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Methodologie

• Objectief:  

o Kwantitatief onderzoek naar de redenen voor niet-deelname aan 
Open Bedrijvendag en de appreciatie van het evenement door de 
“meest bezienswaardige” niet-deelnemende bedrijven in Vlaanderen

o Onderzoeksitems:

- Historiek van deelname

- Redenen voor niet-deelname

- Kennis over het evenement

- Appreciatie voor het evenement

- Samenwerking met organisator

- Meerwaarde van het initiatief

- Algemene behoeftedetectie

- Intentie tot deelname
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Methodologie

• Methodologie: 

o Online veldwerk (CAWI)

o Rekrutering via adressenbestand van de doelgroep van “meest 
bezienswaardige bedrijven” in Vlaanderen (Open Bedrijvendag) 

• Steekproef:  

o Populatie: Vlaamse ondernemingen uit de doelgroep (N = 38.962)

o Steekproef: N = 1280

o Representatief qua regio (vergelijking steekproef – populatie) 

• Timing 

o Veldwerk: 2de week na OBD op 03/10/2010 (11-15 oktober 2010)
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Steekproef
Regio

Steekproef weerspiegelt 
geografische verdeling 

van de bedrijven 
in de doelgroep

7

• Populatie : Vlaamse ondernemingen uit de doelgroep (N = 38.962)
• Steekproef: N = 1280
• Representatief qua regio (vergelijking steekproef – populatie) 

POPULATIE STEEKPROEF

N % N %

Totaal N 38.962 1280

Provincie

Antwerpen
9084 23,3% 315 24,6%

Limburg
6566 16,9% 206 16,1%

Oost-Vlaanderen
9040 23,2% 298 23,3%

Vlaams-Brabant
6750 17,3% 207 16,2%

West-Vlaanderen
7522 19,3% 254 19,8%

28,6%  van de ondernemingen in de steekproef 
heeft meerdere vestigingen in Vlaanderen

In welke regio of provincie is uw/de onderneming gevestigd?

Filter : Geen
N = 1280



Steekproef
Sector
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De algemene verdeling naar sector is:
• Agro en industrie :  28,4%
• Bouwnijverheid : 12,5%
• Groot- en detailhandel : 15,3%
• Zakelijke en persoonlijke diensten : 22,8%
• Andere organisaties : 21,0%

STEEKPROEF

N %

Totaal N 1280

Sector Agro, bosbouw en visserij 36 2,8%

Industrie 302 23,6%

Energie- ,afval- en nutsbedrijven 26 2,0%

Bouwnijverheid 160 12,5%

Groothandel 98 7,7%

Detailhandel 97 7,6%

Vervoer & logistiek 45 3,5%

Horeca 19 1,5%

Communicatie & IT 48 3,8%

Financiële diensten 7 0,5%

Zakelijke diensten 148 11,6%

Immobiliën 3 0,2%

Openbaar bestuur 131 10,2%

Onderwijs 23 1,8%

Gezondheidszorg 88 6,9%

Overige persoonlijke diensten 22 1,7%

Andere 27 2,1%

Wat is de economische hoofdactiviteit of sector waarin uw onderneming
of de onderneming waar u werkt actief is?

Filter : Geen
N = 1280



Steekproef
Grootte
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• 60% van de bedrijven zijn kleine ondernemingen (< 50 personeel), waarvan circa
de helft bedrijven zijn waar minder dan 10 mensen werken 

• 40% zijn middelgrote of grote ondernemingen,  vooral binnen de sector industrie
en binnen openbaar bestuur, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening  

13%  van de ondernemingen bestaat maximum 10 jaar,
hoofdzakelijk micro-ondernemingen (< 10 personeelsleden)

Hoeveel personeelsleden heeft uw/de onderneming momenteel in dienst, 
u zelf meegerekend?

STEEKPROEF

N %

Totaal N 1280

Grootte (in aantal 
personeelsleden)

Eenmanszaak (1) 97 7,6%

Micro (2-9) 308 24,1%

Klein (10-49) 358 28,0%

Middelgroot (50-249) 299 23,4%

Groot (250 of meer) 218 17,0%

Filter : Geen
N = 1280
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Vroegere deelname
Grootte bedrijven

Heeft uw onderneming in de voorgaande jaren deelgenomen 
aan het initiatief van de Open Bedrijvendag?

Filter : Geen
N = 1280 11

Ja, herhaalde malen Ja, één keer Nee, nog nooit

Totaal 8,1% 21,2% 70,8%

Micro 2,9% 11,1% 85,9%

Klein 6,7% 18,7% 74,6%

Middel 7,0% 28,1% 64,9%

Groot 21,1% 34,4% 44,5%
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• 30% van de bedrijven heeft ooit al deelgenomen aan OBD, 8% al herhaalde malen
• De deelname stijgt met de grootte van de bedrijven, van 14% bij de microbedrijven 

tot 55% van de grote bedrijven (waarvan 1 op 5 reeds herhaalde malen deelnam)



Vroegere deelname
Sector bedrijven

Heeft uw onderneming in de voorgaande jaren deelgenomen 
aan het initiatief van de Open Bedrijvendag?

