelgroep (wat 

onderwijsvorm betreft).  
 

Het project slaagt er in om met het Vlaamse deelnemersveld de werkelijke verdeling 
binnen (de 3de en 4de graad van) het gewoon secundair onderwijs te benaderen en dit 
voor wat de totaliteit van de schoolbevolking in het gewoon secundair onderwijs 
betreft, zij het dan wel dat het TSO is oververtegenwoordigd en ASO en BSO 
enigszins ondervertegenwoordigd. Er zijn immers geen gegevens over het 
deelnemersveld in termen van geslacht.  

 
c. Het DREAM-project heeft nog potentieel om te groeien 

 
Uit het gegevensbestand blijkt dat 467 (vestigingen van) scholen nog nooit hebben 
deelgenomen aan het DREAM-initiatief in de periode 1998-2007. Een aantal van deze 
(vestigingen van) scholen zijn mogelijk verdwenen of opgegaan in een grotere school, 



maar in ieder geval zijn er een groot aantal scholen die nog nooit hebben deelgenomen 
aan DREAM. In vergelijking met andere initiatieven en gezien de communicatie die 
met betrekking tot het DREAM-project wordt gevoerd, lijkt het aantal deelnemende 
scholen aan de lage kant. Het is wellicht aangewezen te peilen (bij niet-deelnemers) 
naar de redenen die hieraan ten grondslag liggen. 
 
Ook naar het aantal getuigen zijn er wellicht nog groeimogelijkheden en verder dient 
bij voorkeur ook een fijnere indeling naar sector en type getuigen (ondernemer of niet) 
te worden gebruikt.  
 

d. Een meer overwogen bijdrage van de Vlaamse overheid aan het project 
gebaseerd op objectieve indicatoren 
 
De financiële bijdrage die vanuit de Vlaamse overheid aan het project wordt  
gegeven, lijkt niet gebaseerd op welbepaalde argumenten of een bepaald 
(financierings)model. De financiële bijdrage dient weloverwogen te zijn en bij 
voorkeur gelinkt te worden aan welbepaalde (en te bepalen) objectieve indicatoren. 
Dergelijke indicatoren zouden kunnen zijn: een te bereiken groeipercentage in het 
aantal deelnemers en in aantal deelnemende scholen, meer ondernemers als getuigen, 
waarderingscore op de doelstellingen, gewijzigde attitude t.a.v. ondernemerszin,….  
Er zijn voorbeelden van andere projecten waar op een dergelijke basis een (subsidie) 
overeenkomst mee is afgesloten.  
 

e.  Er zijn duidelijke richtlijnen nodig betreffende voorbereiding, uitvoering en 
(inhoudelijke en financiële) afhandeling. 

 
Bij het indienen van een aanvraagdossier voor subsidiëring bij de Vlaamse overheid 
valt het aan te raden een beargumenteerde begroting voor het project te vragen (en dit 
met een duidelijke verwijzing zowel in inkomsten als uitgaven naar de 
ruilovereenkomsten), zodat de afwijkingen tussen begrote bedragen en effectieve 
ingediende uitgaven kleiner worden. Dit zal de verantwoording achteraf ook 
vereenvoudigen. 
 
De inhoudelijke en financiële verantwoording die van de projectverantwoordelijken 
wordt verwacht, dient nader te worden omschreven en er dient een duidelijk verband 
te worden gelegd tussen beide, zodat de verslaggeving enerzijds coherent kan 
gebeuren en anderzijds een onlosmakelijk geheel vormt.  
 
De gehanteerde richtlijnen betreffende de (financiële) verantwoording dienen voor de 
aanvang van het project aan de betrokkenen te worden meegedeeld en bij voorkeur te 
zijn toegevoegd aan de overeenkomst1 die de ondersteuning van het betreffende 
project regelt. Tevens moet duidelijk zijn welke uitgaven wel of niet aan aanmerking 
kunnen worden genomen.  
 
Het dient voor de aanvang van een overeenkomst voor de verantwoordelijken duidelijk 
te zijn in welke mate de ingediende begroting bepalend is bij de financiële 
verantwoording en controle achteraf.  
 

