
Naam evaluatie Vlaamse Startersdag 
  
Volledige naam Evaluatie vlaamse Startersdag 
  
Aanleiding evaluatie De aanleiding voor deze evaluatie is een combinatie van verschillende elementen, enerzijds het 

Actieplan Ondernemerschap 2008 en anderzijds de vraag van de minister om alle ad-hoc dossiers 
die de stimulering van het ondernemerschap als voorwerp hebben te evalueren. 

  
Beleidscontext algemeen 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. 
 
Bij het stimuleren van ondernemerschap worden volgende doelstellingen en doelgroepen onderscheiden: 
- Sensibiliseren van het grote publiek;  
- Sensibiliseren van specifieke doelgroepen, met name jongeren, vrouwen, 45-plussers en allochtonen. De drie 
laatste groepen worden hierbij als belangrijk potentieel beschouwd; 
- Sensibiliseren van doelgroepen voor kennisintensieve activiteiten; 
- Ondersteunen van ondernemers (prestarters, starters, groeiers, overlaters). 

  
Beleidscontext evolutie De eerste editie van de Vlaamse Startersdag, met name in 2003, werd voor 108.500 euro gesubsidieerd door de 

Vlaamse minister van Werkgelegenheid in het kader van de meerwaardeneconomie. 
Sinds 2004 wordt er een subsidie door de Vlaamse minister van Economie toegekend in het kader van de 
bevordering van het ondernemerschap. Deze bedroeg in 2004 110.000 euro en sinds 2005 bedroeg die 125.000 
euro. 
Sinds 2008 kadert de subsidie aan de Vlaamse Startersdag binnen het Actieplan Ondernemerschap. Dit verzamelt 
alle acties die geïnitieerd en/of gesteund worden door de minister van Ondernemen en die kaderen in volgende 
doelstellingen (2009): 
· het creëren van een positief ondernemersklimaat; 
· een meer ondernemende samenleving; 
· het aansporen van meer mensen om ondernemer te worden; 
· ondernemers stimuleren tot doorgroei en competitiviteit. 

  
Te verwachten evoluties In het kader van het actieplan Ondernemerschap, wordt voorzien in de evaluatie van een aantal ad-hoc initiatieven. 

Op basis van de evaluatie is een heroriëntering van betreffende initiatieven mogelijk. 
  
Beoogde doelstellingen Betreffende evaluatie heeft o.a. tot doel na te gaan in hoeverre het initiatief potentiële starters bereikt, informeert en 

begeleidt en in welke mate dit de startende ondernemer in Vlaanderen ten goede komt. Met andere woorden in 



welke mate past dit initiatief in het algemene beleid 
betreffende de ondersteuning van ondernemerschap. 
De beoogde resultaten van de evaluatie zijn: 
· een analyse van de sterktes en zwaktes van het project 
· een analyse van de bekendheid en het bereik van het initiatief en de mate waarin zowel de eigen doelstellingen 
als deze van de overheid worden bereikt 
· een financiële analyse 
· analyse van de effecten en de impact van het initiatief 
· conclusies en aanbevelingen (zowel betreffende de toekomstige werking als 
betreffende de ondersteuning door de Vlaamse overheid en manier van inschakeling in het beleid). 
Deze resultaten zullen worden gebundeld in een eindrapport. 
De beleidsbrief vermeldt duidelijk dat deze evaluatie moet uitmonden in een aantal beleidsaanbevelingen. 

  
Belangrijkste evaluatievragen - In welke mate past dit initiatief in het algemene beleid betreffende de ondersteuning van ondernemerschap? 

