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Inleiding 
De lokale overheid drukt een belangrijke stempel op het ondernemersklimaat. 

Een goed ondernemersklimaat houdt in dat de zelfstandige ondernemer gehoord wordt en kan 
meedenken. Dat hij (M/V/X) op een vlotte en efficiënte manier geholpen wordt, zoals bij het 

zoeken van een geschikte vestigingsplaats. Dat hij bereikbaar is en zich vlot kan verplaatsen. Dat 
hij duurzaam kan ondernemen en dat kan doen in een dynamisch klimaat, zodat hij ook waar 

krijgt voor zijn belastinggeld. 

Danny Van Assche, voorjaar 2018 1 

Naast een vlotte bereikbaarheid, een faire fiscaliteit, ruimte om te ondernemen en een pleidooi voor het 
werken aan bedrijvige kernen, waarderen ondernemers het ook dat hun gemeente efficiënt met hen 
samenwerkt. 
 
Van een gemeente kan verwacht worden dat zij zich hierop organiseert.  
 

- Beleidsmatig: UNIZO is er alvast voorstander van om in het college van burgemeester en schepenen 
alle economische bevoegdheden (industrie, horeca, toerisme, landbouw, handel) te bundelen bij 
één persoon. 

- Ambtelijk: daarnaast beveelt UNIZO ook aan om specifieke ambtelijke aanspreekpunten voor 
ondernemers op te zetten. 
Minimum minimorum onder de vorm van een ambtenaar of dienst economie. 
 
Daarnaast is het ook nuttig om thematische aanspreekpunten te overwegen zoals een 
bereikbaarheidsadviseur bij grote openbare werken, of een energiecoach om ondernemers te 
ondersteunen die energiezuinig willen ondernemen. 

 
Zowel de politieke verantwoordelijke als de ambtenaar/dienst economie kan volgende rollen vervullen: 

- Lokaal kenniscentrum over het economisch gebeuren van de gemeente, 
- Proactieve opvolging van de economische effecten van bepaalde maatregelen, 
- Interne ambassadeur binnen het lokaal bestuur en de gemeentelijke diensten, 
- Opzetten van overleg met de stakeholders, 
- Bewegwijzering van de individuele ondernemer binnen de gemeentelijke diensten, 
- Persoonlijke dienstverlening aan de ondernemers, 

 
Een gemeente die hierop inzet, draagt meteen ook bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen  
(SDG’s) zoals geformuleerd door de Verenigde Naties als ambitie voor de periode 2016-2030: 
 

     
 

 
1 Denk globaal, koester lokaal – UNIZO-prioriteiten gemeenteraadsverkiezingen 2018 – www.unizo.be/unizo-kiest 
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Van alle gemeenten wordt verwacht dat zij tegen het einde van het jaar hun beleidsplanning en 
actieplannen voor de komende zes jaar neerleggen. 
 
UNIZO was alvast nieuwsgierig hoe de gemeenten en steden vandaag hun dienstverlening economie 
aanpakken. 
 
In het voorjaar 2019 heeft UNIZO-Ondernemersvereniging bij alle steden en gemeenten in Vlaanderen en 
Brussel onderzocht hoe de gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers georganiseerd is en welke rol 
een eventuele dienst economie hierin speelt. 
 
Het doel van dit onderzoek is een globale foto te nemen van hoe deze dienstverlening georganiseerd is.  
 
Hierbij kan elke gemeente en stad haar dienstverlening vergelijken met gelijkaardige gemeenten (grootte 
van de gemeente of stad of socio-economisch profiel/BELFIUS categorie) en desgewenst haar 
dienstverlening optimaliseren. 
 
Tabel 1: Kijkrooster gemeentelijke dienstverlening 
 

Grootte (bevolking) Belfiuscluster (2017) 
<10.000 inwoners 
10-20.000 
20.000-40.000 
40.000-60.000 
>60.000 

Vlaanderen: 
Woongemeenten (V1,2,3,4,5) 
Landelijke gemeenten (V6,7,8) 
Gemeenten met concentratie economische activiteit (V9,10,11,12) 
Verstedelijkte gemeenten (V13, 14) 
Grote en regionale steden (V15) 
 
Gemeenten Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
Het volgende werd onderzocht: 

- Via deskresearch:  
o Valt via de website van de gemeente/stad te achterhalen of er een dienst economie 

bestaat ? 
o Hoe gemakkelijk vindt men de contactinformatie van deze dienst (aantal muisklikken) ? 

