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Samenvatting 
 

De Dag van de Klant is een initiatief van Unizo dat sinds 1988 (de eerste twee edities gingen 

door onder de naam “Dag van de Middenstandsklant”) wordt georganiseerd en sinds 1997 

(voordien werd er ook steun verleend door middel van een overeenkomst) op ad-hoc basis 

gesubsidieerd door de Vlaamse minister van Economie 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 Dag van de Klant 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” 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. 

In 2009 werd de Vlaamse Startersdag geëvalueerd en voor 2010-2011 werd de evaluatie van 

zowel de Dag van de Klant als Open Bedrijvendag voorzien.  

 

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.  

Er werden verschillende bevragingen uitgevoerd door Indigov. Voor een meer 

gedetailleerde beschrijving van deze bevragingen zie Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.. 

• 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 en 

specifiek in punt Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 

 

• De Dag van de Klant is een alom gekende traditie geworden in 

Vlaanderen. 
 

Het concept van de Dag van de Klant 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. de Glimlachroutes. 

 

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

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

zelfstandigen is overweldigend met percentages tot 98%.  

Niet enkel de bekendheid maar eveneens de deelname aan de Dag van de Klant met name het 

ontvangen van een attentie, is erg groot. De resultaten van de bevragingen geven aan dat in 2010 

ongeveer 2.730.000 mensen op de Dag van de Klant één of meer attenties ontvingen. Het is 

weliswaar duidelijk dat de deelname vaak geen bewuste keuze is, zo’n 90% gaf aan dat dat men 

reeds de intentie had om naar de winkel te gaan ongeacht het feit dat het Dag van de Klant was.  

Naast het krijgen van de attentie (hier steeds deelname genoemd) is ook de campagne een 

essentieel onderdeel van de Dag van de Klant. Zo’n 77% van het grote publiek heeft iets van de 

communicatie rond de Dag van de Klant gezien, gehoord of gelezen. De persartikels (30%) 

lijken het meest opgemerkt, daarna volgen de Tv- en radiospot met zo’n kleine 20% elk. De 

radioprogramma’s over ondernemerschap n.a.v. de Dag van de Klant werden door zijn 17% 

gehoord.  

 

• Hoewel de waardering eerder matig is, is er wel een groot draagvlak 

voor een ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid.  
 

Wat betreft de waardering van het grote publiek krijgt het initiatief een score van 7,1 op 10 wat 

beschouwd kan worden als eerder gematigd positief. De scores die meer in detail ingaan op de 

appreciatie bevestigen dit beeld en zijn zelfs nog iets negatiever.  

Naast deze lage scores blijkt dan weer wel dat mensen het belangrijk vinden dat winkeliers hen 

jaarlijks danken voor hun vertrouwen. 85 tot 88% vindt dit effectief belangrijk. Ongeveer 40% 

vindt het geven van een attentie op de Dag van de Klant hier ideaal geschikt voor.  

 

Hoewel de waardering van het grote publiek in het algemeen dus eerder matig is, is er wel een 

groot draagvlak voor een ondersteuning van het initiatief door de Vlaamse overheid. Maar liefst 

64% van het grote publiek vindt dit een goed idee.  

De mening wordt bovendien ook gedeeld door de zelfstandigen waar 68,9% het een goed idee 

vindt dat de Vlaamse overheid de Dag van de Klant jaarlijks financieel ondersteunt.  

 

• De (subsidie aan de) Dag van de Klant is over de jaren heen duidelijk 

een routinedossier geworden  
 



 

Naast de jaarlijkse veranderingen is er toch ook een zekere routine merkbaar betreffende de Dag 

van de Klant en dit zowel bij de organisatoren als bij de subsidiërende overheid.  

Naast een aantal ervaringsvoordelen brengt dit ook een aantal gevaren met zich mee zoals kleine 

onzorgvuldigheden. Daarnaast zijn er ook fundamentelere elementen die minder kritisch dan bij 

een nieuw dossier bekeken worden en men eerder als een vanzelfsprekendheid beschouwt.  

 

Zo wordt de subsidie op zich, de subsidiegrootte of de doelstellingen die de overheid met de 

subsidiering nastreeft, niet meer in vraag gesteld en zijn de beleidsdoelstellingen vrij algemeen 

aangegeven in de Ministeriële Besluiten. Het is aangewezen om deze te verfijnen in meer 

operationele doelstellingen en het evenement, indien passend, hierin onder te brengen. Dit is al 

ten dele gebeurd in de Actieplannen Ondernemerschap sinds 2008, maar kan nog 

geoptimaliseerd worden.  

Ook de doelstellingen van de organisatoren van de Dag van de Klant kunnen herbekeken 

worden. Zo lijken de drie doelstellingen niet op hetzelfde niveau te staan en lijkt het eerder alsof 

de ene doelstelling dient als middel om de andere te bereiken.  

 

• De effecten van de Dag van de Klant zijn vrij gering en situeren zich 

eerder bij wie de communicatie opgevangen heeft dan bij wie een 

attentie ontving.  
 

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

van ondernemers, 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 

Dag van de Klant en tussen deelnemers en niet-deelnemers en wie de communicatie opgemerkt 

heeft en wie dit niet gedaan heeft.  

 

De effecten van de Dag van de Klant bij deelnemers zijn klein tot onbestaande en dit op de drie 

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

het vlak van imago, zijn deze er vaak niet ten opzichte van de bevraging vóór de Dag van de 

Klant.  

