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Voka wordt partner in Open Bedrijvendag

Open Bedrijvendag komt voor een kwart in handen van Voka, het Vlaams netwerk van
ondernemingen. Samen met Roularta Media Group en TWICE organiseert Voka voortaan
het grootste eendagsevenement in België. Dit jaar zetten op zondag 5 oktober opnieuw ruim
400 bedrijven in Vlaanderen en Wallonië hun deuren open voor het grote publiek. “Open
Bedrijvendag is een schitterend initiatief dat bedrijven en ondernemerschap op een positieve
manier onder de aandacht brengt van het grote publiek. Dat is ook waar Voka naar streeft,
en daarom stappen we graag mee in dit verhaal”, aldus Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder
van VOKA.
TWICE en Roularta Media Group namen in juni 2012 respectievelijk 25 en 75% van de
aandelen van Open Bedrijvendag over van Yves Lejaeghere, die het initiatief in 1990
lanceerde. Voortaan stapt ook Voka mee in dit succesverhaal, en wordt voor 25%
aandeelhouder, samen met TWICE (25%) en Roularta Media Group (nu nog 50%). TWICE
staat in voor dagelijkse werking en organisatie van Open Bedrijvendag.
Het team van Open Bedrijvendag telt 14 medewerkers. In 2013 lokte de Open Bedrijvendag
in Vlaanderen alleen al 695.000 bezoekers.
“Bedrijven en ondernemers moeten meer aan ‘corporate branding’ doen, zowel naar de
eigen medewerkers als naar de buitenwereld toe,” vertelt Jo Libeer van VOKA. “We hebben
zoveel sterke bedrijven en mooie verhalen, maar nog te vaak blijven deze verborgen. Open
Bedrijvendag heeft de voorbije decennia ruimschoots aangetoond wat bedrijven kunnen en
wat ze betekenen voor hun omgeving. Het concept van Open Bedrijvendag is al vele jaren
een groot succes. Die merknaam wil Voka verder mee uitbouwen en versterken. Net daarom
zal de naam ook wijzigen in Voka Open Bedrijvendag.”
Roularta Media Group (RMG) is een multimediagroep met ruim 2.700 medewerkers en een
totale omzet van 700 miljoen euro. Het familiebedrijf werd in 1954 in Roeselare opgericht en

is vandaag actief in 6 Europese landen. Roularta is als mediabedrijf thuis in de bedrijfswereld
met bladen als Trends / Tendances en de businesszender Kanaal Z / Canal Z.
TWICE entertainment n.v. is een full-service evenementenbureau opgericht in 1995 in
Roeselare. Het bedrijf telt 16 medewerkers en is als creatieve denktank gespecialiseerd in
de organisatie van en de logistieke ondersteuning voor bedrijfsevenementen zoals
fieldactivaties en roadshows.
Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen dat meer dan 18.000 leden telt. Met een
sterk kenniscentrum en een regionale verankering via de 8 Voka – Kamers van Koophandel
zet de ondernemingsorganisatie zich in om een optimaal kader te creëren voor succesvol
ondernemen. Voka neemt ook diverse initiatieven om het ondernemerschap te promoten en
te bevorderen.
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