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Samenvatting 
 

De Open Bedrijvendag is een initiatief van de vzw Open Bedrijven dat sinds 1990 wordt 

georganiseerd en sinds 1994 op ad-hoc basis wordt ondersteund (via een subsidie of 

overeenkomst) door de Vlaamse minister van Economie in dit in het kader van de stimulering 

van ondernemerschap en ondernemerszin bij brede lagen van de bevolking.  

 

De aanleiding voor deze evaluatie is een combinatie van verschillende elementen, enerzijds de 

jaarlijkse Actieplannen Ondernemerschap en anderzijds de intentie van het beleid om alle 

projecten die de stimulering van het ondernemerschap als voorwerp hebben en die al jaren via 

een ad-hoc subsidie  worden ondersteund te evalueren.  

 

Sinds het ontstaan van het Actieplan Ondernemerschap (2008) wordt de noodzaak van grondige 

evaluaties van individuele acties uit het actieplan jaarlijks vermeld en dit vooral om meer 

gefundeerde en structurele beslissingen te kunnen nemen en aldus tot een effectiever en 

efficiënter beleid te komen. De evaluatie van de Open Bedrijvendag past in dit kader.  

Daarnaast is er ook de intentie van het beleid om alle projecten die de stimulering van het 

ondernemerschap als voorwerp hebben en die al jaren via een ad-hoc subsidie worden 

ondersteund te evalueren.  

In 2007 werd deze intentie al uitgedrukt door de toenmalige minister  met de vraag aan het 

Departement EWI naar de evaluatie van al de ad-hoc subsidiedossiers die de bevordering van 

ondernemerschap als voorwerp hebben. 

Omwille van de veelheid aan initiatieven die op ad-hoc basis in dit kader worden gefinancierd en 

gezien de korte termijn waarop deze evaluatie werd gevraagd, heeft de afdeling Strategie en 

Coördinatie een korte analyse gemaakt van de verschillende initiatieven en aanbevelingen 

geformuleerd voor een betere inpassing er van, eerder dan een doorgedreven evaluatie uit te 

voeren. Deze analyse en aanbevelingen werden onder de vorm van een rapport getiteld 

“Evaluatie van ad-hoc initiatieven Ondernemerschap” (d.d. 05.10.2007) aan de minister 

overgemaakt.  

Sinds 2008 werden er ook diepgaandere evaluaties van (een aantal van) deze ad-hoc dossiers 

opgestart of in het vooruitzicht gesteld. Zo werd o.m. in 2008 het DREAM-project geëvalueerd. 

Voor 2009 was o.m. voorzien in de evaluatie van de Dag van de Klant, Open Bedrijvendag en de 

Vlaamse Startersdag. Omwille van budgettaire redenen werden de evaluatie van de Dag van de 

Klant en Open Bedrijvendag pas in 2010 uitgevoerd. 

 

De resultaten van deze evaluatie kunnen een basis vormen voor de beslissing over het al dan niet 

verder zetten van de financiële ondersteuning van dit initiatief door de Vlaamse minister van 

Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid én inzichten geven in de manier 

waarop dit bij voorkeur dient te gebeuren. 

 

De evaluatie bestaat uit twee grote luiken, met name een kwalitatief luik en een kwantitatief luik. 

Voor de uitvoering van beide luiken werden verschillende methoden gebruikt: 

• Deskstudie (gebaseerd op alle beschikbare documenten). 

• Bevragingen van de doelgroepen om de tevredenheid, het effect en de impact van het 

initiatief te kunnen bepalen.  

Enerzijds zijn er twee bevragingen van het grote publiek uitgevoerd door Indigov in 

opdracht van het Departement EWI. Eén kort voor het plaatsvinden van de Open 

Bedrijvendag 2010 en één kort na het plaatsvinden van de Open Bedrijvendag 2010. 
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Hierin werd o.a. gepeild naar de (veranderende) attitude t.o.v. ondernemerschap, de 

appreciatie van de Open Bedrijvendag, profiel van de bezoekers en niet-bezoekers, e.d..  

Anderzijds werd er een bevraging van de deelnemende (door de vzw Open Bedrijven) en 

de niet-deelnemende bedrijven (door Indigov i.o.v. het Departement EWI ) uitgevoerd. 

Deze bevragingen gingen door kort na zondag 3 oktober 2010. Er werd o.a. gepeild naar 

de motivatie voor deelname of niet-deelname, de appreciatie van de Open Bedrijvendag, 

mate van tevredenheid omtrent de samenwerking met de organisatoren van de 

evenementen.  

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van deze bevragingen zie het gehele rapport. 