                                                 
1 Onder “overeenkomst” wordt hier verstaan alle mogelijke juridische vormen die de verbintenis tussen beide 
partijen kan aannemen (ministerieel besluit, subsidieovereenkomst met aangehecht ministerieel besluit, …)  



Projectverantwoordelijken dienen hun projectbegroting grondig en degelijk te 
verantwoorden en te beargumenteren en er zorg voor dragen dat de ramingen de (te 
verwachten) werkelijkheid zo goed mogelijk benaderen. Uitgaven die geen financiële 
stromen te weeg brengen (zoals ruilfacturen) dienen zowel in de inkomsten- als 
uitgavenbegroting afzonderlijk te worden vermeld.  
 
Voor zover kon worden nagegaan, wordt nog geen gescheiden boekhouding gevoerd 
t.a.v. het project (waarbij met gescheiden bedoeld wordt een afzonderlijk deel voor 
Vlaanderen en andere regio’s). Indien er argumenten zijn waarom dit niet mogelijk is 
of zou zijn, dienen deze door de projectverantwoordelijken te worden meegedeeld. 
 

f. Binnen het beleidsdomein is afstemming nodig omtrent de controle van dossiers 
 

Er is binnen het beleidsdomein EWI afstemming nodig over de verwachte 
inhoudelijke en financiële verantwoording en in het bijzonder betreffende de regels die 
daar worden gehanteerd. 
 

g. Het project draagt wel bij tot het aanmoedigen van ondernemerszin, maar dient 
t.a.v. de doelstellingen van de Vlaamse overheid ter zake een duidelijker profiel 
aan te nemen  

 
Zowel uit de kwantitatieve als uit de kwalitatieve bevraging blijkt dat het project 
positief wordt beoordeeld door de doelgroepen en dat het bijdraagt tot het verhogen 
van ondernemerszin, maar ook bijdraagt tot het stimuleren van ondernemerschap. In 
functie van geslacht en onderwijsvorm zijn de meningen hierover soms erg 
verschillend. Het project moet mogelijk in functie daarvan worden gediversifieerd. 

 
Om de doelstellingen van de Vlaamse overheid betreffende ondernemerszin en 
ondernemerschap beter tot hun recht te laten komen binnen het project, is het wellicht 
aangewezen om i.p.v. één DREAM-Day een DREAM-week met speciale dagen te 
organiseren (bijvoorbeeld: dag van de ondernemer, dag van de onderzoeker, …). Dit 
geeft ook de mogelijkheid om met meer beroepssectoren en met meer 
beleidsdomeinen samen te werken binnen het project. Aldus zou ook vanuit andere 
beleidsdomeinen financiering kunnen worden bekomen en kan de bijdrage van het 
beleidsdomein EWI eventueel worden verminderd. 
 
De onmiddellijke evaluatie van het project door de deelnemers zou ook moeten nagaan 
in welke mate de (eigen) doelstellingen van het project worden bereikt, want dit 
ontbreekt nu nog in deze evaluatie. Daarnaast moet worden nagegaan welke het effect 
is op het stimuleren van ondernemerszin en ondernemerschap.  

 
h. Het format van project draagt bij tot het aanmoedigen van 

ondernemerschap/ondernemerszin, maar wat doelgroep betreft komt het niet 
volledig tegemoet aan de aanbevelingen van de professionals 

 
Het format van het project en dan vooral de voorziene ontmoeting met een 
professional speelt duidelijk een rol bij het aanmoedigen van ondernemerszin bij 
jongeren. De jongeren beamen dit volmondig en de externe inschatting door de 
leerkrachten en de getuigen bevestigt dit. 
 



De resultaten uit de DREAM-enquête worden wel ten dele meegenomen in de 
uitwerking van het project, maar andere bevindingen dan weer worden niet in 
aanmerking genomen. Bijvoorbeeld het feit dat de getuigen van oordeel zijn dat er al 
op jonge leeftijd moet worden begonnen met het stimuleren van de ondernemerszin bij 
jongeren. Vanuit het DREAM-project worden ter zake geen acties aangekondigd.  

 