- Via bevraging: 
o Grootte van de eventuele dienst economie 
o Type dienstverlening t.b.v. ondernemers en rol van de dienst economie 
o Organisatie van de communicatie met ondernemers (toegankelijkheid, type 

communicatiekanalen, inhoud van de communicatie) 
 

Het onderzoek werd verricht door Zoë Geboes, in het kader van haar stage-opdracht als studente 
bestuurskunde bij de Universiteit van Gent.   
 
Hieronder vindt u de resultaten van de deskresearch en van de UNIZO-enquête.  
Meer info: Wim.Geirnaerdt@unizo.be, coördinator lokale belangenbehartiging  
 
Wij danken alvast alle gemeenten en steden die hebben meegewerkt aan dit onderzoek voor hun 
medewerking, en staan graag ter beschikking voor verdere opvolging. 
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1 Algemene bevindingen voor de gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest: 

 

1.1 Van de 19 gemeenten hebben er 11 de enquête minstens gedeeltelijk ingevuld 
 

1.2 Ambtenaren/diensten economie en profiel 
 

- In alle gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt een specifieke dienstverlening 
voor ondernemers voorzien. In slechts 1 gemeente wordt dit takenpakket ingevuld via een 
eenmanspost. 

- De meeste ambtenaren hebben een uitvoerend profiel. In iets meer dan de helft van de Brusselse 
gemeenten vinden we ambtenaren van niveau A terug. 

- Het hoeft dan ook niet te verbazen dat in de dagdagelijkse bezigheden vooral het uitwerken van 
reglementen en de wettelijk verplichte opdrachten wordt aangeduid. Slechts in een 4/10 van de 
gemeenten komt de dienst economie ertoe echt beleidsvoorbereidend werk te verrichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANBEVELINGEN: 

Zorg voor een interne back-up van de gemeentelijke dienstverlening 

Maak ruimte voor echt beleidsvoorbereidend werk (studiewerk, evaluatie gemeentelijk 
beleid) 
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1.3 Bereikbaarheid en communicatiepolitiek: 
 

- In de regel is de contactinformatie (aantal klikken na het intikken van het woord “economie”) 
gemakkelijk terug te vinden 

- De diensten economie zijn naar eigen zeggen gemakkelijk digitaal en persoonlijk bereikbaar, zij het 
vooral binnen de kantooruren. Bij slechts 4/10 gemeenten kunnen ondernemers ook buiten de 
kantooruren terecht. 

- Relatief weinig gemeenten voeren een pro-actieve aanwezigheidspolitiek (kennisname met nieuwe 
ondernemingen vinden we terug bij 3/10 respondenten, slechts bij 4/10 gemeenten wordt 
aangeduid dat men aanwezig is op ondernemersevents in de gemeente).  

- Wanneer we kijken naar de gebruikte communicatiekanalen, zijn de meest populaire de rubriek op 
de gemeentelijke website en/of nieuwsbrief en het organiseren van inspraakvergaderingen en 
infosessies. Sociale media of het inzetten op bedrijfsbezoeken scoort dan weer een stuk lager 
(6/11) 

- Gemeenten communiceren vooral over zaken waar zij als gemeente impact op hebben: openbare 
werken, events, eigen reglementering en ondersteuning. 

- Het valt op dat we in slechts 1 gemeente een aanbod vinden van ondersteuning voor het vinden 
van een geschikte locatie. 

- In de regel communiceert men vooral naar de brede ondernemersgroep en wordt er slechts 
sporadisch gebruik gemaakt van de communicatiekanalen van al dan niet lokale verenigingen van 
ondernemers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANBEVELINGEN: 

Hou eerst en vooral uw website als visitekaartje op orde 

Zorg voor een aanwezigheidspolitiek op het terrein: onthaal uw nieuwe ondernemers, 
zoek contact bvb naar aanleiding van lokale ondernemersevents 

Maak voor uw communicatie gebruik van uw lokale netwerken 
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1.4 Takenpakket van de dienst 
- In slechts 1 gemeente wordt het takenpakket “economie” niet gecombineerd met andere taken. 
- Taken die aan de dienst economie ook worden toegewezen, zijn zaken zoals lokale animatie, 

tewerkstelling en sociale zaken en grondgebonden materies zoals ruimtelijke ordening en 
stadsontwikkeling. 

