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Methodologie

• Objectief:  

o Kwantitatief onderzoek naar de impact en het effect van Dag van de 
Klant en Open Bedrijvendag

o Pretest

- Peiling bij de doelgroep van burgers naar: 

- Imago van, attitude tegenover en intentie tot ondernemerschap

- Bekendheid en (niet-)bezoek Dag van de Klant en Open Bedrijvendag

- Appreciatie voor en intentie tot deelname aan beide evenementen

- Het profiel van de bezoekers en niet-bezoekers aan beide evenementen

- Onderscheid tussen: 

- Bezoekers en niet-bezoekers van de twee evenementen: Bezoekers DVK, 
niet-bezoekers DVK, Bezoekers OBD, niet-bezoekers OBD
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Methodologie
• Steekproef:  

o N = 1500 

o Representatief gewogen op geslacht, leeftijd, diploma 

• Methodologie: 

o Online veldwerk (CAWI)

o Rekrutering via iVOX panel 

• Timing 

o Veldwerk: 

- Voorafgaand aan communicatie DVK / OBD (gestart op 13/09/2010)

o Vragenlijst en LOI

- +/- 35 vragen waarvan 4 open vragen 

- +/- 15 minuten 
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Steekproef
Socio-demo

Representatief 
gewogen op 

geslacht, leeftijd en 
diploma
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Steekproef
Socio-demo
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Steekproef 
Ondernemers?

Bent u momenteel zelfstandige of ondernemer ? 
Bent u gepensioneerd ? 

Filter : Geen
N = 1500

1 op 10 is momenteel zelfstandige
of ondernemer 
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Steekproef 
Ondernemers?

Bent u ooit zelfstandige of ondernemer geweest ? 

Filter : Indien momenteel geen zelfstandige of ondernemer
N = 1362

1 op 10 is ooit zelfstandige of 
ondernemer geweest
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9,2%

10,7%

12,8%

20,7%

46,6%

Mijn zaak is failliet gegaan

Ik ben met pensioen gegaan

Andere:

Ik heb mijn zaak overgelaten/verkocht (niet 
omwille van pensioen)

Ik heb mijn zaak stopgezet (niet omwille van 
pensioen)

Steekproef 
Ondernemers?

Om welke reden bent u geen zelfstandige of ondernemer meer?

Filter : Indien ooit zelfstandige of ondernemer geweest
N = 130

Het stopzetten van een zaak is veruit de belangrijkste reden 
waarom mensen geen zelfstandige of ondernemer meer zijn
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Voornaamste andere redenen: 
- gezondheidsproblemen
- overgestapt naar bediendecontract



Steekproef 
Ondernemers?

= significant verschil

Jongeren zijn significant vaker zelfstandige in bijberoep dan oudere leeftijdsgroepen, 
terwijl personen tussen de 30 en 49 jaar veeleer zelfstandige in hoofdberoep zijn 
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Totaal
Geslacht Leeftijd

Man Vrouw <29 30-49 >50

Count %
% % % % %

(A) (B) (A) (B) (C)

Total N 1500 752 748 303 603 594

Socio Demo 

Bent u momenteel zelfstandige of 
ondernemer?

Ja, in hoofdberoep 86 5,7% 6,4% 5,1% 3,2% 7,7% A 5,0%

Ja, in bijberoep 52 3,4% 4,0% 2,9% 5,2% C 3,9% 2,1%

Neen 1362 90,8% 89,7% 92,0% 91,6% 88,4% 92,9% B

Bent u gepensioneerd?

Ja 228 16,7% 24,5% B 9,0% 0,0% 0,7% 40,6% B

Neen 1135 83,3% 75,5% 91% A 100,0% 99,3% C 59,4%

Bent u ooit zelfstandige of ondernemer 
geweest?

Ja 130 9,5% 9,4% 9,6% 1,2% 10,6% A 12,7% A

Neen 1232 90,5% 90,6% 90,4% 98,8% B C 89,4% 87,3%

Om welke reden bent u geen zelfstandige 
of ondernemer meer?

Ik ben met pensioen gegaan 14 10,7% 18,8% B 2,9% 0,0% 0,0% 19,8%

Ik heb mijn zaak overgelaten/verkocht 
(niet omwille van pensioen) 27 20,7% 22,0% 19,4% 52,5% 22,1% 18,0%

Ik heb mijn zaak stopgezet 
(niet omwille van pensioen) 60 46,6% 42,4% 50,6% 23,7% 52,9% 42,5%

Mijn zaak is failliet gegaan 12 9,2% 8,9% 9,6% 23,7% 9,8% 8,1%

Andere: 17 12,8% 7,9% 17,5% 0,0% 15,2% 11,5%



Steekproef 
Ondernemers?