Filter : Geen
N = 1280 12

Ja, herhaalde malen Ja, één keer Nee, nog nooit

Totaal 8,1% 21,2% 70,8%

Agro en industrie 6,3% 22,5% 71,2%

Bouw 6,9% 19,4% 73,8%

Groot- en detailhandel 4,6% 16,4% 79,0%

Diensten 6,2% 18,5% 75,3%

Andere 15,6% 26,8% 57,6%
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• De vroegere deelname is significant hoger (42%) bij andere organisaties (openbaar
bestuur,  gezondheidszorg,  cultuur en recreatie, …)
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Motivatie
niet-deelname

Kan u kort beschrijven wat de belangrijkste redenen zijn waarom 
uw/de onderneming vorig jaar of in de voorgaande jaren wel heeft deelgenomen
aan het initiatief van de Open Bedrijvendag, maar in 2010 niet (meer)? 

Filter : Indien ooit al deelgenomen aan OBD 
N = 374 (aantal antwoorden = 453) 14

N %

kostprijs 97 25,9%

naambekendheid 62 16,6%

niet voor elk jaar 47 12,6%

brengt te veel werk met zich mee 34 9,1%

diverse andere redenen 34 9,1%

het bedrijf leent zich er niet toe 28 7,5%

opening nieuw gebouw 27 7,2%

promotie 20 5,3%

reeds opendeurdagen enz 17 4,5%

beslissing directie 9 2,4%

tijdsgebrek 8 2,1%

andere prioriteiten 6 1,6%

geen interesse 5 1,3%

er was niet veel interesse 4 1,1%

slechte timing 4 1,1%

recrutering 3 0,8%

onvoldoende informatie 1 0,3%

Totaal (respondenten) 374

Totaal (aantal antwoorden) 453

• De belangrijkste reden waarom bedrijven in 2010 niet meer deelnemen aan OBD heeft te 
maken met de kostprijs (25%)

• Daarnaast behoren het feit dat het te veel werk met zich mee brengt (om elk jaar te doen) 
en dat OBD niet nodig (meer) is voor de naambekendheid tot de meest opgegeven redenen

• Diverse andere redenen worden nog vermeld, telkens door een beperkt aantal respondenten



Motivatie
niet-deelname

Kan u kort beschrijven wat de belangrijkste redenen zijn waarom uw/de onderneming
nog nooit heeft deelgenomen aan het initiatief van de Open Bedrijvendag? 

Filter : Indien nog nooit deelgenomen aan OBD 
N = 906 (aantal antwoorden = 896)

• De belangrijkste reden waarom bedrijven nooit deelnemen aan OBD heeft te maken 
met het feit dat het bedrijf er zich niet toe leent (47%)

• Daarnaast spelen ook de kostprijs en de grootte van het bedrijf een rol (beide 13%), 
en, in mindere mate, het feit dat men eigen opendeurdagen organiseert, te veel werk 
heeft of gewoonweg geen interesse voor OBD heeft

• Andere redenen worden slechts door een klein aantal respondenten opgegeven   
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N %

het bedrijf leent zich er niet toe 425 46,9%

kostprijs 117 12,9%

bedrijf is te klein 113 12,5%

eigen opendeurdagen 72 7,9%

geen interesse 63 7,0%

te veel werk 51 5,6%

ik weet het niet 20 2,2%

geen informatie ontvangen 17 1,9%

geen tijd 9 1,0%

diverse andere redenen 8 0,9%

onderneming doet volgend jaar mee 1 0,1%

verhuizingen 0 0,0%

Totaal (respondenten) 906

Totaal (aantal antwoorden) 896



Motivatie
niet-deelname 

Heeft uw onderneming tijdens het weekend van 2 - 3 oktober 2010 haar deuren 
opengezet voor het grote publiek, los van het initiatief van de Open Bedrijvendag, 
via een eigen “opendeurdag”? 

Filter : Geen
N = 1280 16

Ja Neen

Totaal 3,4% 96,6%

Herhaalde malen deelname 3,9% 96,1%

Eén maal deelname 4,1% 95,9%

Nog nooit deelname 3,1% 96,9%
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3,4% van de bedrijven organiseerde op het moment van OBD een eigen opendeurdag  
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CommunicatieHeeft u of uw/de onderneming zich dit jaar geïnformeerd over 
de Open Bedrijvendag die doorging op 3 oktober 2010? 