• Interviews met de organisatoren van het initiatief.  

• Interviews met de dossierbehandelaars.  

 

Onderhavig rapport is het resultaat van de evaluatie. 

 

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het project worden hieronder 

weergegeven. Deze conclusies en aanbevelingen worden uitgebreider toegelicht in het rapport. 

 

• De Open Bedrijvendag is een alom gekende traditie geworden in 

Vlaanderen.  
 

Het concept van de Open Bedrijvendag is over de jaren heen weinig fundamenteel gewijzigd, 

alhoewel er wel een continue evolutie over de edities heen merkbaar is met uitbreidingen van het 

evenement zoals bv. Vind je job op OBD, gemeenteactie, enz.  

 

Mede doordat het initiatief ondertussen uitgegroeid is tot een jarenlange traditie is de Open 

Bedrijvendag alom gekend in Vlaanderen. De bekendheid zowel bij het grote publiek als bij de 

bedrijven is overweldigend met percentages tot 96%.  

Niet enkel de bekendheid maar eveneens de deelname van het grote publiek aan de Open 

Bedrijvendag is erg groot.  

Het bezoekersaantal steeg van rond de 150.000 bezoekers in 1991 tot zo’n 801.000 bezoekers in 

2010. In 2007 was er zelfs een recordeditie met maar liefst 860.000 bezoekers van de Open 

Bedrijvendag in Vlaanderen. Het dient bovendien opgemerkt dat de resultaten van de 

bevragingen nog een heel stuk hoger liggen dan de aantallen doorgegeven door de organisatoren.  

 

Wat betreft de reden tot deelname aan Open Bedrijvendag is het duidelijk dat dit bij de overgrote 

meerderheid een bewuste keuze is om effectief een bedrijfsbezoek te maken. Men is 

geïnteresseerd in een onderneming en/of men wenst eens achter de schermen te kunnen kijken 

van een onderneming en neemt specifiek daarom deel. De bezoekers die louter deelnemen om 

eens een gezinsuitstapje te maken en minder uit interesse voor de onderneming zijn erg beperkt 

in aantal.  

 

• De waardering van Open Bedrijvendag is vrij groot, net als het 

draagvlak voor een ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid.  
 

Van de respondenten uit het grote publiek die deelnamen aan Open Bedrijvendag krijgt het 

evenement een 7,8 op 10 als algemeen oordeel. Dit is positief als algemene score in dit soort 

bevragingen.  

Ook de verschillende specifieke elementen van de Open Bedrijvendag zijn positief.  
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Zo worden de rondleidingen relevant en leerrijk beschouwd en dragen ze bij tot een beter inzicht 

in de werking van een onderneming. Ook het aanbod van Open Bedrijvendag wordt positief 

geëvalueerd door de bezoekers.  

Het overgrote deel van het grote publiek (89%) vindt het bovendien belangrijk dat bedrijven 

jaarlijks eens hun deuren openzetten voor het grote publiek. Iets meer dan de helft vindt Open 

Bedrijvendag hier ideaal geschikt voor.  

 

Naast de positieve waardering voor het initiatief, is er ook een groot draagvlak voor een 

ondersteuning van het initiatief door de Vlaamse overheid. Maar liefst 66% van het grote publiek 

vindt dit een goed idee. Ook in de bevragingen bij de bedrijven vindt een meerderheid met name 

83% van de niet-deelnemende bedrijven en zelfs 92% van de deelnemende bedrijven het een 

goed idee dat de Vlaamse overheid de Open Bedrijvendag jaarlijks financieel ondersteunt.  

 

• De effecten van de Open Bedrijvendag bij de bezoekers wat betreft de 

beleidsdoelstellingen zijn vrij gering  
 

Er is in deze evaluatie gekeken naar drie mogelijke effecten met name op het vlak van het imago 

van ondernemers en/of bedrijven, de attitude/competenties voor ondernemerschap en tot slot de 

intentie tot ondernemerschap. Er werd steeds een vergelijking gemaakt tussen de resultaten voor 

en na de Open Bedrijvendag en tussen deelnemers en niet-deelnemers.  

 

De effecten van de Open Bedrijvendag bij deelnemers zijn klein tot onbestaande en dit op de drie 

vlakken. Hoewel er soms kleine significante verschillen zijn tussen deelnemers en niet-

deelnemers zijn deze er vaak niet ten opzichte van de bevraging vóór de Open Bedrijvendag.  

 

Indien de beleidsmakers effectief “concrete resultaten inzake het stimuleren van het 

ondernemerschap voor ondernemingen in het Vlaamse Gewest” wensen -conform art. 10 uit de 

Ministeriële Besluiten in 2009 en 2010- dan is het ondersteunen van de Open Bedrijvendag niet 

de meest geschikte keuze.  

