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Inleiding 

 

De Dag van de Klant is een initiatief dat jaarlijks en op ad-hoc basis door de Vlaamse 

overheid wordt gesubsidieerd. Het initiatief kadert in de inspanningen van de Vlaamse 

overheid om ondernemerschap en ondernemerszin te stimuleren.  

 

1. Aanleiding voor de evaluatie  

 

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
1
 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
2
 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 is enkel de evaluatie van de Vlaamse Startersdag kunnen 

doorgaan in 2009. Deze van de Dag van de Klant en Open Bedrijvendag werden uitgesteld tot 

er voldoende budgettaire middelen beschikbaar zijn. In 2010 zijn de beperkte nodige 

middelen ter beschikking voor deze evaluaties.  

                                                 
1
 Met “ad-hoc subsidie” worden verwijzen naar basis van de ondersteuning. Hoewel deze projecten vaak sinds 

jaren ondersteuning krijgen, wordt dit steeds jaarlijks toegekend door de minister op basis van een Ministerieel 

Besluit. 
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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. Behalve de jaarlijkse 

administratieve en financiële evaluatie door het Agentschap Ondernemen, heeft er nog geen 

evaluatie (over meerdere jaren) plaatsgevonden.  

De evaluatie van de Dag van de Klant die in dit plan van aanpak wordt voorgesteld, is geen 

louter administratieve evaluatie maar heeft de ambitie om inhoudelijk dieper te gaan en 

daarnaast meerdere jaren in beschouwing te nemen (ook wat betreft de financiële aspecten).  

 

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 zal plaatsvinden in de tweede helft van 2010 en is nauw verbonden met de 

kalender van het evenement zelf (zie verder).  

Net als ieder jaar zal de Dag van de Klant in 2010 doorgaan op de vierde zaterdag van 

september, met name 25 september 2010. Omdat de evaluatie een bevraging van de 

deelnemers en niet-deelnemers 2010 omvat (zie punt 6), zal de evaluatie pas hierna kunnen 

worden afgerond. 

 

Er werd al in het verleden (bij de begrotingsopmaak) opgegeven dat er slechts een beperkt 

budget nodig is voor deze evaluatie omdat ze grotendeels intern zal gebeuren (behalve de 

bevraging van de doelgroepen).  

 

2. Beleidscontext  

 

De evaluatie van de Dag van de Klant kan zowel geplaatst worden binnen het Actieplan 

Ondernemerschap 2009 als binnen dat van 2010.  

 

In dit Actieplan Ondernemerschap 2010 zijn alle acties opgenomen die geïnitieerd en/of 

gesteund worden binnen het beleidsdomein EWI en richt zich uitdrukkelijk op de eerste fasen 

in de levensloop van de onderneming, de pre-start en de startfase
3
.  

 

Hoofdstuk 4 van dit actieplan is bovendien gewijd aan evaluatie van de opgenomen 

initiatieven. Er wordt een engagement genomen dat individuele acties grondig zullen worden 

geëvalueerd. De evaluatie van de Dag van de Klant past hierin.  

  

Sinds 1988 organiseert Unizo jaarlijks in geheel Vlaanderen een “Dag van de Klant”. De 

doelgroep van het initiatief bestaat uit de zelfstandige ondernemer in de distributie en de 

ambachtelijke sector en het grote publiek. Op de “Dag van de Klant” bedanken de 

zelfstandige ondernemers hun klanten voor het vertrouwen. 

 

De algemene doelstelling van de Unizo met de organisatie van de Dag van de Klant is het 

belang van de zelfstandige ondernemer benadrukken als bindmiddel in de Vlaamse economie.  

                                                 
3
 Voor dit actieplan worden starters gedefinieerd als: “een bedrijf dat niet langer dan drie jaar is ingeschreven bij 

de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), of een zelfstandige die niet langer dan drie jaar is aangesloten bij 

een organisme voor de sociale zekerheid der zelfstandigen, indien de inschrijving bij de KBO niet vereist is”. 



 

De Vlaamse overheid steunt dit initiatief sinds 1997 door middel van een ad hoc subsidie. De 

jaarlijkse ondersteuning varieert van 145.000 tot 150.000 euro.  

 

3. Doelstelling(en) van de evaluatie en het beoogde resultaat  

 

Betreffende evaluatie heeft o.a. tot doel na te gaan in hoeverre het initiatief bijdraagt tot een 

positief imago van de ondernemer in Vlaanderen om zo bij te dragen tot een positief 

ondernemersklimaat en het sensibiliseren van het grote publiek rond ondernemerschap. 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:  

• SWOT 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.  

 

4. Bepalen van de krijtlijnen/draagwijdte van de evaluatie (can/will (not) do)  

 

Voor de evaluatie van de Dag van de Klant zijn de volgende gegevens ter beschikking per 

dossier:  

• Jaarlijkse aanvraagdossiers voor de subsidie, inhoudelijke en financiële onderbouwd 

door aanvrager.  