Filter : Geen
N = 1280 18

Ja Neen

Totaal 24,5% 75,5%

Herhaalde malen deelname 37,9% 62,1%

Eén maal deelname 26,9% 73,1%

Nog nooit deelname 22,3% 77,7%
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• Een kwart van de bedrijven heeft zich geïnformeerd over OBD 2010
• 38% van de bedrijven die in vorige jaren al herhaaldelijk hebben deelgenomen, 

hebben zich dit jaar over OBD geïnformeerd



CommunicatieVan welke van de volgende kanalen heeft u of uw/de onderneming 
gebruik gemaakt om zich te informeren over de Open Bedrijvendag?

Filter : Indien zich geïnformeerd over OBD 2010 
N = 314 19

0,6%

3,5%

6,1%

14,3%

16,2%

21,0%

39,2%

40,4%

45,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Geen van bovenstaande

Andere kanalen

Website van partner uit overheid
(Vlaanderen in Actie en het Agentschap…

Vakbladen of informatiekanalen van
beroepsorganisaties of -federaties

Open Bedrijvendagmagazine

Via mijn gemeente of stad

Website van Open Bedrijvendag
(www.openbedrijvendag.be)

Contact met organisatoren van Open
Bedrijvendag vzw

Via een ontvangen mailing/uitnodiging van
Open Bedrijvendag

• 45% heeft zich geïnformeerd via een mailing/uitnodiging van OBD, 40% via contact
met de organisatoren, en 40% via raadpleging van de OBD website

• Bedrijven die nog nooit deelnamen, maar zich over OBD 2010 informeerden,  deden dat
significant vaker (27%) via hun stad of gemeente dan bedrijven die wel al ooit deelnamen



Thema Kent u het thema van de Open Bedrijvendag van dit jaar 2010? 

Filter : Geen
N = 1280 20

Neen
Ja, maar

antwoord is
niet correct

Ja, maar niet
met correcte
formulering

Ja, en
antwoord is

correct

Totaal 79,8% 7,7% 3,7% 8,8%

Herhaalde malen deelname 62,1% 9,7% 12,6% 15,5%

Eén maal deelname 76,0% 7,4% 4,1% 12,5%

Nog nooit deelname 83,0% 7,5% 2,5% 7,0%
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• Het thema van OBD 2010 (“Hernieuwbare energie”) is slechts door 12,5% van de 
bedrijven (min of meer correct) gekend

• Bij vroegere (herhaaldelijke) deelnemers aan OBD is het thema gekend door 28%

Voornaamste niet correcte antwoorden:
- iets met energie
- duurzaam ondernemen
- innovatie
- iets met ecologie
- de vier elementen
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Appreciatie
Algemeen

Wat is in het algemeen uw oordeel over OBD op een schaal van 0 tot 10
(0 = zeer slecht, 10 = zeer goed)?

Filter : Geen
N = 1280 22

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Totaal 0,8% 0,3% 0,4% 0,9% 1,4% 10,2% 7,0% 22,7% 35,5% 12,0% 8,8%

Ooit al deelgenomen 0,0% 0,3% 0,3% 0,5% 2,1% 6,7% 7,5% 24,3% 38,2% 12,3% 7,8%

Nog nooit deelgenomen 1,1% 0,3% 0,4% 1,0% 1,1% 11,6% 6,8% 22,1% 34,4% 11,8% 9,3%
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• Met een gemiddelde score van 7,4 is het algemeen oordeel over OBD positief
• Er is geen significant verschil in algemene appreciatie tussen bedrijven die al ooit

aan OBD hebben deelgenomen (7,5) en bedrijven die nog nooit deelnamen (7,4)



Appreciatie 
Detail

In welke mate gaat u akkoord met volgende stellingen op een schaal van 0 tot 10
(0 = helemaal niet akkoord, 10 = helemaal akkoord)?

Filter : Geen
N = 1280 23

• OBD draagt volgens de bedrijven bij tot de naambekendheid (gem. 7,6/10), 
een positiever beeldvorming (7,6) en een beter inzicht in de werking (7,5) van
ondernemingen

• Minder sterk scoort OBD qua motivering van eigen medewerkers (6,3) en de
relatie met klanten (6,6)

• OBD is een belangrijk initiatief (6,9), maar zorgt voor extra werklast (6,2)

• Uiteindelijk vindt men niet dat OBD het ondernemerschap in Vlaanderen aanzienlijk
(5,8) stimuleert, de persoonlijke intentie tot ondernemerschap wordt nagenoeg niet
gestimuleerd (4,7)

• De meest positieve evaluaties komen van “andere ondernemingen” en van de
bedrijven gevestigd in West-Vlaanderen



Appreciatie 
Detail

In welke mate gaat u akkoord met volgende stellingen op een schaal van 0 tot 10
(0 = helemaal niet akkoord, 10 = helemaal akkoord)?