Voornamelijk hoger opgeleiden zijn zelfstandige of ondernemer 

= significant verschil
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Totaal
Diploma

Bent u momenteel 
zelfstandige of 
ondernemer?

L M H Ja Neen 

Count %
% % % % %

(A) (B) (C) (A) (B)

Total N 1500 432 608 460 138 1362

Socio Demo 

Bent u momenteel zelfstandige of 
ondernemer?

Ja, in hoofdberoep 86 5,7% 3,6% 5,7% 7,8% A 62,5% 0,0%

Ja, in bijberoep 52 3,4% 2,5% 2,2% 6% A B 37,5% 0,0%

Neen 1362 90,8% 93,9% C 92,2% C 86,1% 0,0% 100,0%

Bent u gepensioneerd?

Ja 228 16,7% 29,8% B C 8,4% 15% B 0,0% 16,7%

Neen 1135 83,3% 70,2% 91,6% A C 85% A 0,0% 83,3%

Bent u ooit zelfstandige of ondernemer 
geweest?

Ja 130 9,5% 11,7% 7,3% 10,4% 0,0% 9,5%

Neen 1232 90,5% 88,3% 92,7% 89,6% 0,0% 90,5%

Om welke reden bent u geen zelfstandige of 
ondernemer meer?

Ik ben met pensioen gegaan 14 10,7% 11,4% 5,7% 14,9% 0,0% 10,7%

Ik heb mijn zaak overgelaten/verkocht 
(niet omwille van pensioen) 27 20,7% 21,5% 22,9% 17,5% 0,0% 20,7%

Ik heb mijn zaak stopgezet 
(niet omwille van pensioen) 60 46,6% 40,3% 57,1% 43,2% 0,0% 46,6%

Mijn zaak is failliet gegaan 12 9,2% 9,7% 5,9% 12,0% 0,0% 9,2%

Andere: 17 12,8% 17,1% 8,4% 12,3% 0,0% 12,8%
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Imago ondernemerschapIn welke mate gaat u akkoord met volgende stellingen?

Filter : Geen
N = 1500

• De attitude t.o.v. ondernemers en zelfstandigen is overwegend positief
• 75 à 80% vindt dat ze een belangrijke sociale en economische rol vervullen
• Toch vindt bijna 1 op 3 dat ondernemers enkel aan hun eigen portemonnee denken
• 80% vindt het interessant om bedrijfsactiviteiten eens van binnen uit te zien
• 2 op 3 vindt persoonlijk contact even belangrijk als het aangeboden product 
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Helemaal 
niet 

akkoord

Niet 
akkoord

Neutraal Akkoord
Helemaal 
Akkoord

Ik weet het 
niet

Imago ondernemerschap

Door een onderneming op te richten of als zelfstandige te starten, nemen mensen grote risico’s 0,5% 4,5% 18,1% 43,2% 31,3% 2,4%

Ondernemingen zijn de motor van onze economie en toekomst 0,4% 1,8% 15,8% 49,2% 30,0% 2,9%

Het is interessant om de activiteiten van een onderneming eens van binnen uit te zien 0,3% 1,2% 15,6% 51,0% 29,3% 2,5%

Ondernemers creëren werkgelegenheid 0,5% 2,3% 14,1% 52,6% 28,7% 1,8%

Ondernemingen versterken de welvaart in de regio 0,6% 1,6% 16,4% 51,1% 27,0% 3,3%

Kleine zelfstandigen hebben een belangrijke rol in de maatschappij op sociaal vlak 0,7% 3,0% 18,7% 49,0% 25,9% 2,7%

Zelfstandige of ondernemer worden, is een volwaardige carrièrekeuze, ook voor mijn kinderen 1,4% 3,4% 23,2% 42,5% 25,7% 3,9%

Kleine zelfstandigen kunnen beter inspelen op de specifieke behoeften van hun klanten dan grote ondernemingen 0,7% 7,2% 18,1% 45,9% 25,2% 2,8%

Persoonlijk contact is even belangrijk als het product zelf dat ik koop 1,9% 8,9% 20,0% 42,8% 25,0% 1,5%

Kleine zelfstandigen hebben een belangrijke rol in de maatschappij op economisch vlak 0,6% 2,7% 19,9% 50,6% 23,1% 3,1%

Ondernemers krijgen te weinig respect voor wat ze doen 1,9% 14,2% 35,9% 30,7% 13,9% 3,4%

Zelfstandigen en ondernemers verdienen veel geld 2,8% 15,3% 37,3% 28,3% 11,8% 4,5%

Ondernemers denken enkel aan hun eigen portemonnee 5,8% 22,6% 36,8% 23,0% 9,4% 2,5%

Ondernemingen zijn innovatief 0,6% 2,7% 41,3% 41,4% 9,2% 4,9%

Het persoonlijk contact is voor mij minder belangrijk dan het verkrijgen van de scherpste prijs 6,6% 35,1% 26,6% 22,2% 7,6% 1,9%



Imago ondernemerschapIn welke mate zijn de volgende stellingen of begrippen 
volgens u toepasselijk op kleine zelfstandigen?