• Vraag naar advies met motivering en advies van Inspectie van Financiën  

• Ministerieel Besluit (MB) 

• Controleverslag van Inspectie Economie  

• Eindrapport Unizo per dossier met o.a. 

o Verslag van de dag (activiteitenrapport) 

o Een overzicht van de mediacampagne  

o Data omtrent deelnemende zelfstandigen 

o Interne evaluatie 

o Gerealiseerde begroting 

• Extra gegevens verzameld door middel van een bevraging (van de doelgroepen). 

Het dient opgemerkt dat er voor sommige edities minder of meer documenten ter beschikking 

zijn.  

 

Aantal randvoorwaarden: 

• Inhoudelijk: Er dient bekeken te worden hoever men kan teruggaan in de tijd. De 

eerste Dag van de Klant dateert van 1988. De Dag van de Klant werd voor het eerst 

gesubsidieerd in 1997 vanuit de Vlaamse minister van Economie (voordien werd er 

ook steun verleend door middel van een overeenkomst). Er dient nagegaan te worden 

of de informatie van de verschillende jaren gelijkaardig is. Het is mogelijk dat de 



beschikbare informatie gedurende de jaren gewijzigd is. Logischerwijs zal de 

evaluatie dieper ingaan op enerzijds de edities die gesubsidieerd werden en anderzijds 

de jaren waarover er het meeste informatie beschikbaar is. Een voorbeeld hiervan is 

dat de extra informatie verzameld door middel van een bevraging enkel zal handelen 

over de Dag van de Klant 2010. Er zal echter geprobeerd worden een zo volledig 

mogelijk beeld te schetsen van voornamelijk de gesubsidieerde edities.  

• Financieel: De middelen die vrijgemaakt worden voor een evaluatie staan zo veel 

mogelijk in verhouding tot de financiële impact van het voorwerp van de evaluatie. 

Voor de Dag van de Klant betekent dit dat er slechts een vrij beperkt budget ter 

beschikking is voor de evaluatie. Er werd in het verleden jaarlijks immers een subsidie 

van maximum 150.000 euro toegekend. Rekening houdend met het gegeven dat dit 

ondertussen al 14 jaar (van 1997 t.e.m. 2010) wordt ondersteund via een subsidie, 

heeft de Vlaamse overheid inmiddels aan de Dag van de Klant ongeveer een bedrag 

van meer dan 1.800.000 euro besteed. In die zin kan gepleit worden voor een 

aanzienlijker bedrag voor de uitvoering van de evaluatie dan initieel zou verwacht 

kunnen worden.  

Wat betreft de bevraging dient er een enquêtebureau ingeschakeld te worden voor de 

uitvoering en verwerking van de bevraging van de doelgroepen.  

• Juridisch: Er zijn over de evaluatie van de Dag van de Klant nooit specifieke 

bepalingen opgenomen in een MB. Diverse Ministeriele Besluiten voorzien wel in een 

aantal modaliteiten die moeten volbracht zijn alvorens de uitbetaling kan gebeuren.  

• Timing: De evaluatie zal plaatsvinden in de tweede helft van 2010 en is nauw 

verbonden met de kalender van het evenement zelf. Zoals jaarlijks vindt de Dag van 

de Klant plaats op de vierde zaterdag van september met name op 25 september 2010. 

Gezien een bevraging ingebouwd wordt, dient rekening te worden gehouden met de 

datum waarop het evenement plaatsvindt.  

 

5. Bepalen van de evaluatievragen  

 

Volgende evaluatievragen komen aan bod: 

• 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 een positief 

ondernemersimago te creëren?  

• In welke mate draagt het project inhoudelijk bij tot het sensibiliseren van het grote 

publiek betreffende ondernemerschap? 

• Welke zijn de effecten van het initiatief bij de doelgroepen?  

• In welke mate slaagt het project in zijn eigen doelstellingen? Hier wordt aandacht 

besteed aan alle doelstellingen van Unizo met de organisatie van de Dag van de Klant 

o.a. op een spectaculaire manier de klanten bedanken voor hun vertrouwen, de troeven 

van het zelfstandig ondernemen in de kijker zetten en aandacht vragen voor het 

zelfstandig ondernemen in de samenleving. 

• 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 1997-2010)? Wat is binnen de totale kostprijs van het 

project het aandeel van de Vlaamse overheid/sponsors/deelnemende bedrijven, …?  

• Wat is de evolutie van het aantal bezoekers volgens verschillende parameters (leeftijd, 

geslacht, …)? 

• Wat is de evolutie van het aantal deelnemende bedrijven volgens verschillende 

parameters (grootte bedrijf, sector, leeftijd bedrijf, regio, …)? 