Filter : Geen
N = 1280 24

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal Gemiddelde

Open Bedrijvendag vergroot de naambekendheid van 
deelnemende bedrijven

0,3% 0,2% 0,5% 0,8% 1,6% 7,2% 8,2% 21,7% 31,0% 17,0% 11,5% 100,0% 7,6

Open Bedrijvendag draagt bij tot een positiever beeld 
van bedrijven

0,5% 0,2% 0,5% 0,6% 1,3% 6,0% 9,0% 22,6% 34,5% 15,5% 9,3% 100,0% 7,6

Open Bedrijvendag draagt bij tot een beter inzicht in 
de werking van een onderneming

0,6% 0,5% 0,5% 1,4% 1,6% 6,1% 8,8% 20,9% 31,6% 19,4% 8,5% 100,0% 7,5

Open Bedrijvendag is een belangrijk initiatief 0,6% 0,8% 1,6% 2,0% 2,0% 13,6% 14,6% 23,6% 22,9% 10,9% 7,4% 100,0% 6,9

Open Bedrijvendag draagt bij tot een betere, meer 
vertrouwensvolle relatie tussen ondernemingen en 
hun klanten

1,6% 0,6% 3,6% 2,3% 3,5% 15,7% 15,1% 21,1% 22,6% 9,5% 4,4% 100,0% 6,6

Open Bedrijvendag motiveert de medewerkers van 
een bedrijf

1,3% 1,2% 3,0% 3,8% 5,3% 18,2% 16,1% 22,0% 17,3% 7,6% 4,5% 100,0% 6,3

Open Bedrijvendag zorgt vooral voor extra werklast 1,8% 2,0% 4,1% 4,5% 6,6% 19,5% 14,6% 15,9% 14,7% 8,0% 8,2% 100,0% 6,2

Open Bedrijvendag draagt bij tot klantenbinding 2,0% 2,6% 4,7% 4,0% 4,7% 17,3% 17,3% 18,9% 18,8% 6,4% 3,4% 100,0% 6,1

Open Bedrijvendag stimuleert het ondernemerschap 
in Vlaanderen

2,3% 2,1% 3,9% 5,4% 6,4% 23,5% 17,7% 17,3% 13,5% 4,8% 3,1% 100,0% 5,8

Open Bedrijvendag zet mensen ertoe aan na te 
denken over de rol van ondernemerschap

1,9% 2,7% 5,5% 5,3% 6,5% 22,9% 17,6% 16,7% 15,3% 3,3% 2,3% 100,0% 5,7

Open Bedrijvendag stimuleert mensen om ook 
zelfstandig ondernemer te worden

4,4% 4,5% 8,3% 8,9% 10,1% 29,5% 15,7% 11,6% 4,7% 1,2% 1,3% 100,0% 4,7



Appreciatie 
Detail

In welke mate gaat u akkoord met volgende stellingen op een schaal van 0 tot 10
(0 = helemaal niet akkoord, 10 = helemaal akkoord)?

Filter :  Geen 
N = 1280 25

Bedrijven die ooit al deelgenomen hebben aan OBD gaan in vergelijking met bedrijven die nog 
nooit aan OBD deelnamen significant meer akkoord met de stellingen dat OBD bijdraagt tot 
een positiever beeld (7,8) en een beter inzicht in de werking van bedrijven (7,7) en dat OBD
medewerkers van het bedrijf motiveert (6,7 versus 6,1)

Gemiddelde

Totaal
Ooit al 

deelgenomen 
aan OBD

Nog nooit 
deelgenomen 

aan OBD

Open Bedrijvendag draagt bij tot een positiever beeld van bedrijven 7.6 7.8 7.5

Open Bedrijvendag vergroot de naambekendheid van deelnemende 
bedrijven

7.6 7.7 7.6

Open Bedrijvendag draagt bij tot een beter inzicht in de werking van een 
onderneming

7.5 7.7 7.5

Open Bedrijvendag is een belangrijk initiatief 6.9 7.1 6.9

Open Bedrijvendag draagt bij tot een betere, meer vertrouwensvolle 
relatie tussen ondernemingen en hun klanten

6.6 6.6 6.5

Open Bedrijvendag motiveert de medewerkers van een bedrijf 6.3 6.7 6.1

Open Bedrijvendag zorgt vooral voor extra werklast 6.2 6.1 6.2

Open Bedrijvendag draagt bij tot klantenbinding 6.1 6.0 6.1

Open Bedrijvendag stimuleert het ondernemerschap in Vlaanderen 5.8 5.9 5.7

Open Bedrijvendag zet mensen ertoe aan na te denken over de rol van 
ondernemerschap

5.7 5.6 5.7

Open Bedrijvendag stimuleert mensen om ook zelfstandig ondernemer te 
worden

4.7 4.6 4.8

= gemiddelde is significant hoger dan overeenkomstig gemiddelde in andere kolom 

(foutenmarge alpha = 0,05)  



SamenwerkingIn welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende stellingen?

