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Aantal West-Vlaamse
starters op hoogste 
niveau in 10 jaar

UNIZO stelde eind april, samen met UCM en Graydon 

de startersatlas 2016 voor. In 2015 starten 82.571 

ondernemers een eigen zaak in België, een stijging 

van 1,81% tegenover het jaar voordien. West-

Vlaanderen mocht vorig jaar 8.475 nieuwe starters 

verwelkomen. Een stijging van 2,53% tegenover 

2014 en meteen het hoogste peil sinds de eerste 

publicatie van de startersatlas in 2004. Met 1 starter 

per 139 inwoners blijft West-Vlaanderen een zéér 

ondernemende provincie en dit is bijzonder belangrijk 

voor onze welvaart. Ondernemers zijn de belangrijkste 

factor in de heropleving van de economie en groei in 

tewerkstelling. Een goede instroom is dus cruciaal. We 

overstijgen op dit moment zelfs het aantal starters van 

voor de financiële en economische crisis. 

Startersroadshow in Brugge op 24 mei

Starters hebben in West-Vlaanderen bovendien een 

vrij grote kans tot overleven. 72,68% van de starters 

in de provincie is vijf jaar na aanvang van de activiteit 

nog steeds actief. Hiermee doet onze provincie het 

een stuk beter dan het federale en het Vlaamse 

gemiddelde. Het belang van een goede opstart en 

dus dito begeleiding is voor die starters van kapitaal 

belang. Samen met partners als Syntra West maar ook 

de POM West-Vlaanderen ontwikkelt UNIZO sterke 

begeleidingstrajecten waardoor de starter meteen 

op het goede spoor zit. Op 24 mei organiseert UNIZO 

West-Vlaanderen overigens ook een nieuwe Roadshow 

voor starters. Starters krijgen in 100 minuten een 

pak informatie en inspiratie voor de start van hun 

onderneming en krijgen meteen ook de kans om te 

leren van ervaren ondernemers, die er hun eigen ideeën 

en ervaringen toelichten.

Als nu ook nog de overheid haar rol opneemt en verder 

werkt aan een aantrekkelijk sociaal statuut voor 

zelfstandigen en aan de toegang tot financiering voor 

startende ondernemers kijken we met vertrouwen de 

toekomst tegemoet.

Reageren?
frederik.serruys@unizo.be

Frederik Serruys
UNIZO West-Vlaanderen
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Groot jobverlies bij  
West-Vlaamse faillissementen 
In het eerste trimester van 2016 daalde 

het aantal faillissementen in België 

(- 17,63 %), maar ook in Vlaanderen (- 

7,07 %). Helaas volgt West-Vlaanderen 

deze gunstige trend niet. Met een daling 

van 0,42 % spreken we volgens UNIZO 

West-Vlaanderen van een status-quo 

tegenover dezelfde periode in 2015. In 

2015 kende de provincie overigens een 

sterke daling. Opmerkelijk is evenwel het 

jobverlies in de eerste drie maanden van 

2016. Dat besluit UNIZO op basis van 

cijfergegevens van onderzoeksbureau 

Graydon.

West-Vlaamse ondernemers concurrentiëler sinds 1 april?  
Verminderde werkgeversbijdrage van kracht
Begin april trad de verminderde werkgeversbijdrage in werking. Deze maatregel is 

belangrijk voor het ondernemerschap, in het bijzonder in onze provincie. De nabijheid 

van Frankrijk en Nederland zorgt er immers voor dat West-Vlaamse ondernemers extra 

vatbaar zijn voor concurrentie vanuit die landen. Volgens UNIZO West-Vlaanderen is het 

dan ook een noodzakelijke maatregel om de loonkost te doen dalen en zo concurrentieel 

te blijven. Toch waarschuwt UNIZO voor het gevaar van de stijgende inflatie.
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 In memoriam.