- Wanneer we kijken naar het inhoudelijk takenpakket, zien we dat de meeste dienstverlening zich 
vooral concentreert op handel en markten, de ondersteuning bij de uitvoering van de wettelijke 
opdrachten van de gemeente en de eigen ondersteuning.  

- Locatiebegeleiding wordt slechts in een kleine meerderheid van de gemeenten aangeboden. In 
slechts een minderheid van gemeenten is de dienst economie betrokken bij openbare 
werken/events en bij planningsprocessen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANBEVELINGEN: 

Zorg voor focus door haalbare en coherente takenpakketten  

Ondersteun uw bedrijven die op zoek zijn naar een goede locatie, zowel handel en 
horeca als productiebedrijven 

Overweeg waar u uw ambtenaar/dienst positioneert (grondgebiedzaken) en zorg voor 
een goed intern afsprakenkader 

Betrek de dienst economie ook systematisch bij het opzetten van openbare werken en 
events, alsook wanneer u gemeentelijke (ruimtelijke) planningsprocessen opzet 
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1.5 Welke suggesties geven de gemeenten zelf om hun dienstverlening te verbeteren? 
 

- Een meerderheid van diensten duidt aan dat met een hoger budget, men een performantere 
dienstverlening zou kunnen uitbouwen 

- De belangrijkste suggestie is om te komen tot een gestructureerde ervaringsuitwisseling tussen de 
diensten economie 

- Ook de idee van intergemeentelijke samenwerking, een gezamenlijk platform en back-up over de 
gemeentegrenzen heen zou voor een meerderheid van respondenten een meerwaarde kunnen 
betekenen. 

- Tot slot kan ook voor een betekenisvolle minderheid van de gemeenten de interne samenwerking 
tussen de diensten onderling verbeterd worden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANBEVELING: 

Zorg voor een goed intern afsprakenkader  

Wissel goede ervaringen uit met andere gemeenten 

Overweeg intergemeentelijke samenwerking  
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1.6 Conclusie: algemene aanbevelingen voor een betere dienstverlening 
 

1.6.1 Aanbevelingen voor de gemeenten individueel: 

Zorg voor een interne back-up van de gemeentelijke dienstverlening. Voorzie voldoende 
budget. 

Maak ruimte voor echt beleidsvoorbereidend werk 

Hou eerst en vooral uw website als visitekaartje op orde 

Zorg voor een aanwezigheidspolitiek op het terrein: onthaal uw nieuwe ondernemers, 
zoek contact bvb naar aanleiding van lokale ondernemersevents 

Maak voor uw communicatie ook gebruik van uw lokale (ondernemers)netwerken 

Zorg voor focus door haalbare en coherente takenpakketten  

Ondersteun uw bedrijven die op zoek zijn naar een goede locatie, zowel handel en 
horeca als productiebedrijven 

Overweeg waar u uw ambtenaar/dienst positioneert (grondgebiedzaken) en zorg voor 
een goed intern afsprakenkader 

Betrek de dienst economie ook systematisch bij het opzetten van openbare werken en 
events, alsook wanneer u gemeentelijke (ruimtelijke) planningsprocessen opzet 

Zorg voor een goed intern afsprakenkader 

Wissel goede ervaringen uit met andere gemeenten 

Overweeg intergemeentelijke samenwerking 

1.6.2 Aanbevelingen voor hogere overheden of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: 

Faciliteer intergemeentelijke samenwerking, zeker voor kleinere gemeenten 

Zorg voor een gezamenlijk informatie- en uitwisselingsplatform als startbasis 
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1.7 Recommandations générales  
 

1.7.1 Recommandations pour les autorités communales  

Soutenez vos entreprises à la recherche d'un bon emplacement, qu'il s'agisse de 
commerces, d'hôtellerie ou de production. 

Réfléchissez au positionnement de votre fonctionnaire/service public et assurez-vous 
d'avoir un bon cadre d'accord interne. 

Impliquez systématiquement le service économie dans la mise en place de travaux et 
d'événements publics, ainsi que dans la mise en place de processus d'aménagement du 

territoire communal. 

Assurez un bon cadre d'accord interne  

Fournir une sauvegarde interne des services communaux. Fournir un budget adéquat. 

Faire de la place pour un véritable travail préparatoire en matière de politiques. 

D'abord et avant tout, gardez votre site Web à jour comme une carte professionnelle.  

Assurer une politique de présence sur le terrain : accueillir vos nouveaux entrepreneurs, 
prendre contact, par exemple à l'occasion d'événements entrepreneuriaux locaux. 