Filter : Indien ooit al deelgenomen aan OBD 
N = 374 26

Helemaal 
niet 

akkoord
Niet 

akkoord Neutraal Akkoord
Helemaal 
Akkoord

Het is eenvoudig om je in te schrijven voor Open Bedrijvendag 0,8% 0,8% 20,9% 64,4% 13,1%

De communicatie rond Open Bedrijvendag is doeltreffend 0,3% 2,7% 20,3% 64,4% 12,3%

Je wordt als mogelijke deelnemer goed geïnformeerd over Open Bedrijvendag 0,3% 3,2% 19,8% 64,2% 12,6%

De organisator is toegankelijk voor vragen en/of opmerkingen omtrent Open Bedrijvendag 0,3% 5,1% 30,7% 53,5% 10,4%

De samenwerking met de organisator van Open Bedrijvendag verloopt vlot 1,9% 1,3% 32,1% 53,2% 11,5%

De organisator geeft goede tips aan ondernemingen 0,5% 4,3% 39,3% 46,8% 9,1%

Bij problemen wordt je door de organisator onmiddellijk verder geholpen 1,6% 1,9% 45,2% 43,0% 8,3%

De thema’s van Open Bedrijvendag zijn goed gekozen 0,5% 2,4% 51,1% 40,6% 5,3%

• Meer dan drie kwart van de bedrijven die ooit al deelnamen aan OBD vinden 
dat het eenvoudig is om je in te schrijven en dat de informatie en communicatie
doeltreffend zijn

• Ca. 65% vindt dat de samenwerking met de organisatoren vlot verloopt
• Er is wel enig voorbehoud bij de hulp en de tips van de organisatoren
• 46% vindt de thema’s van OBD goed gekozen, 51% oordeelt hierover neutraal
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Doelstellingen OBDWat zijn volgens u de voornaamste doelstellingen van de Open
Bedrijvendag? (Gelieve maximum 2 doelstellingen aan te duiden)

Filter : Geen
N = 1280 28
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Meer ondernemers creëren,
ondernemerschap stimuleren

Personeel motiveren

Meer verkopen

Nieuwe werknemers vinden

Klanten leren kennen

De relatie met de buurtbewoners van het
bedrijf verbeteren

Het imago van de ondernemers
verbeteren

Naambekendheid vergroten

Totaal Ooit al deelgenomen aan OBD Nog nooit deelgenomen aan OBD

• Voornaamste  doelstelling OBD volgens 2 op 3 bedrijven is naambekendheid vergroten
• Gevolgd door het verbeteren van het bedrijfsimago en de relatie met de omwoners
• Stimulering van ondernemerschap wordt niet als primair doel ervaren
• Bedrijven die al ooit aan OBD deelgenomen hebben,  vermelden significant vaker 

personeel rekruteren (16%) en motiveren (14%) als doel dan niet-deelnemers
• Micro en kleine bedrijven zien meer verkopen significant vaker als doelstelling van OBD  



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

Filter : Geen
N = 1280 29

Ja, en hun
deelname aan

Open
Bedrijvendag is
hier ideaal voor

Ja, maar dit
hoeft niet op

Open
Bedrijvendag

Nee Ik weet het niet

Totaal 28,6% 43,0% 16,0% 12,4%

Herhaalde malen deelname 26,2% 48,5% 15,5% 9,7%

Eén maal deelname 24,4% 44,6% 23,6% 7,4%

Nog nooit deelname 30,1% 41,8% 13,8% 14,2%
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• Meer dan 70% vindt het belangrijk dat bedrijven jaarlijks eens hun deuren openzetten
voor het grote publiek

• Voor 29% van de ondernemingen is OBD hiervoor ideaal geschikt
• 75% van de bedrijven die vroeger al (meermaals) deelnamen aan OBD, vinden het belangrijk 

dat bedrijven hun deuren openzetten, maar voor ca. 2 op 3 van hen hoeft dat niet via OBD



Meerwaarde OBDWat is volgens u de meerwaarde van de Open Bedrijvendag voor bedrijven?

Filter : Geen
N = 1280 30

Ja Neen

Totaal 89,7% 10,3%

Herhaalde malen deelname 97,1% 2,9%

Eén maal deelname 93,0% 7,0%

Nog nooit deelname 87,9% 12,1%
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• Volgens 90% van de bedrijven heeft OBD een meerwaarde
• Het gevoel van meerwaarde is sterker bij vroegere deelnemers, maar 88% van de

bedrijven die nooit deelnamen, ziet ook een meerwaarde



Meerwaarde OBDWat is volgens u de meerwaarde van de Open Bedrijvendag voor bedrijven?