Begin februari is de ere-voorzitter van UNIZO Foodclub, 

Paul Vanden Broucke overleden. Paul was binnen 

UNIZO altijd heel actief en in 1997 stond hij aan de wieg 

van de UNIZO Foodclub. UNIZO is Paul dankbaar voor 

wat hij heeft betekent en wenst zijn familie en vrienden 

veel sterkte.
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Hands on, executive coach,
 met praktische bedrijfservaring.

business coach / team coach / peer coach / personal coach

www.siegfried-coaching.be
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Sinds 1 mei gerichte controles  
op witte kassa's
Sinds de invoering van de witte kassa 

liep een proefperiode waarin fiscale 

inspecteurs focusten op informeren 

en sensibiliseren. Deze periode liep op 

1 mei ten einde en vanaf dan voeren 

inspecteurs gerichte controles uit op 

de aanwezigheid en het gebruik van 

de witte kassa. Uit cijfers die UNIZO 

West-Vlaanderen mocht ontvangen, 

blijkt dat er in de provincie reeds 4.039 

geregistreerde kassa’s zijn. 3.325 (of 

82,32%) van die kassa’s zijn reeds actief. 

Hiermee staat ruim 1 op 5 witte kassa’s 

(of 21%) in West-Vlaanderen. 

Future of Shopping opnieuw  
in West-Vlaanderen
Wegens groot succes kwam de Future 

of shopping Roadshow opnieuw naar 

West-Vlaanderen. De consument van 

vandaag is 24u/24u online, is beter 

geïnformeerd, mondiger en mikt meer 

en meer op beleving. Ook het aanbod 

is veel ruimer dan enkele jaren terug. 

Het shoppinggebeuren is niet meer te 

vergelijken met vroeger. Als handelaar 

moet je op die veranderde wereld 

inspelen. Wie niet mee evolueert, mist 

de boot. Maar heel wat handelaars 

weten niet goed hoe ze dit moeten 

aanpakken. Daarom organiseren UNIZO 

en RetailDetail “The Future of Shopping 

Roadshow”, een rondreizende karavaan 

van 6 zeecontainers waarin handelaars 

in de voetsporen treden van hun klanten 

en zien hoe ze de handelaar van de 

toekomst kunnen worden. Ze maken 

er kennis met nieuwe, heel toepasbare 

technologieën en tools. Zowel in Brugge 

als Oostende waren de roadshows een 

groot succes. 

Meer weten?  

→ www.ontdekdecontainer.be

3.325
kassa's actief

4.039
geregistreerde kassa's 
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www.unizo.be/westvlaanderen
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Verkopen is old skool. De nieuwe manier 

van zaken doen is adviseren, begeleiden en 

beleven. Vraag het maar aan Delta Light 

en Decospan. De twee West-Vlaamse 

wereldspelers kiezen resoluut voor inspiratie. 

De gemeenschappelijke visie opent 

gemeenschappelijke deuren.

Jan Ameloot van Delta Light en Pieterjan Desmet van 

Decospan hebben hun hoofdzetel op amper tien kilometer 

van elkaar. Geografisch en taalkundig zijn de twee 

internationale bedrijven gebonden aan elkaar, maar de 

gelijkenissen gaan verder. Zowel de verlichtingsfabrikant 

als de fineerhoutspecialist zijn familiebedrijven waar de 

nieuwe generatie steeds meer op het voorplan treedt. 

En met de nieuwe generatie komt ook een nieuwe, 

internationale visie. Een visie waarin inspiratie en 

advies centraal staan. Met bijhorende showrooms en 

indrukwekkende magazijnen. 

Interview

om internationaal
te groeien

Beleving en advies

Een West-Vlaamse wereldcombinatie: 
Decospan en Delta Light

MENEN - WEVELGEM
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Beleving en imago

Decospan opende een gloednieuw 

belevingscentrum waar fineerhout in alle 

mogelijke vormen aan bod komt. Het is een 

onderdeel van hun vernieuwde strategie. 

Van made-to-order-bedrijf tot een naam 

met eigen merken. “De Treehouse is meer 

dan een showroom. Ook alle verkopers en 

partners hebben toegang tot de Treehouse. 

Het is een win-win-situatie. Onze partners 

genieten van gratis bureaus, wifi en lunch. 