- Wat is de meerwaarde van het initiatief voor het beleid? Zijn er mogelijke alternatieven? 
- Beantwoordt het project in de huidige vorm aan de te verwachten doelstellingen binnen het actieplan 
ondernemerschap? 
- In welke mate draagt het project inhoudelijk bij tot de doelstelling om potentiële starters te bereiken, informeren en 
begeleiden. 
- Welke alternatieven zijn er voor de jaarlijkse ad-hoc subsidiering en welke gevolgen heeft dit? Bv. In welke mate 
is de subsidie noodzakelijk voor het initiatief? Zorgt de subsidie voor het overtuigen van andere sponsors? 
- Wat zouden de gevolgen zijn indien er geen dergelijk initiatief zou zijn of indien de Vlaamse overheid dit initiatief 
niet zou ondersteunen? 
- Welke zijn de sterke/zwakke punten van het project rekening houdend met de 
beleidsdoelstellingen? 
- Wat is de (evolutie van de) totale kostprijs van het project (globaal en in functie van het aantal deelnemers - 
periode 2002-2009)? Wat is binnen de totale kostprijs van het project het aandeel van de Vlaamse 
overheid/sponsors, ...? 
- Wat is de evolutie aantal deelnemers volgens verschillende parameters (leeftijd, geslacht, sector, statuut, ...). 
- Hoe bekend is het initiatief en wat is het bereik er van? 
- Welke zijn de elementen in de inhoudelijke en financiële verantwoording project t.a.v. Vlaamse overheid? 
- In welke mate draagt het project bij tot het aanmoedigen van ondernemerschap /ondernemerszin bij de 
deelnemers? Zorgt het project bij de deelnemers voor een extra stimulans om effectief een onderneming op te 
starten/over 
te nemen? Welke zijn de effecten van het initiatief bij de doelgroep? 

  
Onderdelen evaluatie 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). 



Er werd hierbij o.m. gebruik gemaakt worden van de resultaten van de jaarlijkse bevragingen die door Unizo steeds 
zijn georganiseerd. 
- Bevraging van de doelgroep om de tevredenheid, het effect en de impact van het initiatief te kunnen bepalen (en 
dit i.s.m. Unizo). 
Deze extra bevraging werd opgenomen in de bevraging georganiseerd door Unizo één week na de Vlaamse 
Startersdag. 
- Interviews met de organisatoren van het initiatief en de dossierbehandelaars. 
- Een plaatsbezoek tijdens het evenement. 

  
Methodologie Deze evaluatie wordt uitgevoerd door de evaluatiecel van het departement EWI. De extra bevraging werd 

geïntegreerd in de geplande bevraging van Unizo.  
De evaluatie heeft betrekking op de periode waarin de Vlaamse Startersdag financieel ondersteund werd door de 
Vlaamse Gemeenschap, t.t.z. de periode 2003-2009. 

  
Overlegmomenten Op 23 januari 2009 werd overleg gepleegd met de organisatoren van de Vlaamse Startersdag (Unizo). Hierbij werd 

enerzijds de werkwijze, het doel en het beoogde resultaat van de evaluatie toegelicht en anderzijds werd bekeken 
in hoeverre een extra bevraging dkon geïntegreerd worden in de bevraging van de organisatoren. Er werd  
afgesproken de extra bevraging van de doelgroep in samenwerking met Unizo uit te voeren. Unizo heeft ter zake 
immers al twee bevragingen gepland en de bedoeling was de extra bevraging daarin te integreren. 
Daarnaast was er tijdens de evaluatie veelvuldig overleg per mail voor de opstelling van de bevraging, opvragen en 
verduidelijken van bepaalde documenten. 
Op 12 november 2009 kreeg Unizo ook de mogelijkheid om het ontwerp van iendrapport op eventuele materiële 
fouten te controleren. De gemaakte opmerkingen werden in beschouwing genomen in het eindrapport. 

  
Wijze van uitvoering - De deskstudie werd uitgevoerd op basis van de beschikbare gegevens (jaarverslagen, gegevens over 

deelnemers, enz). Deze werden opgevraagd bij het Agentschap Ondernemen en bij de organisatoren. Het 
Agentschap Ondernemen staat in voor de dagdagelijkse opvolging van de subsidie aan de Vlaamse Startersdag en 
is ook verantwoordellijk voor de uitbetaling van de subsidie. Aldus beschikt het agentschap over heel wat stukken 
ter zake. Tevens werd rekening gehouden met de resultaten van de verschillende enquêtes.  
- De extra bevraging werd geïntegreerd in de geplande bevraging van Unizo. 

  
Externe expertise ingeschakeld? Nee 
  
Resultaten evaluatie Globaal evaluatierapport 
  

 