Filter : Geen
N = 1280 31

Ja Neen

Totaal 89,7% 10,3%

Micro 87,2% 12,8%

Klein 86,0% 14,0%

Middel 93,0% 7,0%

Groot 95,9% 4,1%
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• Significant meer middelgrote en grote bedrijven dan micro en kleine bedrijven
vinden dat OBD volgens hen meerwaarde heeft



Meerwaarde OBDWat is volgens u de meerwaarde van de Open Bedrijvendag voor bedrijven?

Filter : Geen
N = 1280 (aantal antwoorden = 1365)

• Meer dan een kwart van de bedrijven noemt transparantie respectievelijk bekendheid
als meerwaarde van OBD (27,5%)

• Ook publiciteit (10%) en imago (7%) zijn voor heel wat bedrijven een meerwaarde van OBD
• Andere “meerwaarden” worden telkens slechts door een klein aantal respondenten vermeld
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N %

transparantie van bedrijf 354 27,7%

bekendheid 352 27,5%

andere diverse redenen 229 17,9%

publiciteit 126 9,8%

ik weet het niet 99 7,7%

imago 93 7,3%

klantenbinding 29 2,3%

meer verkopen 22 1,7%

klantenwerving 17 1,3%

goed initiatief 16 1,3%

aantrekken nieuwe werknemers 13 1,0%

informatie 9 0,7%

kostprijs 6 0,5%

Totaal (aantal antwoorden) 1.365
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Behoeften In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende stellingen?

Filter : Geen
N = 1280 34

• Een meerderheid (57%) vindt de timing van OBD goed, een minderheid vindt dat 
OBD over meerdere dagen moet worden gespreid (32%) 

• Net iets meer dan helft vindt dat OBD teveel investering in tijd en middelen vraagt
• Het thema van OBD wordt best breed gehouden
• De communicatie en de samenwerking met de organisator zit goed, maar toch vindt

een kwart van de bedrijven dat ondernemers beter moeten worden geïnformeerd
• Bij bedrijven die nog nooit deelnamen aan OBD is dit percentage significant hoger: 

voor 30% onder hen vormt gebrek aan informatie een drempel voor deelname

Helemaal 
niet 

akkoord
Niet 

akkoord Neutraal Akkoord
Helemaal 
Akkoord

De timing van Open Bedrijvendag is goed
1,1% 4,1% 37,5% 51,1% 6,2%

Open Bedrijvendag vraagt teveel investering in tijd en middelen
0,9% 12,2% 40,0% 34,4% 12,5%

De keuze voor een specifiek thema beperkt de deelname van bedrijven aan Open 
Bedrijvendag 2,2% 17,3% 46,8% 29,6% 4,1%

Open Bedrijvendag mag over meerdere dagen worden gespreid
10,3% 30,5% 27,1% 27,7% 4,4%

Ondernemers moeten beter worden geïnformeerd over Open Bedrijvendag
1,6% 19,9% 53,5% 22,0% 3,0%

Er moet nagedacht worden over een nieuw, alternatief concept voor Open Bedrijvendag
3,8% 23,9% 55,8% 12,8% 3,7%

Open Bedrijvendag mag meermaals per jaar georganiseerd worden
19,3% 42,4% 24,3% 12,2% 1,8%

De communicatiecampagne rond Open Bedrijvendag moet anders worden aangepakt
3,4% 29,1% 55,9% 10,3% 1,3%

Open Bedrijvendag moet sterker rond een centraal thema worden opgebouwd
4,5% 28,9% 55,9% 9,6% 1,1%

De samenwerking met de organisator van Open Bedrijvendag moet worden verbeterd
2,1% 13,6% 75,9% 7,0% 1,4%



Behoeften In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende stellingen?

Filter : Geen
N = 1280 35

• 65% van de bedrijven die al ooit deelnamen aan OBD vinden de timing van OBD goed
• Bedrijven die nog nooit aan OBD hebben deelgenomen, vinden in significant sterkere mate 

dat de keuze voor een specifiek thema de deelname aan OBD beperkt en dat ondernemers
beter over OBD moeten worden geïnformeerd (30% akkoord)

• Vroegere deelnemers en niet-deelnemers verschillen significant van mening over de opties 
om OBD over meerdere dagen te spreiden en/of OBD meermaals per jaar te organiseren

Totaal Ooit al deelgenomen aan OBD Nog nooit deelgenomen aan OBD

(Helemaal) 
niet akkoord Neutraal

(Helemaal) 
akkoord

(Helemaal) 
niet akkoord Neutraal

(Helemaal) 
akkoord

(Helemaal) 
niet akkoord Neutraal

(Helemaal) 
akkoord

De timing van Open Bedrijvendag is goed 5,2% 37,5% 57,3% 6,4% 28,6% 65,0% 4,7% 41,2% 54,1%