Hun klanten worden ondergedompeld in 

de Decospan-wereld. Uit ervaring weten 

we: als de klant hier binnenstapt, is de deal 

rond”, vertelt Pieterjan Desmet, sales and 

marketingdirector van Decospan. “Hier hoor 

je geen verkoopspraatjes, maar zorgen we 

voor inspiratie, hulp en advies. Dat werkt.” 

Een gelijkaardig verhaal bij Jan Ameloot, 

verantwoordelijk voor corporate strategy 

bij Delta Light. Ook zij pakten recent uit met 

een indrukwekkend nieuw logistiek centrum 

langs de E403-snelweg. Broodnodig want 

de designverlichtingsfabrikant is op weg 

naar een verdubbeling in omzet in amper 

zeven jaar tijd. “Dankzij het nieuwe magazijn 

hebben we de logistieke basis om zelf nieuwe 

markten te verkennen, zonder een beroep te 

moeten doen op andere partners. Sowieso 

zorgt een nieuw of uitgebreid onderkomen 

voor een imagoboost. En dat is nodig om het 

juiste personeel, de young potentials aan te 

trekken. Dat is een taak voor elke KMO. En 

wat Pieterjan zegt, klopt ook bij ons. Als we 

potentiële klanten tot bij ons krijgen, is de 

zaak verkocht. De kunst is om ze tot bij jou 

te krijgen. Dat doe je niet door te verkopen, 

maar door een beleving aan te bieden.” Bij 

Decospan is die beleving ook online vanaf 

2018. Dan wordt de volledige voorraad 

gedigitaliseerd en kunnen klanten elke 

specifieke boomstam bekijken en reserveren.

Internationale samenwerking

De twee West-Vlaamse bedrijven vinden 

elkaar. Zoveel is zeker. Zelfs een gedeelde 

of gemeenschappelijke showroom in New 

York, Londen of Parijs blijkt geen utopie. 

“Als je internationaal wil groeien, moet je 

aanwezig zijn op de belangrijke plaatsen. 

Bovendien hebben we allebei dezelfde 

doelgroep: architecten en voorschrijvers. 

Door de krachten te bundelen worden de 

mogelijkheden groter”, aldus Pieterjan 

Desmet. Concrete plannen zijn er nog niet. 

Ideeën des te meer. Daarbij kijkt Pieterjan 

ook naar andere West-Vlaamse bedrijven 

met een gelijkaardige visie en doelgroep, 

zoals keukenontwerper Obumex. “Een 

gemeenschappelijke showroom kan, maar 

ook events samen organiseren. Door onze 

netwerken te combineren vergroten we het 

gezamenlijke bereik.” Jan knikt: “Interessante 

kruisbestuivingen zijn altijd welkom. En elke 

markt vraagt een specifieke aanpak.”

Focus op de toekomst

Beide bedrijven zijn honderd procent 

familiebedrijven. Een duidelijk voordeel, 

zeggen ze allebei. Niet alleen kunnen ze op 

die manier snel beslissingen nemen, ook 

de lange termijnvisie is gegarandeerd. “Als 

familiebedrijf tellen niet enkel de financiële 

resultaten. Tuurlijk willen we geld verdienen, 

maar dat investeren we in onze toekomst, 

niet in dividenden.” Een voorbeeld: de 

Treehouse van Decospan kostte  

1 miljoen euro en werd in zes maanden 

tijd gerealiseerd, zonder tastbare return 

on investment in zicht. Bij omvangrijke 

multinationals is dat haast ondenkbaar. 

Sowieso is het respect voor elkaar groot. 

Afgunst voor het succes van een ander 

is hier niet op zijn plaats. Pieterjan van 

Decospan: “Als je ziet hoe een bedrijf 

uit de eigen streek zich internationaal 

manifesteert kan je daar niet jaloers op zijn. 

Integendeel. Als West-Vlaming ben ik er 

trots op. Ik kijk ernaar op.” Communiceren 

en kennis maken met elkaar, dat is het 

antwoord in onze kustprovincie. Jan van 

Delta Light: “Als een ander het goed doet, 

kan je er beter mee praten en van leren. 

Zeker in West-Vlaanderen staan de meeste 

bedrijven daar voor open.” 