 

Het beeld is iets anders wanneer er een onderscheid gemaakt wordt tussen wie de communicatie 

heeft opgevangen en wie dit niet heeft gedaan. Zowel op het vlak van imago van ondernemers en 

dan vooral als er een koppeling gemaakt moet worden tussen ondernemers en een aantal 

positieve en negatieve begrippen zoals klantvriendelijkheid, creativiteit en innovatie als wat 

betreft de eigen attitude van mensen t.a.v. ondernemerschap, zijn er positieve (statistisch 

significante) verschuivingen in de bevraging na de Dag van de Klant t.o.v. de bevraging voor het 

initiatief en dit enkel bij wie de communicatie opving.  

 

Op het vlak van de intentie tot ondernemen zijn de resultaten zeer eenduidig met name er is geen 

verschil tussen deelnemers en niet-deelnemers en geen verschil tussen wie de communicatie 

heeft opgemerkt en wie niet. Bovendien bevestigt de perceptie van de respondenten dit ook 

geheel met zeer lage scores op dit onderdeel.  

 

De beleidsmakers dienen de ondersteuning van het initiatief ook in het licht van deze effecten 

eens kritisch te bekijken. 

 

• De dataverzameling moet beter kunnen 
 



 

Over het algemeen kunnen we de specifieke problemen omtrent de kwantitatieve gegevens 

bundelen in drie knelpunten met name de kwaliteit, het nut en het gebruik. 

 

In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat ondanks de lange geschiedenis van het 

initiatief, er op heden nog steeds geen betrouwbare manier van dataverzameling ontwikkeld is 

voor de data betreffende dit initiatief. De kwaliteit van de beschikbare kwantitatieve gegevens 

omtrent de Dag van de Klant is dan ook onduidelijk. Het gaat hier om de kwaliteit van zowel de 

data wat betreft het aantal uitgedeelde attenties en het aantal deelnemende zelfstandigen als de 

Ook wat betreft de resultaten van de in het verleden door de organisatoren uitgevoerde 

bevragingen uitgevoerd door of in opdracht van de organisatoren.  

 

Naast de kwaliteit van de beschikbare gegevens kunnen er ook kanttekeningen gezet worden bij 

het nut van de gevraagde gegevens. Zo zeggen zeker niet alle beschikbare kwantitatieve 

gegevens iets over het bereiken van de beleidsdoelstellingen. 

Wanneer de gevraagde indicatoren worden bekeken is het duidelijk dat deze weinig tot niets 

zeggen over het effect vertrekkend vanaf de beleidsdoelstelling. De keuze van deze indicatoren 

dient dus grondig herbekeken, best vertrekkende vanuit de algemene beleidsdoelstelling en 

eventueel verfijnde operationele doelstellingen.  

 

In eerste instantie wordt er gedacht aan het aantal uitgedeelde attenties en het aantal 

deelnemende zelfstandigen.  

Gezien de impact van de campagne groter is dan deze van de attentie op zich is het ten sterkste 

aanbevolen om ook hierover data te verzamelen. Het aantal krantenartikels verschenen omtrent 

ondernemerschap en het aantal radioprogramma’s (inclusief de zendtijd) die inhoudelijk inspelen 

op ondernemerschap n.a.v. de Dag van de Klant zijn hier twee mogelijke indicatoren.  

Hier dient evenwel steeds rekening gehouden te worden met de voorgaande bedenking wat 

betreft de kwaliteit van de data.  

Deze indicatoren dienen weliswaar aangevuld te worden met indicatoren wat betreft het effect en 

de impact van het initiatief.  

 

Het derde knelpunt betreft het gebruik van de beschikbare data. Uit de beschikbare documenten 

zijn er geen aanwijzingen waaruit blijkt dat deze gegevens gebruikt worden door de 

administratie. Dit hangt uiteraard samen met de vorige twee knelpunten dat zowel de kwaliteit 

als het nut van de gegevens t.o.v. de beleidsdoelstelling klein is. 

 

• 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 niet 

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 

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 herbekeken in het licht van de effecten of het gebrek hieraan. 



 

Het koppelen van het initiatief aan het kleinhandelsbeleid is hier een mogelijke piste die verder 

onderzocht kan 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 80% omvatten en een variabel deel van 20%. Dit 

variabel deel wordt toegekend in functie van een aantal parameters. De eerste keer zou dit voor 

de editie van de Dag van de Klant van 2011 kunnen zijn. Deze subsidie zou na drie jaar 

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

 

Deze nieuwe vorm van financiering kan beste gekoppeld worden aan het herbekijken van de 

huidige vereisten. Deze worden immers reeds jaren gebruikt en zijn aan herziening toe. Zo zijn 

de huidige kwantitatieve indicatoren weinig nuttig en is de kwaliteit van de aangeleverde data 

bovendien onvoldoende.  

Zowel kwalitatieve als meer kwantitatieve indicatoren kunnen overwogen worden voor zowel de 

gewone rapportering als voor het variabel deel van de subsidie.  

Een aantal mogelijke kwantitatieve indicatoren werden reeds aangehaald. 

Daarnaast is het aanbevelenswaardig om in deze periode van 3 jaar een aantal bevragingen in te 

lassen. Enerzijds zou er jaarlijks een bevraging van de deelnemende zelfstandigen kunnen 

gevraagd worden. Deze bevraging zou de huidige bevraging van de bestuurders en de regio’s 

vervangen. Anderzijds is een bevraging van het grote publiek –zoals ook gebeurde in het kader 

van deze evaluatie- aangewezen, weliswaar niet jaarlijks maar eerder driejaarlijks.  

 

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 64% van het grote publiek dit wel 

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

het grote publiek met 68,9%.  

 

Gezien het in deze optie om een sterk verminderde steun gaat, is het niet opportuun om aan de 

organisatoren te vragen bijkomend bevragingen uit te voeren in het kader van een betere 

dataverzameling en effectmeting.  

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 beperkte 

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 ervan. 



 

 