Open Bedrijvendag vraagt teveel investering in tijd en 
middelen

13,1% 40,0% 46,9% 14,7% 36,9% 48,4% 12,5% 41,3% 46,2%

De keuze voor een specifiek thema beperkt de deelname 
van bedrijven aan Open Bedrijvendag

19,5% 46,8% 33,7% 26,7% 43,9% 29,4% 16,6% 48,0% 35,4%

Open Bedrijvendag mag over meerdere dagen worden 
gespreid

40,9% 27,1% 32,0% 51,1% 21,9% 27,0% 36,6% 29,2% 34,1%

Ondernemers moeten beter worden geïnformeerd over 
Open Bedrijvendag

21,6% 53,5% 24,9% 32,1% 54,5% 13,4% 17,2% 53,1% 29,7%

Er moet nagedacht worden over een nieuw, alternatief 
concept voor Open Bedrijvendag

27,7% 55,8% 16,5% 31,6% 49,7% 18,7% 26,2% 58,3% 15,6%

Open Bedrijvendag mag meermaals per jaar georganiseerd 
worden

61,7% 24,3% 14,0% 74,6% 15,5% 9,9% 56,4% 27,9% 15,7%

De communicatiecampagne rond Open Bedrijvendag moet 
anders worden aangepakt

32,5% 55,9% 11,6% 39,3% 51,1% 9,6% 29,7% 57,8% 12,5%

Open Bedrijvendag moet sterker rond een centraal thema 
worden opgebouwd

33,4% 55,9% 10,7% 33,7% 53,2% 13,1% 33,2% 57,1% 9,7%

De samenwerking met de organisator van Open 
Bedrijvendag moet worden verbeterd

15,7% 75,9% 8,4% 31,0% 60,7% 8,3% 9,4% 82,1% 8,5%

= % is significant hoger dan overeenkomstig % in andere kolom (foutenmarge alpha = 0,05)  



Steun voor OBD Weet u dat de Vlaamse overheid, met name de Minister van Economie, 
de Open Bedrijvendag jaarlijks financieel ondersteunt?

Filter : Geen
N = 1280 36

Ja Nee

Totaal 36,8% 63,2%

Micro 35,6% 64,4%

Klein 29,1% 70,9%

Middel 38,5% 61,5%

Groot 49,5% 50,5%
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• 37% van de bedrijven weet dat de Vlaamse overheid OBD financieel ondersteunt
• Kleinere bedrijven zijn hiervan veel minder op de hoogte dan grote bedrijven
• 46% van de bedrijven die ooit al aan OBD deelnamen, zijn van deze steun op de hoogte, 

terwijl slechts 1 op 3 van de bedrijven die nog nooit aan OBD deelgenomen hebben, 
hiervan op de hoogte zijn (significant verschil van 13%)



Steun voor OBD Vindt u het een goed idee dat de Vlaamse overheid
de Open Bedrijvendag jaarlijks financieel ondersteunt?

Filter : Geen
N = 1280 37

Ja Nee

Totaal 83,4% 16,6%
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• 83% vindt de steun van de Vlaamse overheid voor OBD een goed idee
• Er is geen significant verschil tussen vroegere deelnemers en niet-deelnemers
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Intentie tot deelname Hoe waarschijnlijk is het dat uw/de onderneming in de toekomst 
zal deelnemen aan het initiatief van de Open Bedrijvendag?

Filter : Geen
N = 1280 39

Heel
waarschijnlijk

Eerder
waarschijnlijk

Eerder
onwaarschijnlijk

Heel
onwaarschijnlijk

Totaal 8,4% 24,1% 44,4% 23,1%

Herhaalde malen deelname 35,0% 47,6% 14,6% 2,9%

Eén maal deelname 15,9% 36,2% 38,4% 9,6%

Nog nooit deelname 3,1% 17,9% 49,6% 29,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Totaal Herhaalde malen deelname Eén maal deelname Nog nooit deelname

• Ongeveer 1 op 3 bedrijven acht het eerder tot heel waarschijnlijk dat ze volgend jaar
deelnemen aan OBD

• Slechts 17,5% van de bedrijven die al herhaalde malen deelnamen, acht het eerder tot 
heel onwaarschijnlijk dat ze in de toekomst niet (meer) zouden deelnemen

• Van de bedrijven die nog nooit deelnamen, acht 3% deelname in de toekomst heel
waarschijnlijk en 18% eerder waarschijnlijk



Open eindvraagIndien u nog opmerkingen heeft i.v.m. Open Bedrijvendag, 
kan u deze in onderstaand tekstvak toevoegen. 