“Interessante 
kruisbestuivingen zijn altijd 
welkom. En elke markt 
vraagt een specifieke 
aanpak.”

Uzine / interview Uzine / interview
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Vereniging in de kijker

UNIZO Torhout 
UNIZO Torhout bestaat uit een hecht team van lokale ondernemers. Ze organiseren jaarlijks enkele 

terugkerende topevenementen zoals de modeshow tijdens de Dag van de Klant en de netwerkavond in 

samenwerking met de Raad Lokale Economie & Stad Torhout. Beide events zijn echte publiekstrekkers. 

Dit jaar kon men Frederik Imbo strikken om te spreken op de netwerkavond die doorgaat op 26 mei. 

Belangenbehartiging en sociaal engagement worden ook hoog in het vaandel gedragen bij UNIZO Torhout. 

Zo waren 2 van de 10 Vlaamse deelnemers aan de TRIAS trail, Torhoutse bestuursleden. 

Nieuwe coworking space 
in Roeselare

POM West-Vlaanderen en 
Ondernemerscentra West-Vlaanderen 
werkten een coworkingformule 
uit voor hun ondernemerscentra. 
Coworking space ‘De Botaniek’ van het 
Ondernemerscentrum Roeselare bijt de 
spits af. Voor 15 euro per dag werk je in 
een mooie en professioneel uitgeruste 
omgeving. Het uitproberen waard dus! 

Een ondernemer moet soms uit zijn 

comfortzone durven treden. Werken in 

een andere omgeving, kan je heel wat 

nieuwe zuurstof opleveren. Een coworking 

space is namelijk meer dan een bureau en 

een koffiemachine, het is een omgeving 

waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, 

inspireren en samenwerken.

Sinds kort kan je in het 

Ondernemerscentrum Roeselare 

coworken voor 15 euro per dag. Koffie, 

water en ontspannend werken met de 

voeten in het (kunst)gras zijn allemaal 

in de prijs inbegrepen. De instap is heel 

laagdrempelig, kom langs en meld je aan 

bij Vicky Vermeersch of Liederik Cordonni 

van het Ondernemerscentrum Roeselare. 

Na inschrijving krijg je een beurtenkaart 

waarmee je elke tiende sessie gratis komt 

werken.

Op donderdag 17 maart werd het startschot 

gegeven voor deze nieuwe formule naar 

aanleiding van de eerste georganiseerde 

CoWorkingDay vanuit Actie voor Starters. 

Het Ondernemerscentrum Roeselare stelde 

die dag zijn coworking space ‘De Botantiek’ 

open voor de ondernemers uit het Actie voor 

Starters netwerk. De deelnemers kregen 

een netwerklunch aangeboden en konden 

bij een marketingexpert langsgaan met hun 

specifieke vragen. Er volgen in 2016 nog vijf 

georganiseerde CoWorkingDays.

Geïnteresseerd om te coworken in het 

Ondernemerscentrum Roeselare?

Kom langs op Spanjestraat 141 of 

bel 051 75 02 20

Zin in een CoWorkingDay?
→ www.actievoorstarters.be
 ‘Actie voor Starters’ is een initiatief van de POM 

West-Vlaanderen en Ondernemerscentra West-

Vlaanderen.

HILDE DECLERCK
Ondervoorzitter

LUC VINCKIER

TOM DEKONINCK
Voorzitter

FILIP MEULEMEESTER

FRANCINE 
PAUWELS

JEF CEENAEME

FILIP ORNELIS 
Secretaris

SERVAIS DEROO
Penningmeester

TANJA WERBROUCK

TOM VAN DEN HEUVEL

NICK DENOO

BENOIT DECLERCQ
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Energie

Elke maand, zonder uitzondering, 
valt hij in de bus. Onze 
energiefactuur! U mort even, 
maar betaalt uiteindelijk, zoals 
zovele Belgen, gewoon netjes de 
rekening. Maar misschien is het 
toch mogelijk om maandelijks wat 
minder te betalen? Hoog tijd om 
onze energiefactuur onder de loep 
te nemen! 