Utilisez vos réseaux locaux (entrepreneuriaux) pour votre communication. 

Échangez les bonnes expériences avec d'autres communes 

Envisagez une coopération intercommunale 

1.7.2 Recommandations pour les autorités supérieures ou la coopération intercommunale : 

Facilitez la coopération intercommunale, en particulier pour les petites communes 

Fournir une plate-forme commune d'information et d'échange comme point de départ. 
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2 Bijlage: Deskresearch 
 

Stad Dienst/ambtenaar 
economie terug te vinden 
op website: 0 = Neen, 1 = 

Ja 

Vindbaarheid 
contactinformatie na 

intikken 'economie' op 
startpagina: #muisklikken 

Anderlecht 1 1 
Brussel 1 2 
Elsene 1 2 
Etterbeek 1 2 
Evere 0 1 
Ganshoren 1 2 
Jette 1 1 
Koekelberg 1 Enkel algemene contactinfo 
Oudergem 1 1 
Schaarbeek 1 1 
Sint-Agatha-Berchem 1 1 
Sint-Gillis 1 2 
Sint-Jans-Molenbeek 1 1 
Sint-Joost-ten-Node 1 3 
Sint-Lambrechts-
Woluwe 

1 0 

Sint-Pieters-Woluwe 1 1 
Ukkel 1 1 
Vorst 1 1 
Watermaal-Bosvoorde 1 2  

18/19 Gemiddeld: 1,5 
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3 Bijlage: Enquête: 
3.1 Diensten economie: in alle gemeenten aanwezig 
 
Benchmark: totaalbeeld Vlaanderen en Brussel: 
 

Waar ? Er is een dienst economie 
Volgens inwonersaantal 

 Er is een dienst economie 
Volgens Belfius-hoofdcluster 

 

Ja Brussel: 11/11 
respondenten 
 
Vlaanderen: 
Ja: 172/237 respondenten 
(70%) 
 
14 gemeenten zijn van plan 
op korte termijn aan te 
werven/op te starten 
 

20-40.000: 60/65 (90%) +3/3 
40-60.000: 8/8 +4/4 
>60.000: 8/8+4/4 

Verstedelijkte gemeenten (V13, 14): 19/22 (86%) 
Grote en regionale steden (V15): 9/9 
 
Brusselse Gemeenten: 11 

 

3.2 Aantal ambtenaren, niveau en VTE voor takenpakket economie: 
 

Gemeente 12.1. 
Niveau 
A 

12.2. 
Niveau 
B 

12.3. 
Niveau 
C 

12.4. 
Niveau 
D 

Wat is 
het 
totaal 
aantal 
koppen?  

13. Wat is het 
totaal aantal 
personeelsleden 
(in VTE) van de 
dienst economie 
sensu stricto? 

Brussel      >0.5 
Anderlecht 1 3 1 2 7 >1 
Etterbeek 0 1 0 0 1 >1 
Evere 1 1 1 1 4 >1 
Jette 2 1 3 0 6 >1 
Koekelberg 0 0 1 0 1 0.5 – 1 
Schaarbeek 1 2 0 0 3 >1 
Sint-Joost-
ten-Node 

0 0 2 0 2 >1 

Sint-Pieters-
Woluwe 

1 0 2 0 3 >1 

Ukkel 0 1 1 0 2 >1 
TOTAAL 6 9 11 3   

 
Benchmark: totaalbeeld Brussel en Vlaanderen: 

Volgens inwonersaantal Volgens Belfius-hoofdcluster 
20-40.000: 60+3 
  7 X<0.5 /22+1 X 0.5-1/28+2 X>1 
40-60.000: 8/8+4/4 
   1 X  0.5-1  / 8+3 X >1 
>60.000: 8/8+4/4 
   1 X <0.5/ 0.5-1   / 7+3 X >1 

Verstedelijkte gemeenten (V13, 14): 19 
              1 X <0.5 / 3 X 0.5-1 / 15 X >1 
Grote en regionale steden (V15): 9/9 
               <0.5       / 0.5-1       / alle >1 
 
Brusselse Gemeenten: 11                1 X <0.5 / 1 X 0.5-1 
/ 9 X >1 
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3.3 Communicatie 
3.3.1 Op welke manier(en) is de dienst/ambtenaar economie bereikbaar of onderhoudt de 

dienst/ambtenaar economie contacten met ondernemers?  
 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord 

Totaal 
Brusselse 
gemeent
en 

% van antwoorden % 

Benchmark: 