• 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? 

 

6. Bepalen van de onderdelen van de evaluatie en de methodologie  

 

Deze evaluatie is een ex-post evaluatie. De resultaten van deze evaluatie zullen o.m. gebruikt 

worden voor toekomstige beleidsbeslissingen betreffende dit project.  

 

De evaluatie zal bestaan uit twee grote luiken, met name een kwalitatief luik en een 

kwantitatief luik. Voor de uitvoering van beide luiken zullen verschillende methoden worden 

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 worden verschillende bevragingen voorzien. 

Enerzijds zijn er twee bevragingen van het grote publiek voorzien. Eén kort voor het 

plaatsvinden van de Dag van de Klant 2010 en één kort na het plaatsvinden van de 

Dag van de Klant 2010. Hierin dient o.a. gepeild te worden naar de (veranderende) 

attitude t.o.v. ondernemerschap, de appreciatie van de Dag van de klant, profiel van de 

bezoekers en niet-bezoekers. Er kan ook voor gekozen worden een onderscheid te 

maken tussen enerzijds mensen die de algemene campagne (her)kennen en mensen bij 

wie dit niet zo is. 

 

Daarnaast is er een bevraging van de deelnemende bedrijven gepland. Deze bevraging 

dient door te gaan kort na zaterdag 25 september 2010. Er dient o.a. gepeild te worden 

naar de motivatie voor deelname, de appreciatie van de evenementen, mate van 

tevredenheid omtrent de samenwerking met de organisatoren van de evenementen.  

 

Tot slot is er een bevraging van de niet-deelnemende bedrijven gepland.  

Ook deze bevraging dient door te gaan kort na zaterdag 25 september 2010. Er dient 

o.a. gepeild te worden naar de redenen voor niet-deelname, de appreciatie van de 

evenementen, …. 

 

Deze bevragingen zullen uitbesteed worden aan een enquêtebureau.  

De bevragingen voor deze evaluatie zullen samengaan met de bevraging n.a.v. de 

evaluatie van de Open Bedrijvendag. De reden hiervoor is het gelijke doelpubliek voor 

de bevraging met name het grote publiek in combinatie met de quasi gelijklopende 

timing. De Dag van de Klant vindt 8 kalenderdagen voor Open Bedrijvendag plaats. 



Wat betreft de bevraging van de bedrijven (deelnemende en niet-deelnemende) zal er 

speciale aandacht besteed worden aan de specifieke doelgroep van de Dag van de 

Klant gezien deze toch verschillend is van deze van de Open Bedrijvendag.  

• Interviews met de organisatoren van het initiatief  

• Interviews met de dossierbehandelaars.  

 

De evaluatie zal worden opgevolgd door een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit volgende 

leden: 

• Els Vermander als verantwoordelijke voor dit evaluatiedossier 

• Ilse Boeykens als inhoudelijk verantwoordelijke 

• Sabine Borrey, verantwoordelijke evaluatiecel EWI 

• Pierre Verdoodt, afdelingshoofd 

• Daniel De Craecker als dossierbehandelaar van het AO. 

 

7. Timing  
 

De timing hieronder opgenomen werd vastgelegd op 14 juni 2010 in telefonisch overleg met 

het voorwerp van evaluatie.  

• Mei-juni 2010: Voorbereiden en uittekenen evaluatie: dit omvat het uitwerken van het 

plan van aanpak door S&C en de inhoudelijk bevoegde entiteit.  

• Mei-juni 2010: Overleg met AO i.v.m. plan van aanpak en overmaken dossier aan het 

Departement EWI. 

• Juni 2010: Overleg met het voorwerp van de evaluatie betreffende een aantal 

essentiële onderdelen van de evaluatie zoals timing, verwachte inbreng, uitvoering van 

de evaluatie, verloop van de evaluatie. 

• Juni 2010: Informeren voorwerp van evaluatie (bevestiging afspraken).  

• Juni 2010: Informeren van alle betrokken stakeholders over de evaluatie (o.a. kabinet, 

AO). 

• Juni 2010: Initiëren aanbestedingsprocedure (voor bevraging). 

• Juli 2010: Toekennen opdracht geïnitieerd door aanbestedingsprocedure 

• Juni-oktober 2010: Uitvoeren deskstudie en interviews 

• September-oktober 2010: Uitvoeren bevraging 

• Begin november 2010: Opleveren resultaten bevraging 

• Eind november 2010: Oplevering ontwerp van eindrapport  

• December 2010: Verbetering materiële fouten (i.s.m. voorwerp van de evaluatie) 

• Eind december2010: Oplevering eindrapport 

• Eind december 2010: Overmaken rapport(en) aan betrokken partijen 

• Eind december 2010: Eventuele verspreiding samenvatting en voornaamste conclusies 

evaluatie 

 

8. Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle 

(betrokken) stakeholders (betreffende de uit te voeren evaluatie)  

 

Er werd in 2009 al overleg gepleegd met het voorwerp van evaluatie omtrent het plan van 

aanpak voorbereid in 2009. De wijzigingen in het huidige plan van aanpak zijn erg beperkt. 