Filter : Geen
N = 1500

• Ondernemers en zelfstandigen hebben een positief imago, gekenmerkt als 
hard werkende durvers met ambitie, maar klantvriendelijk (volgens 80%)

• Volgens ruim 40% van de burgers zijn ze wel gericht op het eigen belang,  
en slechts zelden worden ze vrijgevig genoemd 
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Attitude ondernemerschapIn welke mate gaat u akkoord met de volgende stellingen?

Filter : Geen
N = 1500 18

• Enerzijds is een duidelijke meerderheid bereid om verantwoordelijkheid
te nemen, hard te werken en inspanningen te leveren

• Anderzijds is er sprake van onzekerheid en van een bepaalde vrees of 
terughoudendheid om risicovolle initiatieven te nemen
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Intentie ondernemerschapDenkt u eraan om in de toekomst ooit zelfstandige of 
ondernemer te worden ? 

36,5%

39,7%

9,2%

1,7%

12,8%

Zeker niet Waarschijnlijk nietWaarschijnlijk wel Zeker wel Ik weet het niet

1 op 10 denkt eraan om in de 
toekomst ook zelfstandige of 
ondernemer te worden
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Filter : Indien momenteel geen zelfstandige of ondernemer en niet gepensioneerd 
N = 1135



Intentie ondernemerschap
Wie?

Denkt u eraan om in de toekomst ooit zelfstandige of 
ondernemer te worden ? 

= significant verschil

14,7%

41,2%

19,4%

4,2%

20,6%

34,4%

43,3%

9,0%

1,1%

12,2%

58,3%

32,7%

1,1% 0,6%

7,2%

Zeker niet Waarschijnlijk nietWaarschijnlijk wel Zeker wel Ik weet het niet

<29 30-49 >50

Ongeveer een kwart van de 
jongeren denkt eraan om in 
de toekomst zelfstandige
of ondernemer te worden 
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Filter : Indien momenteel geen zelfstandige of ondernemer en niet gepensioneerd 
N = 1135



Intentie ondernemerschap
Wie?

Denkt u eraan om in de toekomst ooit zelfstandige of 
ondernemer te worden ? 

= significant verschil

50,2%

31,8%

3,8%
1,4%

12,8%

32,7%

40,5%

11,5%

1,5%

13,8%

30,6%

45,3%

10,5%

2,3%

11,3%

Zeker niet Waarschijnlijk 
niet

Waarschijnlijk 
wel

Zeker wel Ik weet het niet

L M H

Lager opgeleiden denken er 
minder aan om zelfstandige of 
ondernemer te worden dan 
hoger opgeleiden 
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Filter : Indien momenteel geen zelfstandige of ondernemer en niet gepensioneerd 
N = 1135



Intentie ondernemerschap
Hoe?

Denkt u eraan om zelfstandige of ondernemer te 
worden … ? 

45,0%

36,4%

18,6%

In hoofdberoep In bijberoep Ik weet het (nog) niet

45% van de respondenten die eraan denken om in de toekomst
zelfstandige of ondernemer te worden,  zouden dit doen in hoofdberoep

23
Filter : Indien men er aan denkt om in de toekomst zelfstandige of ondernemer te worden 
N = 124



Intentie ondernemerschap
Hoe?

Op welke manier denkt u eraan om zelfstandige of
ondernemer te worden ? 

Filter : Indien men er aan denkt om in de toekomst zelfstandige of ondernemer te worden 
N = 124

66,7%

9,9%
5,7%

17,8%

Door zelf een zaak op 
te richten

Door een zaak over te 
nemen

Door een zaak verder 
te zetten in 

familieverband (bv. van 
vader op zoon)

Ik weet het (nog) niet
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2 op 3 respondenten die eraan denken om in de toekomst zelfstandige of
ondernemer te worden,  zouden dit doen door zelf een zaak op te richten 



Intentie ondernemerschap
Wanneer?