Vlaanderen volgens 
Belfius-categorie 

Benchmark: 

Grootte 
(inwonersaantal) 
gemeenten Vlaanderen 
en Brussel 

Te bezoeken zonder afspraak 
tijdens kantooruren 

9 90 

verstedelijkt: 17/22 (77%)  
steden: 5/9                                

20-40.000:40/63(63%)   

40-60.000: 10/12 (83%)  

>60.000: 7/12 (58%) 

Te bezoeken op afspraak 
tijdens kantooruren 8  80 

verstedelijkt: 13/22 (59%) 
steden: 9/9                        

20-40.000:46/63 (73%)  
40-60.000: 11/12 (92%) 
>60.000: 11/12 

Vlotte digitale bereikbaarheid 
(e-mail, social media) en/of via 
telefoon 

6  60 
verstedelijkt: 18/22 (77%) 
steden: 9/9                         

20-40.000:51/63 (81%)  
40-60.000: 11/12 (92%) 
>60.000: 10/12 (83%) 

Organisatie van eigen events 
en infosessies 6  60 

verstedelijkt: 13/22 (59%) 
steden: 9/9                         

20-40.000:42/63 (68%)  
40-60.000: 10/12 (69%) 
>60.000: 10/12 

Te bezoeken op afspraak 
buiten kantooruren 4  40 

verstedelijkt: 8/22 (36%) 
steden: 8/9                         

20-40.000:26/63 (41%)  
40-60.000: 7/12 (58%) 
>60.000: 8/12 (67%) 

Deelname van de dienst 
economie aan netwerkevents 

4  40 
verstedelijkt: 12/22 (55%) 
steden: 9/9                         

20-40.000:35/63 (56%)  
40-60.000: 7/12 (58%) 
>60.000: 9/12 (75%) 

Persoonlijke 
voorstellingsronde/bezoek bij 
(nieuwe) ondernemers 

3  30 
verstedelijkt: 8/22 (36%) 
steden: 7/9                        

20-40.000:17/63 (27%)  
40-60.000: 5/12 (46%) 
>60.000: 6/12 (50%) 

Ander, gelieve te specificeren 0 0   

Totaal aantal respondenten: 10 

Vraag overgeslagen: 1 
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3.3.2 Hoe communiceert u als lokale overheid met ondernemers?  
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Kanaal Aantal Brusselse 
gemeenten 
waar kanaal 
wordt gebruikt  

Benchmark: 

Belfiuscategorie  Vlaanderen 

Benchmark: 

Grootte (inwonersaantal) gemeenten 
Vlaanderen en Brussel 

Rubriek voor ondernemers op de 
gemeentelijke website 

8/10 verstedelijkt: 17/22 (77%) 
steden: 8/9                   

20-40.000:52/68 (76%)                                  
40-60.000: 8/12 (67%)                          
>60.000: 11/12 (92%) 

 Inspraakvergadering 8/10 verstedelijkt: 12/22 (55%) 
steden: 9/9                   

20-40.000:48/68 (57%)                                  
40-60.000: 9/12 (75%)                           
>60.000: 12/12 

Infosessies 8/10 verstedelijkt:15/22 (68%)        
steden: 8/9                   

20-40.000:56/68 (82%)                                  
40-60.000: 12/12                                   
>60.000: 10/12  (83%) 

Rubriek voor ondernemers in 
gemeentelijke/stedelijk infoblad/-mail 

7/10 verstedelijkt: 12/22 (55%) 
steden: 6/9 

20-40.000:39/68 (57%)                                  
40-60.000: 6/12 (50%)                         
>60.000: 9/12 (75%) 

Sociale media 7/10 verstedelijkt: 17/22 (77%) 
steden: 9/9                   

20-40.000:51/68 (75%)                                  
40-60.000: 10/12 (83%)                        
>60.000: 11/12 (92%) 

Bevraging/enquête 6/10 verstedelijkt:12/22 (55%) 
steden: 6/9                   

20-40.000:38/68 (56%)                                  
40-60.000: 7/12 (58%)                         
>60.000: 10/12 (83%) 

 (Bedrijfsbezoek 6/10 verstedelijkt:7/22 (32%) steden: 
7/9                    

20-40.000:36/68 (53%)                                  
40-60.000: 6/12 (50%)                         
>60.000: 9/12 (75%) 

Adviesraad 5/10 verstedelijkt:19/22 (86%) 
steden: 5/9                     

20-40.000:54/68 (79%)                                  
40-60.000: 8/12 (67%)                         
>60.000: 8/12 (67%) 