Om die reden was het niet noodzakelijk om nogmaals een overleg met het voorwerp van de 

evaluatie omtrent deze nieuwe versie van het plan van aanpak te plannen. Er heeft een kort 

telefonisch overleg plaatsgevonden omtrent het plan van aanpak op 14 juni 2010. 

Verschillende andere overlegmomenten zijn nog gepland (zie punt 7).  



 

Volgende stakeholders worden in dit kader onderscheiden:  

• Het grote publiek: bezoekers en niet-bezoekers 

• Het bedrijfsleven en instanties: deelnemende bedrijven en instanties en niet-

deelnemende bedrijven en instanties 

• Sponsors 

Er vindt geen gerichte informatieronde plaats t.a.v. deze stakeholders, tenzij eventueel via een 

bevraging.  

 

Doelgroepen van het initiatief: 

De doelgroep is zeer ruim. Het gaat hier enerzijds over “het ruime publiek” en anderzijds om 

een specifiek type bedrijven. Deze laatste groep wordt specifiek omschreven als die 

zelfstandige ondernemers die ’s zaterdags rechtstreeks klantencontact hebben: dat gaat van 

algemene voedingswinkels en delicatessenzaken over bakkers en beenhouwers tot kappers en 

kledingzaken, van algemene handelszaken met een breed assortiment, over speciaalzaken tot 

gespecialiseerde vakhandels, van geschenkartikelen, boekhandels en reisbureaus over opticiens, 

welnesscentra en modeboetieks tot zelfstandige doe-het-zelf zaken, tuincentra en garages.  

 

9.  (Wijze van) Uitvoering evaluatie  

 

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de intern beschikbare expertise bij de 

uitvoering van de evaluatie om verschillende redenen: 

• Beperkt budget voor evaluatie aangezien dit in verhouding dient te blijven met de 

toegekende subsidie. 

• Beperkte omvang van de gevraagde evaluatie. 

• Relatief voldoende beschikbare tijd. 

De evaluatie zal dan ook volledig uitgevoerd worden door het Departement EWI, afdeling 

Strategie en Coördinatie, cel evaluatie met ondersteuning van de inhoudelijke 

verantwoordelijke waar nodig, behalve voor de uitvoering en analyse van de bevragingen. 

 

Daarnaast zal er een beroep gedaan worden op een enquêtebureau voor de uitvoering van de 

bevragingen. Het gaat hier om een vrij beperkte opdracht met beperkt budget.  

 

10.  (Procedureel) Verloop van de evaluatie  
 

Evaluatie met voornamelijk gebruik van interne expertise 

Dit plan van aanpak inclusief timing en te verwachten deliverables wordt ter informatie 

bezorgd aan de minister en aan het voorwerp van de evaluatie.  

 

Er zal een aanbestedingsprocedure opgestart worden voor de uitvoering van de bevragingen. 

Gezien de verwachte beperkte omvang, zal gekozen worden voor de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er is beslist om de verschillende 

bevragingen (inclusief deze van de evaluatie van de Open Bedrijvendag) op te nemen in één 

bestek.  

 

Aldus zal voor de opdracht een bestek worden opgemaakt dat de opdracht in detail beschrijft.  

 

Een ontwerp van eindrapport betreffende de evaluatie wordt opgeleverd t.a.v. de inhoudelijk 

bevoegde entiteit(en) binnen EWI die de mogelijkheid krijgt (krijgen) opmerkingen, 

suggesties, aanvullingen, bijkomende vragen, … te formuleren. Het is de discretionaire 



bevoegdheid van S&C om uit te maken of hier al dan niet op wordt ingegaan bij het opstellen 

van het eindrapport.  

 

Ook het voorwerp van de evaluatie krijgt de mogelijkheid het ontwerpeindrapport na te kijken 

en dit met het oog op het verbeteren van materiële fouten. 

 

Het eindrapport wordt (door S&C) in hard-copy bezorgd aan de minister, de inhoudelijk 

bevoegde entiteit en het voorwerp van de evaluatie.  

 

11. Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie  

 

Overmaken aan de minister, aan het voorwerp van de evaluatie met name Dag van de Klant 

van Unizo en aan het Agentschap Ondernemen. Deze laatste kan dan rekening houden met de 

resultaten en zeer specifiek met de aanbevelingen van deze evaluatie bij het opstellen en de 

administratieve afhandeling van dergelijke subsidiedossiers.  

De verspreiding van de resultaten zal gebaseerd zijn op de communicatiestrategie van het 

Departement EWI betreffende evaluaties. 