Op welke termijn denkt u eraan om zelfstandige of
ondernemer te worden ? 

4,9%

13,6%

43,3%

22,4%

15,8%

Binnen het 
jaar

Binnen de 2 
jaar

Binnen de 5 
jaar

Niet binnen 
de 5 jaar

Ik weet het 
(nog) niet

Bijna 1 op 5 van de respondenten die eraan denken om in de toekomst
zelfstandige of ondernemer te worden,  zouden dit doen binnen de 2 jaar
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Filter : Indien men er aan denkt om in de toekomst zelfstandige of ondernemer te worden 
N = 124



Intentie ondernemerschap
Waarom?

Kan u kort beschrijven waarom u zelfstandige of 
ondernemer zou worden ? 

Filter : Indien men eraan denkt om in de toekomst zeker wel of waarschijnlijk wel zelfstandige of ondernemer te worden 
N = 124 (� aantal antwoorden = 112)

9 op 10 wil zelfstandige worden omwille van de zelfstandigheid
die men dan heeft, de vrijheid en het ‘eigen baas’ zijn
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Totaal

%

Base counts 112

Kan u kort beschrijven waarom u zelfstandige of 
ondernemer zou worden ? 

zelfstandigheid 92,0%

interesse 3,6%

standaard in de sector waar ik werk 0,9%

bijkomend inkomen 3,6%



Intentie ondernemerschap
Waarom niet?

Kan u kort beschrijven waarom u geen zelfstandige of 
ondernemer zou worden ? 

Filter : Indien men eraan denkt om in de toekomst zeker niet of waarschijnlijk niet zelfstandige of ondernemer te worden 
N = 866 (� aantal antwoorden = 718)

• Ruim 40% vindt het risico op financieel vlak te groot
• 30% vindt zich te oud om nog zelfstandige te worden
• Iets minder dan 30% vindt de werkdruk te hoog
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Totaal

%

Base counts 718

Kan u kort beschrijven waarom u geen zelfstandige 
of ondernemer zou worden ?

financieel risico 41,8%

te oud 29,8%

hoge werkdruk 27,2%

geen interesse 18,9%

niet toepasselijk in mijn branche 3,1%

gezondheidsredenen 2,2%

niet de nodige kennis 0,5%
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Bekendheid DVK / OBD
Spontane bekendheid

Welke initiatieven om bedrijven en/of hun klanten in het 
daglicht te stellen, kent u?

Filter : Indien open vraag beantwoord
N = 738 (� aantal antwoorden = 636)

OBD (29%) en DVK (24%) worden spontaan genoemd als initiatief om bedrijven
en/of hun klanten in het daglicht te stellen
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Totaal

%

Base counts 636

Welke initiatieven om bedrijven en/of hun klanten in 
het daglicht te stellen, kent u?

reclame 31,1%

OBD 28,8%

DVK 23,6%

opendeurdagen 8,0%

unizo 6,1%

beurzen 0,9%

sponsoring 0,9%

voka 0,6%

roefeldag 0,2%



Bekendheid DVK / OBD
Geholpen bekendheid

Welke van de volgende initiatieven kent u ?

Filter : Geen 
N = 1500

= significant verschil

• DVK is bij ouderen (95,6%) iets minder gekend dan bij 30-49 jarigen (98,5%) 
• OBD is iets meer bekend bij hoger opgeleiden (H : 98,4%; M : 95,9%) dan bij 
lager opgeleiden (L : 91,7%) 
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Bekendheid DVK / OBD
Doelstellingen DVK

Wat is volgens u de Dag van de Klant? 

Filter : Indien men Dag van de Klant kent
N = 1456 ( � aantal antwoorden = 1413)

• Volgens 80% is de Dag van de Klant het krijgen van attenties
• Voor bijna de helft is DVK aandacht besteden aan de klant  
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Totaal

%

Base counts 1413

Wat is volgens u de Dag van de Klant ?

attentie 78,9%

aandacht aan de klanten 48,7%

ik weet het niet 2,1%

klantenbinding 0,6%



Bekendheid DVK / OBD
Doelstellingen DVK

Wat zijn volgens u de voornaamste doelstellingen van de Dag van 
de Klant ? (Gelieve maximum 2 doelstellingen aan te duiden) 

32
Filter : Indien men Dag van de Klant kent
N = 1456 

• Voornaamste  doelstelling DVK volgens burgers is klanten danken voor hun vertrouwen
• Bewustmaking en stimulering van ondernemerschap wordt niet als primair doel ervaren