Nieuwsbrief voor ondernemers 5/10 verstedelijkt: 9/22 (41%) 
steden: 8/9                   

20-40.000:44/68 (65%)                                  
40-60.000: 6/12 (50%)                          
>60.000: 11/12 (92%) 

Infobrochure 5/10 verstedelijkt:13/22 (59%) 
steden: 9/9                   

20-40.000:39/68 (57%)                                  
40-60.000: 6/12 (50%)                         
>60.000: 11/12 

Bedrijvencatalogus/handelsgids 3/10 verstedelijkt:11/22 (50%) 
steden: 6/9                   

20-40.000:33/68 (49%)                                  
40-60.000: 9/12 (75%)                         
>60.000: 11/12 (92%) 

(92%)Pers 3/10 verstedelijkt:17/22 (77%) 
steden: 9/9                   

20-40.000:51/68 (75%)                                  
40-60.000: 9/12 (75%)                         
>60.000: 11/12 (92%) 
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3.3.3 Waarover communiceert u als lokale overheid met ondernemers?    
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 
Benchmark: 

Steden 
Vlaanderen 

Openbare werken 8  80 9/9 

Evenementen 8  80 9/9 

Regelgeving van het eigen bestuur (bv. 
Belastingreglementen,… ) 

7  70 9/9 

Ondersteunende initiatieven (bv. Aanpak van 
leegstand, subsidiereglementen,…) 

6  60 
9/9 

Ondersteunende initiatieven (bv. Aanpak van 
leegstand, subsidiereglementen,…) 

6  60 
9/9 

Startersinformatie 4  40 9/9 

Regelgeving van andere overheden (bv. GDPR, 
wijziging vennootschapswetgeving,… ) 

4  40 
7/9 

Beschikbare ruimte voor ondernemers (KMO-
terreinen, winkelpanden,…) 

1  10 
9/9 

Ander, gelieve te specificeren 0  0  

Totaal aantal respondenten: 10 

Vraag overgeslagen: 0 

   

 
De steden in Vlaanderen bieden een uitgebreider informatiepakket dan de Brusselse. Deels nemen ze een aantal 
opdrachten waar, die in Brussel door gewestelijke instanties (in deze o.a. Hub.brussels en Citydev) worden 
opgenomen.  
  



Voorjaar 2019  Een initiatief van    

Powered by CheckMarket – Brussels Hoofdstedelijk Gewest Pagina 17 van 24 

 

 

3.3.4 Tot wie richt u zich in uw communicatie?   
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 
Benchmark: 

Steden 
Vlaanderen 

Ondernemers: via een algemene benadering 8  80 8/9 

Ondernemers: via een gesegmenteerde 
benadering (volgens sector, ligging, grootte,…) 4  40 

9/9 

Het grote publiek 4  40 6/9 

Ondernemersorganisaties (UNIZO, VOKA, 
Ondernemersclubs) 

2  20 
9/9 

Totaal aantal respondenten: 10 

Vraag overgeslagen: 0 
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3.4 Takenpakket 
3.4.1 Wat doet de dienst economie?  
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 
Benchmark:  

Steden 
Vlaanderen 

Uitwerken reglementering 7  70 9/9 

Uitvoering wettelijke opdrachten 7  70 9/9 

Beleidsvoorbereiding 4  40 9/9 

Ander, gelieve te specificeren 3  30  

Totaal aantal respondenten: 10 

Vraag overgeslagen: 1 

   

 
Ander:  

 we ondersteunen ondernemers bij hun administratieve procedures 

 Organisation d'événements 
 De dienst Economie is opgericht om de Ukkelaar zo goed mogelijk bij te staan.   
 Onze dienst staat klaar om alle zelfstandigen en ondernemingen, groot of klein,  
 bij te staan bij hun administratieve verplichtingen rond de rustdag en de afwijkingen erop.  
 Ons personeel staat de handelaarsverenigingen ook bij om onze gemeente samen aantrekkelijker te maken  
 door jaarmarkten, rommelmarkten en allerhande andere activiteiten te organiseren.  
 Onze dienst Economie zorgt ook voor het goede verloop van de onmisbare markten. 