Filter : Geen 
N = 1280 (aantal antwoorden = 435)

• 9% van de respondenten neemt de open eindvraag in de enquête te baat om te 
benadrukken dat ze OBD een goed initiatief vinden

• De meest prominente randbemerking i.v.m. OBD heeft betrekking op het verminderen 
van de kostprijs (6%)

• Andere opmerkingen of suggesties worden telkens slechts door een beperkt aantal 
respondenten gegeven (bv. de vraag naar meer informatie)
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N %

diverse andere opmerkingen 208 16,3%

goed initiatief 115 9,0%

kostprijs 75 5,9%

meer informatie 14 1,1%

meerdere dagen 9 0,7%

publiciteit en imago 7 0,5%

bekendheid 5 0,4%

samenwerking 2 0,2%

Totaal (aantal antwoorden) 435
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Conclusies

Motivatie voor niet-deelname aan Open Bedrijvendag 

• 30% van de bedrijven nam ooit al deel aan OBD
• Voornaamste redenen niet-deelname (in 2010): 

� Kostprijs
� Geen nood aan OBD voor naambekendheid
� Extra last, teveel werk
� Bedrijf leent er zich niet toe

• 70% van de bedrijven nam nog nooit deel aan OBD
• Voornaamste redenen niet-deelname (nog nooit):

� Bedrijf leent er zich niet toe
� Kostprijs
� Bedrijf is te klein
� Eigen opendeurdagen
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Conclusies

Communicatie Open Bedrijvendag 

• Een kwart van de bedrijven heeft zich geïnformeerd over OBD 2010

• Voornaamste informatiekanalen:
• Mailing/uitnodiging van Open Bedrijvendag
• Contact met de organisatoren
• Raadpleging van de OBD website (40%)
• Stad of gemeente (belangrijk voor wie nog nooit deelnam)

• Slechts 1 op 8 van de bedrijven is correct op de hoogte van het thema 
van OBD 2010
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Conclusies

Appreciatie Open Bedrijvendag 

• De algemene appreciatie voor OBD is vrij positief (7,4 op 10), en dit 
wordt grotendeels bevestigd door de detailevaluatie:

• OBD is een belangrijk initiatief (6,9 op 10)
• OBD draagt bij tot de naambekendheid, een positiever beeldvorming 

en een beter inzicht in de werking van bedrijven
• OBD scoort minder sterk qua motivering van eigen medewerkers
• OBD zorgt voor extra werklast
• OBD stimuleert (de intentie tot) ondernemerschap weinig

• In vergelijking met bedrijven die nog nooit deelnamen, vinden bedrijven 
die ooit al aan OBD deelgenomen hebben in sterkere mate dat OBD 
bijdraagt tot een positiever beeld en een beter inzicht in de werking van 
bedrijven en dat OBD medewerkers van het bedrijf motiveert

• Er is globaal tevredenheid over de samenwerking met de organisatoren
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Conclusies

Perceptie van de doelstellingen Open Bedrijvendag

• De voornaamste doelstelling van OBD volgens 2 op 3 bedrijven is het 
vergroten van de naambekendheid

• Andere gepercipieerde doelen zijn het verbeteren van het bedrijfsimago 
en de relatie met de omwoners

• Stimulering van ondernemerschap wordt niet als primair doel ervaren

• Vroegere deelnemers aan OBD vermelden vaker personeel rekruteren 
en motiveren als doelstelling
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Conclusies

Meerwaarde Open Bedrijvendag

• Ruim 70% vindt het belangrijk dat bedrijven jaarlijks eens hun deuren 
openzetten voor een bezoek, 29% vindt OBD hiervoor ideaal

• 90% van de bedrijven vindt dat OBD een meerwaarde heeft, vnl.:
• Meer transparantie
• Meer (naam)bekendheid
• Publiciteit
• Imago
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Conclusies

Behoeften Open Bedrijvendag

• De timing is OK, het thema van OBD wordt best breed gehouden

• De communicatie en de samenwerking met de organisator is goed, maar:
• Een kwart van alle bedrijven vindt dat ondernemers beter moeten 

worden geïnformeerd over OBD
• Gebrek aan informatie is een drempel voor 30% van de bedrijven 

die nog nooit deelnamen

• Iets meer dan de helft van de bedrijven vindt dat OBD teveel investering 
in tijd en middelen vraagt: de kostprijs wordt aan de orde gesteld

• 83% van de bedrijven vindt het goed dat de Vlaamse overheid OBD 
financieel ondersteunt, maar slechts een minderheid van de bedrijven is 
van deze steun op de hoogte
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Conclusies

Intentie tot deelname Open Bedrijvendag

• 1 op de 3 bedrijven acht het eerder tot heel waarschijnlijk dat ze in de 
toekomst deelnemen aan OBD

• Loyaliteit : slechts 17,5% van de bedrijven die al herhaalde malen 
deelnamen, acht het eerder tot heel onwaarschijnlijk dat ze in de 
toekomst niet (meer) zouden deelnemen

• Groeipotentieel : 3% van de bedrijven die nog nooit deelnamen, acht een 
deelname in de toekomst heel waarschijnlijk, 18% eerder waarschijnlijk
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