Bekendheid DVK / OBD
Doelstellingen DVK

Wat zijn volgens u de voornaamste doelstellingen van de Dag van 
de Klant ? (Gelieve maximum 2 doelstellingen aan te duiden) 

= significant verschil

• Mannen en hoger opgeleiden noemen klantenbinding significant vaker als doelstelling 
van DVK dan vrouwen en lager opgeleiden

• Het vertrouwen van klanten winnen is significant vaker één van de voornaamste 
doelstellingen van DVK volgens lager opgeleiden

• Het imago van de ondernemers verbeteren, wordt significant meer genoemd door
hoger opgeleiden
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Filter : Indien men Dag van de Klant kent
N = 1456 



Bekendheid DVK / OBD
Doelstellingen OBD

Wat is volgens u Open Bedrijvendag?

Filter : Indien men Open Bedrijvendag kent 
N = 1432 (� aantal antwoorden = 1391)

Volgens bijna iedereen is de Open Bedrijvendag de werking van de
deelnemende bedrijven ontdekken
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Totaal

%

Base counts 1391

Wat is volgens u de Open Bedrijvendag 

de werking ontdekken 97,0%

kennis maken 2,1%

geen idee 0,8%

reclame 0,8%



Bekendheid DVK / OBD
Doelstellingen OBD

Wat zijn volgens u de voornaamste doelstellingen van de Open
Bedrijvendag? (Gelieve maximum 2 doelstellingen aan te duiden) 

Voornaamste andere reden 
= werking van bedrijf
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Filter : Indien men Open Bedrijvendag kent 
N = 1432 

• Voornaamste  doelstelling OBD volgens burgers is naambekendheid vergroten
• Stimulering van ondernemerschap wordt niet als primair doel ervaren



Bekendheid DVK / OBD
Doelstellingen OBD

Wat zijn volgens u de voornaamste doelstellingen van de Open
Bedrijvendag? (Gelieve maximum 2 doelstellingen aan te duiden) 

• Vooral 50-plussers denken dat OBD als doelstelling heeft de naambekendheid van de 
deelnemende bedrijven te vergroten

• Terwijl hoger opgeleiden meer denken dat bedrijven via OBD aan hun imago werken, 
zien lager opgeleiden OBD vaker als middel om personeel te werven en te motiveren

• Wie zelf ondernemer is, meent vaker dan anderen dat de relatie met de buurtbewoners
verbeteren één van de voornaamste doelstellingen van OBD is 
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Filter : Indien men Open Bedrijvendag kent 
N = 1432 

= significant verschil
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Gedrag DVK / OBD
Deelname DVK

Heeft u in 2009 op de DVK een attentie ontvangen van één of meerdere 
zelfstandigen / winkeliers die deelnamen aan dit initiatief ? 

Filter : Indien men Dag van de Klant kent
N = 1456

= significant verschil

15,9%

36,1%

28,0%

20,0%

23,2%

39,5%

19,6%
17,8%

29,2%

40,5%

21,4%

8,9%

24,0%

39,2%

22,0%

14,8%

Ja, bij één zelfstandige 
/ winkelier

Ja, bij meerdere 
zelfstandigen / 
winkeliers

Nee Ik weet het niet 
(meer)

<29 30-49 >50 Totaal

38

• 64% van de respondenten die DVK kennen, hebben er in 2009 aan deelgenomen
• Jongeren namen relatief minder vaak deel (28% niet en 20% weet niet)



Gedrag DVK / OBD
Reden deelname DVK

Om welke reden(en) ging u op de Dag van de Klant in 2009 naar één 
of meerdere zelfstandigen / winkeliers die deelnamen aan dit initiatief? 

Filter : Indien een attentie ontvangen op DVK 2009
N = 920

2,3%

3,4%

8,1%

10,0%

12,2%

87,1%

Andere:

Uit nieuwsgierigheid

Omwille van de attenties

Uit sympathie voor de winkelier(s)

Omwille van het persoonlijk contact met de 
winkelier(s)

Ik had reeds de intentie om naar de winkel 
te gaan ongeacht dat het Dag van de Klant …

• Relatief weinig mensen gingen bewust naar de winkel omwille van de Dag van de Klant,
bijna 9 op 10 deelnemers had reeds de intentie om te gaan winkelen

• Jongeren gingen vaker naar DVK omwille van de attenties en uit nieuwsgierigheid, 
ouderen omwille van het persoonlijk contact of uit sympathie voor de winkelier 

Voornaamste andere reden
= boodschappen doen 
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Gedrag DVK / OBD
Reden niet-deelname DVK

Om welke reden(en) ging u op de Dag van de Klant in 2009 niet naar
zelfstandigen / winkeliers die deelnamen aan dit initiatief? 