 
Bij ‘andere’ specifieerden de steden in Vlaanderen o.m. : 

 Innovatie stimuleren 
 Organisatie acties, events, infosessies, netwerkmomenten, ondersteuning ondernemerschap via subsidiereglementen, begeleiding bij 

zoeken naar geschikte vestigingslocatie (grond of pand), startersbegeleiding, winkelstraatmanagement,... 
 Ondersteuning aan ondernemers, organistaie van evenementen, tussenpersoon naar stadsbestuur, advies, ... 
 Doorverwijzing, horecavergunningen, ... 
 Starterswerking, leegstandsproblematiek, centrummanagement, ... 
 Netwerking, begeleiden van ondernemers in hun vragen bij de stad, ... 
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3.4.2 Met welk ander takenpakket wordt economie gecombineerd?   
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Gemeente Combinatie 
met 

Ander, gelieve te 
specificeren 

Economie wordt niet gecombineerd 
met andere dienstverlening 

Anderlecht 
 

De dienst heet economische ontwikkeling en bevat: economie, 
handel, middenstand, wekelijkse markten en tewerkstelling 

Brussel Ruimtelijke 
ordening 

  

Etterbeek 
 

Kermissen Markten 
Rommelmarkten 

 

Evere 
 

TEWERKSTELLING 
 

Jette 
 

animaties 
 

Koekelberg 
 

Festivités locales 
 

Schaarbeek Sociale zaken Handel 
 

Sint-
Agatha-
Berchem 

  
Economie wordt niet gecombineerd 
met andere dienstverlening  

Sint-Joost-
ten-Node 

Communicatie 
  

Sint-Pieters-
Woluwe 

 
Animatie 
mensenrechten en 
europese betrekkingen 

 

Ukkel 
  

Economie wordt niet gecombineerd 
met andere dienstverlening 

Totaal 
Brussel  

 9/11 
-  

2/11 
 

Steden 
Vlaanderen  

 Steden Vlaanderen: 2/9 
*Combinatie met:Werk 
*Dienst economie is 
geïntegreerd In Directie 
klimaat, ondernemen 
en ruimtelijke ordening 

Steden Vlaanderen: 7/9 
 

In de meeste Vlaamse steden is de dienst economie een dienst op zich, die niet wordt 
gecombineerd met andere diensten. Dit is niet zo in Brussel. 
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3.4.3 Welke diensten worden aangeboden en welke rol speelt een eventuele dienst/ambtenaar 
economie hierin? 

 

 
In de vakjes staat dat zo goed als alle Vlaamse steden, die de enquête invulden, diensten in het betreffende 
vakdomein aanbieden.  
Daarnaast wordt weergegeven in welke mate de dienst Economie betrokken is bij dit werkveld of het werkveld 
volledig beheert.  Zo zijn, bij wijze van voorbeeld, 7 van de 9 Vlaamse steden betrokken bij dossiers omtrent de 
‘inname openbaar domein’, daar waar in Brussel slechts 30% van de diensten aangeeft hierbij betrokken te zijn (20% 
geeft aan betrokken te zijn, 10% geeft aan dit te beheren).  

Steden Vlaanderen:  
dienst wordt aangeboden 9/9 
én dienst economie 9/9 
betrokken 

Steden Vlaanderen:  
dienst wordt aangeboden 9/9 
én dienst economie 8/9 betrokken 

Steden Vlaanderen:  
dienst wordt aangeboden 9/9 
én dienst economie 8/9 betrokken 

Steden Vlaanderen:  
dienst wordt aangeboden 8/9 
én dienst economie 8/9 betrokken 

Steden Vlaanderen:  
dienst wordt aangeboden 9/9 
én dienst economie 9/9 betrokken 

Steden Vlaanderen:  
dienst wordt aangeboden 9/9 
én dienst economie 7/9  betrokken 

Steden Vlaanderen:  
dienst wordt aangeboden 8/9 
én dienst economie 7/9 betrokken 

Steden Vlaanderen:  
dienst wordt aangeboden 7/9 
én dienst economie 5/9  betrokken 

Steden Vlaanderen:  
dienst wordt aangeboden 8/9 
én dienst economie 5/9 betrokken 
betrokken 

Steden Vlaanderen:  
dienst wordt aangeboden 7/9 
én dienst economie 3/9  betrokken 

Steden Vlaanderen:  
dienst wordt aangeboden 9/9 
én dienst economie 9/9  betrokken 
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In onderstaande tabel wordt een ‘benchmark’ weergegeven voor een selectie van de belangrijkste domeinen van de 
dienst economie.  