De beleidsmakers dienen de financiële ondersteuning van het initiatief ook in het licht van - het 

gebrek aan – de bereikte effecten eens kritisch te bekijken.  

 

• Een meer overwogen bijdrage van de Vlaamse overheid aan het project 

is nodig 
 

De financiële bijdrage die vanuit de Vlaamse overheid aan het project wordt gegeven, lijkt 

weinig gebaseerd op welbepaalde argumenten of een bepaald (financierings)model.  

Indien men er ondanks het gebrek aan voldoende effecten op het vlak van de 

beleidsdoelstellingen voor kiest om de financiële bijdrage van de Vlaamse overheid verder te 

zetten dan dient deze minstens weloverwogen te zijn.  

 

Er zijn verschillende opties mogelijk wanneer men ervoor kiest het initiatief verder financieel te 

ondersteunen.  

 

Een mogelijke optie is de omvang van de steun in eenzelfde grootteorde te behouden. In deze 

optie dienen de doelstellingen die de Vlaamse overheid heeft met het verstrekken van een 

subsidie aan dit initiatief duidelijk te worden herbekeken in het licht van de effecten op het vlak 

van de beleidsdoelstellingen of het gebrek hieraan. Ook de uitstraling voor de Vlaamse overheid, 

een door de organisatie gebruikt argument voor de ondersteuning, blijkt uit de bevragingen 
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eerder beperkt. Het wijzigen en/of meer specificeren van beleidsdoelstellingen is hier dus 

aangewezen. Het beter inzicht verschaffen in de werking van een onderneming is een mogelijke 

beleidsdoelstelling die gekoppeld kan worden aan Open Bedrijvendag. Ook andere pistes zijn 

mogelijk, dit dient verder onderzocht te worden door de beleidsmakers. 

 

Daarnaast is het jaarlijks op ad-hoc basis toewijzen van een subsidie niet ideaal. Dit is niet 

bevorderlijk voor het werken op lange termijn.  

Een driejaarlijkse subsidie (met vast en variabel deel) verbonden aan strikte indicatoren is meer 

aangewezen. De subsidie zou een vast deel van maximaal 80% omvatten en een variabel deel 

van minimum 20%. Dit variabel deel wordt toegekend in functie van een aantal parameters. De 

eerste keer zou dit voor de editie van de Open Bedrijvendag van 2011 kunnen zijn. Deze subsidie 

zou na drie jaar herzienbaar of verlengbaar zijn voor een nieuwe periode van drie jaar.  

 

Een andere mogelijkheid is de omvang van de steun in grote mate te verminderen omwille van 

het gebrek aan voldoende effecten op het vlak van de vooropgestelde beleidsdoelstellingen.  

Uit de bevragingen n.a.v. deze evaluatie blijkt dat er een draagvlak is voor de ondersteuning van 

dit initiatief vanuit de Minister van Economie. Hoewel een relatief klein aandeel op de hoogte is 

van de ondersteuning van de Minister van Economie, vindt 66% van het grote publiek dit wel 

een goed idee. Bij de zelfstandigen binnen de doelgroep is het draagvlak nog hoger dan bij het 

grote publiek met 92% bij de deelnemende bedrijven en 83% bij de niet-deelnemende bedrijven.  

 

Ook in deze optie bestaat de mogelijkheid om de ondersteuning over een periode van drie jaar te 

regelen doch dit lijkt hier minder aangewezen. Gezien het hier slechts om een veel beperktere 

ondersteuning gaat, is de zekerheid over het al dan niet verkrijgen van deze ondersteuning veel 

minder noodzakelijk voor het opbouwen van een lange termijn visie.  

Het dient opgemerkt dat deze mogelijkheid consequenties kan hebben voor de leefbaarheid van 

het initiatief op zich of eventueel voor de omvang zoals het werken met een thema ervan. De 

berichten in de verslagen van de afdeling Inspectie Economie omtrent schulden en de 

economische situatie zijn reeds een aanwijzing voor dergelijke consequenties.  

 

Daarnaast is ook een combinatie van beide mogelijkheden mogelijk. Zo kan de subsidie via een 

meerjarige overeenkomst geleidelijk aan tot een lager niveau gebracht worden. Dit idee stemt 

overeen met de beslissing van de toenmalige minister in 2005 om de subsidie af te bouwen door 

deze jaarlijks te verminderen met 50.000 euro. Op die manier heeft de vzw Open Bedrijven de 

kans om dit verlies aan inkomsten beter op te vangen. 
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