Filter : Indien geen attentie ontvangen op DVK 2009
N = 320 

2,8%

5,0%

5,1%

6,4%

10,1%

14,6%

16,4%

49,3%

Ik vind het initiatief van de Dag …

Ik vind de attenties niet interessant

Ik was op reis

Ik ga meestal naar winkels die …

Andere:

Ik weet het niet (meer)

Ik had er geen tijd voor

Ik had geen reden om naar de …
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Voornaamste andere redenen:
- geen nood aan boodschappen
- geen attentie ontvangen
- niet op de hoogte
- gezondheidsredenen



Gedrag DVK / OBD
Belang DVK

Vindt u het belangrijk dat winkeliers u jaarlijks eens bedanken voor 
uw vertrouwen? 

Filter : Geen 
N = 1500 41

• Bijna 40% vindt DVK ideaal om klanten jaarlijks eens te bedanken voor het vertrouwen 
• Bij de 50-plussers is 45% deze mening toegedaan



Gedrag DVK / OBD
Deelname OBD

Heeft u in 2009 één of meerdere bedrijven bezocht in het kader van 
Open Bedrijvendag ?

Filter : Indien men Open Bedrijvendag kent
N = 1432

• 22% van de respondenten die OBD kennen, hebben er in 2009 aan deelgenomen
• De deelname ligt significant lager bij lager opgeleiden (80% niet, 3% weet niet)

42



Gedrag DVK / OBD
Reden deelname OBD 

Om welke reden(en) bezocht u op Open Bedrijvendag in 2009 één of 
meerdere bedrijven die deelnamen aan dit initiatief? 

1,4%

3,7%

9,6%

22,7%

54,0%

80,4%

Omdat ik zelf wil starten met een bedrijf

Andere:

Om een gezinsuitstap te maken

Omwille van de rondleidingen

Uit interesse voor één of meerdere 
deelnemende bedrijven

Om eens achter de schermen van een 
bedrijf te kunnen kijken
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Filter : Indien in 2009 deelgenomen aan Open Bedrijvendag
N = 310

Voornaamste andere redenen:
- kennissen in het bedrijf
- concurrentie inschatten
- medewerking aan OBD

• 80% van de deelnemers aan OBD wilde eens een kijkje achter de schermen kunnen nemen
• Voor meer dan de helft was interesse voor deelnemende bedrijven een reden tot deelname



Gedrag DVK / OBD
Keuze bedrijven

Wat zijn de voornaamste redenen of factoren die bepalen welke bedrijven 
u op Open Bedrijvendag gaat bezoeken? Gelieve maximum 2 redenen of 
factoren aan te duiden

Filter : Indien in 2009 deelgenomen aan Open Bedrijvendag
N = 310

1,2%

2,6%

5,0%

6,6%

11,3%

35,2%

42,7%

70,3%

Andere:

De intentie om zelf een bedrijf te starten …

Interesse voor een job in een bedrijf

De concentratie van verschillende te …

De afstand tot een bedrijf

De aangeboden rondleiding in een bedrijf

Interesse voor de sector van een bedrijf

Interesse voor de specifieke activiteit van …
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Voor wie zelfstandige of ondernemer is, vormen de aangeboden rondleidingen een 
belangrijkere factor in de keuze van bezochte bedrijven dan voor andere respondenten  



Gedrag DVK / OBD
Reden niet-deelname OBD

Om welke reden(en) bezocht u op Open Bedrijvendag in 2009 geen 
bedrijven die deelnamen aan dit initiatief? 

Filter : indien in 2009 niet deelgenomen aan Open Bedrijvendag
N = 1084

3,6%

6,2%

9,2%

10,0%

10,2%

63,3%

Ik vind het initiatief van Open 
Bedrijvendag niet interessant

Ik was op reis

Andere:

Ik vind bedrijven bezoeken niet 
interessant

Ik weet het niet (meer)

Ik had er geen tijd voor
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Voornaamste andere redenen:
- niets interessants in de buurt
- gezondheidsredenen
- te grote drukte
- niet op de hoogte

Jongeren geven significant meer dan andere leeftijdsgroepen als reden van niet-deelname
aan Open Bedrijvendag op dat ze bedrijven bezoeken niet interessant vinden  



Gedrag DVK / OBD
Belang OBD

Vindt u het belangrijk dat bedrijven jaarlijks eens hun deuren openzetten 
voor een bezoek? 