 
Georganiseerde dienstverlening, 
ongeacht de rol van een dienst 
economie 

Benchmark: 
ngl bevolkingsaantal 
Vlaanderen én Brussel 

Benchmark: 
ngl Belfius-categorie Vlaanderen 

 
Gemeentelijke premies & subsidies 
175/229 respondenten (76%) 
 

 
20-40.000:51/68 (75%)   
40-60.000: 9/12 (75%) 
 >60.000: 10/12 (83%) 

verstedelijkt:20/22 (90%)                  
steden: 9/9 

Brussel: 8/10 

 
Locatiebegeleiding 
KMO 
134/229 (59%) 

 
20-40.000:41/68 (60%)   
40-60.000: 10/12 (83%) 
 >60.000: 7/12 

verstedelijkt:16/22 (73%)                  
steden: 7/9                                              

Brussel: 6/10 

 
Locatiebegeleiding  
horeca-handel-diensten 
128/229 (56%) 

 
20-40.000:44/68 (65%)   
40-60.000: 10/12 (83%) 
 >60.000: 9/12 (75%) 

verstedelijkt:17/22 (77%)                  
steden: 8/9                                             

Brussel: 6/10 

 
Proactief onthaal van nieuwe 
ondernemers 
116/229 (51%) 

 
20-40.000:43/68 (63%)   
40-60.000: 9/12 (75%) 
 >60.000: 8/12 (67%) 

verstedelijkt:15/22 (68%)                  
steden: 8/9                                              

Brussel: 7/10 

 
Vlaamse steden zijn toch beduidend meer bezig zijn met locatiebegeleiding van ondernemers dan de Brusselse.  
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3.5 Naar wie verwijst u extern door bij vragen van ondernemers?  
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Vlaamse of Brusselse overheid 5  50 

Federale overheid 2  20 

Intercommunale 1  10 

UNIZO 6  60 

Ander, gelieve te specificeren 6  60 

VOKA 1  10 

Totaal aantal respondenten: 10 

Vraag overgeslagen: 0 

  

Ander: 

- Hub.brussels, Lokaal Ondernemingsloket 
- ondernemingsloket, HUB 
- HUB Brussels - UCM - 1819 
- 1819 
- Atrium 
- HUB Brussels 
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3.6 Welke knelpunten en obstakels ondervindt u in de uitbouw van uw dienstverlening 
economie?  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord 
Totaal 
Brusselse 
gemeenten 

% van antwoorden % 
Benchmark: 

Steden 
Vlaanderen 

Te weinig (echte) tijd voor het domein 
economie (door andere taken) 

7  70 2/9 

Te weinig budget 5  50 7/9 

Te weinig tijd voor externe netwerking 5  50 2/9 

Te weinig tijd voor bijscholing en opvolging van 
(wijzigende) regelgeving 

4  40 2/9 

Te weinig interne communicatie met andere 
diensten 

4  40 
3/9 

Te weinig expertise in huis 3  30 0/9 

Ander, gelieve te specificeren 

1  
Door splitsing 
dienst 
economie en 
dienst 
evenementen 
moet dit wel 
voortaan 
verbeteren 

 

 10 

1 

Te weinig 
tijd om 
strategisch 
te werken. 
Teveel bezig 
met ad-hoc-
dossiers 

Totaal aantal respondenten: 10 

Vraag overgeslagen: 0 
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3.6.1 Welke mogelijke verbeterpunten ziet u zelf voor de uitbouw van uw dienstverlening 
economie?  

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord 
Totaal 
Brusselse 
gemeenten 

% van antwoorden % 
Benchmark: 

Steden 
Vlaanderen 

Meer ervaringsuitwisseling tussen 
ambtenaren lokale economie 

7  70 
1/9 

Meer budget voorzien voor het domein 
economie in functie van meer mankracht en 
expertise (= interne versterking) 

7  70 
8/9 

Meer intergemeentelijke samenwerking in de 
dienstverlening voor ondernemers 

6  60 
1/9 

Uitbouw van een (digitaal) kennisnet en een 
back-office voor ambtenaren lokale 
economie 

5  50 
4/9 

Investeren in een interne integratie (of op 
zijn minst betere communicatie) met andere 
diensten, … 

4  40 
7/9 

Meer budget voorzien voor het domein 
economie in functie van meer initiatieven 
voor ondernemers (= producten en 
activiteiten) 

3  30 

7/9 

Ander, gelieve te specificeren 0  0 0 

Totaal aantal respondenten: 10 

Vraag overgeslagen: 0 

   

 