Filter : Geen 
N = 1500

• De meerderheid van de burgers vindt OBD ideaal voor bedrijven om jaarlijks de deuren 
open te zetten

• Vooral vrouwen en hoger opgeleiden vinden een deelname aan Open Bedrijvendag 
geschikt voor bedrijven om jaarlijks hun deuren voor een bezoek open te zetten 
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• Methodologie

• Steekproef 

• Imago ondernemerschap

• Attitude ondernemerschap

• Intentie ondernemerschap

• Bekendheid DVK / OBD

• Gedrag DVK / OBD

• Intentie tot deelname 

• Algemene appreciatie 

• Conclusies en aanbevelingen
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Intentie tot deelname
DVK

Hoe waarschijnlijk is het dat u dit jaar op 25 september tijdens de 
Dag van de Klant naar één of meerdere zelfstandigen / winkeliers 
gaat die deelnemen aan dit initiatief? 

Filter : Geen 
N = 1500

• 40% zal in 2010 heel waarschijnlijk deelnemen aan de DVK
• Voor nog eens 40% is deelname eerder waarschijnlijk 
• Vooral vrouwen (42,2%), ouderen (47,7%) en laag opgeleiden (43,5%) 
geven aan dit jaar heel waarschijnlijk deel te nemen aan DVK 
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Intentie tot deelname
OBD

Hoe waarschijnlijk is het dat u dit jaar op 3 oktober tijdens 
Open Bedrijvendag één of meerdere bedrijven bezoekt die 
deelnemen aan dit initiatief? 

Filter : Geen 
N = 1500 49

• 18% zal in 2010 heel waarschijnlijk deelnemen aan de OBD
• Ongeveer de helft zegt eerder tot heel waarschijnlijk deel te nemen
• Vooral ouderen (21,2%) geven aan dat hun deelname heel waarschijnlijk is 
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Algemene appreciatie 

Dag van de Klant 

• DVK stimuleert de intentie tot ondernemerschap niet (*)

• DVK draagt slechts in beperkte mate bij tot een meer vertrouwensvolle relatie 

met winkeliers en tot een positiever beeldvorming van kleine zelfstandigen (**)

Open Bedrijvendag

• OBD stimuleert de intentie tot ondernemerschap niet (*)

• OBD draagt bij tot een positiever beeld en vooral tot een beter inzicht in de 
werking van bedrijven (***)
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(*) Gemiddelde score = 2 voor DVK en 2,5 voor OBD op schaal 0-10 (helemaal niet akkoord - helemaal akkoord)
(**) Gemiddelde score = 6/10 voor DVK, net iets meer dan 10% gaat uitdrukkelijk akkoord (minimum 9 op 10)
(***) Gemiddelde score = 7,1/10 (positiever beeldvorming) en 7,6/10 (beter inzicht in werking van bedrijven),
Meer dan 30% van de burgers vindt dat OBD leidt tot beter inzicht in werking van bedrijven (minimum 9 op 10).



Algemene appreciatie
Kan u op een schaal van 0 tot 10 aangeven in welke mate u akkoord 
gaat met de volgende stellingen (0 = helemaal niet akkoord, 
10 = helemaal akkoord)?

Filter : Indien een winkel bezocht die deelnam aan DVK 
N = 920

Mean = 6,0

Mean = 2,0

Mean = 6,1
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Algemene appreciatie
Kan u op een schaal van 0 tot 10 aangeven in welke mate u akkoord 
gaat met de volgende stellingen (0 = helemaal niet akkoord, 
10 = helemaal akkoord)?

Filter : Indien een bedrijf bezocht dat deelnam aan OBD
N = 310

Mean = 7,6

Mean = 7,1
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Ondersteuning
ondernemers

Vindt u dat ondernemers en ondernemingen meer ondersteund 
moeten worden?

Filter : Geen 
N = 1500

= significant verschil

• 72% van de burgers vindt dat ondernemers en ondernemingen
meer ondersteund moeten worden

• Vooral vrouwen en zelfstandigen zijn deze mening toegedaan
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Ondersteuning
ondernemers

Op welke manier en door wie zouden ondernemers en ondernemingen
meer ondersteund moeten worden? 

Filter : Indien men vindt dat ondernemers en ondernemingen meer ondersteund moeten worden 
N = 1081 (� aantal antwoorden = 852)

• 5 op 10 van wie meer ondersteuning wenst, vindt dat ondernemers
en ondernemingen meer financiële hulp moeten krijgen 

• 3 op 10 vindt dat de overheid steun moet bieden aan ondernemers 
en ondernemingen 
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Totaal

%

Base counts 852

Op welke manier en door wie zouden ondernemers 
en ondernemingen meer ondersteund moeten 

worden ? 

financiële hulp 52,0%

overheid 28,2%

begeleiding 10,6%

administratieve hulp 9,3%



Open eindvraag
Indien u nog opmerkingen heeft i.v.m. de Dag van de Klant, Open 
Bedrijvendag of ondernemerschap in het algemeen, kan u deze in 
onderstaand tekstvak toevoegen. 

Filter : Geen 
N = 1500 (� aantal antwoorden = 170)

Suggesties:(*)

• Evenementen spreiden over meerdere dagen
• Meer publiciteit rond de evenementen
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(*) De open vraagstelling had betrekking op beide evenementen en ondernemerschap in het algemeen.
Uit de open antwoorden kan niet precies worden opgemaakt welk specifiek evenement bedoeld wordt.

Totaal

%

Base counts 170

Indien u nog opmerkingen heeft i.v.m. de Dag van 
de Klant, Open Bedrijvendag of ondernemerschap 

in het algemeen, kan u deze in onderstaand 
tekstvak toevoegen. 

het is goed zo 67,1%

meerdere dagen 17,6%

meer publiciteit 12,9%

meer ondersteuning 2,4%
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Conclusies pretest 

Imago ondernemerschap 

• De attitude t.o.v. ondernemers en zelfstandigen is overwegend positief
• 80% vindt het interessant om bedrijfsactiviteiten eens van binnen uit te zien
• 2 op 3 vindt persoonlijk contact even belangrijk als het aangeboden product
• Ondernemers en zelfstandigen hebben een positief imago, gekenmerkt als 
harde werkers, durvers, ambitieus en klantvriendelijk

Attitudes ondernemerschap 

• Bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen en inspanningen te leveren
• Onzekerheid omwille van risico’s

Intentie ondernemerschap

• 1 op 10 denkt eraan om in de toekomst zelfstandige te worden
• Een kwart van de -30 jarigen denkt hieraan
• Financiële risico’s en hoge werkdruk zijn grootste drempels
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Conclusie pretest 

Bekendheid Dag van de Klant / Open Bedrijvendag

• Dag van de Klant en Open Bedrijvendag zijn zeer bekend

• DVK wordt overduidelijk geassocieerd met winkeliers die hun klanten 
attenties geven en hen danken voor hun vertrouwen

• Spontaan noemt men inzicht bieden in de werking van bedrijven de 
voornaamste doelstelling van OBD

• De respondenten denken dat de bedoeling van OBD erin bestaat de 
naambekendheid van bedrijven te vergroten en hun imago te verbeteren
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Conclusie pretest 

Deelname DVK / OBD 2009 

• 64% nam in 2009 deel aan DVK, heel vaak omdat men reeds de intentie 
had om naar de deelnemende zelfstandigen te gaan 

• 22% nam in 2009 deel aan OBD, voornamelijk uit interesse om inzicht te 
krijgen in de werking en activiteiten van bedrijven

Intentie tot deelname DVK / OBD 2010 

• 8 op 10 geeft aan dit jaar eerder tot heel waarschijnlijk deel te nemen 
aan Dag van de Klant. Voor 40% is deelname zelfs heel waarschijnlijk. 

• 5 op 10 geeft aan dit jaar eerder tot heel waarschijnlijk deel te nemen 
aan Open Bedrijvendag. Voor 18% is deelname heel waarschijnlijk. 
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Conclusie pretest 

Algemene appreciatie 

• Ongeveer 40% vindt DVK ideaal geschikt om klanten jaarlijks eens te 
bedanken voor hun vertrouwen

• DVK stimuleert de intentie tot ondernemerschap niet(*)

• DVK draagt slechts in beperkte mate bij tot een meer vertrouwensvolle 
relatie met winkeliers en een positiever beeld van kleine zelfstandigen (**)

• Bijna 60% vindt OBD ideaal geschikt voor bedrijven om jaarlijks eens hun 
deuren open te zetten en een kijkje te bieden achter de schermen

• OBD stimuleert de intentie tot ondernemerschap niet(*)

• OBD draagt bij tot een positiever beeld en vooral tot een beter inzicht in 
de werking van bedrijven (***)
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(*) Gemiddelde scores = 2,0 voor DVK en 2,5 voor OBD op schaal 0-10 (helemaal niet akkoord - helemaal akkoord)
(**) Gemiddelde scores = 6,0/10 (meer vertrouwensvolle relatie met winkeliers) en 6,1/10 (positiever beeldvorming)
(***) Gemiddelde scores = 7,6/10 (beter inzicht in werking van bedrijven) en 7,1/10 (positiever beeldvorming)
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