Het spreekt voor zich dat op een 

energievriendelijke manier omgaan met 

verlichting, verwarming, … al een wezenlijk 

effect kan hebben op uw factuur. Ook 

investeren in isolatie en hernieuwbare 

energie kunnen zeker interessant zijn. Maar 

hoe zit het met uw energieleverancier? Zijn er 

daar ook verschillen op te merken? En kan u 

zomaar veranderen van energieleverancier? 

De energieprijs – prijs per kWh - is het enige 

stuk van uw factuur dat uw leverancier 

zelf bepaalt en waar u bijgevolg op kunt 

onderhandelen. De energieprijs bepaalt zo’n 

50% à 60% van uw energiefactuur, de rest, 

namelijk netwerkkosten en heffingen, lopen 

gelijk bij alle energieleveranciers.

Als bedrijf kunt u kiezen voor een variabele of 

voor een vaste prijs. Kiest u voor een vaste 

prijs, dan betaalt u gedurende de ganse duur 

van het contract dezelfde prijs per kWh. 

De ervaring leert echter, dat in de meeste 

gevallen, de variabele oplossing op lange 

termijn het voordeligst is. 

Op tal van websites kunt u uw energieprijs 

vergelijken. Ga op zoek naar een website 

met het CREG-label van de Commissie 

voor de Regulering van Elektriciteit 

en Gas. De V-test van de VREG is hier 

één van de mogelijkheden. De meeste 

vergelijkingsmodules zijn echter enkel zinvol 

voor bedrijven met elektriciteitsverbruik 

kleiner dan 50 000 kWh en aardgasverbruik 

lager dan 100 000 kWh. Grotere verbruikers 

kunnen beter offertes opvragen via  

www.mijnenergie.be. 

U hebt alles vergeleken en wenst te 

veranderen van leverancier? Kleine 

verbruikers (zie bovenstaande) 

kunnen ten alle tijde gewoon gratis 

veranderen van leverancier mits 

een opzegtermijn van 1 maand.

Dit door simpelweg een contract te 

ondertekenen bij een nieuwe leverancier. 

Grote verbruikers moeten hun contractuele 

voorwaarden respecteren en beginnen 

best de onderhandelingen omtrent de 

prijs van hun energie op tijd. U hebt 

immers iets meer daadkracht als u de 

onderhandeling niet start wanneer uw 

contract bijna is afgelopen en de tijd dus 

dringt om een nieuw contract aan te gaan.

energiefactuur?
Kan ik onderhandelen over mijn

50 tips om energie 
te besparen

U kunt ook voor de nodige 

inspiratie beroep doen op de 

adviesgids van UNIZO “ 50 

tips om energie te besparen”. 

Deze gids is gratis voor leden en kan worden 

gedownload via www.unizo.be/publicaties 

Meer energievragen?

Neem contact op met de UNIZO 

energie-consulent via 

ondernemerslijn@unizo.be of  

0800 20 750. 
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In september vorig jaar lanceerde de 

POM West-Vlaanderen via de Fabriek 

voor de Toekomst Blue Energy quickwins 

waarmee bedrijven uit de offshore 

windenergiesector een steunbedrag van 

25.000 euro in de wacht konden slepen. 

Zowel Laminaria als nCentric voldeden aan 

de opgelegde voorwaarden en haalden een 

quickwin binnen.

POM West-Vlaanderen lanceerde deze 

steunmaatregel om samenwerking 

tussen bedrijven uit de veelbelovende 

blue energiesector te stimuleren met 

het oog op innovatie. Eén van de 

voorwaarden was dat concrete resultaten 

van de samenwerkingsprojecten binnen 

het jaar zichtbaar moeten zijn. Voor 

zowel Laminaria (golfenergieconvertor 

ontwikkelaar) uit Oostende als het Brugse 

nCentric (draadloze netwerkoplossingen) 

zorgt deze quickwin voor meer dan enkel 

een spreekwoordelijk duwtje in de rug. Zo 

zal nCentric een project realiseren waarbij 

een uniek communicatieplatform op zee 

gerealiseerd wordt. Dit zal als referentie 

kunnen gebruikt worden voor de Europese 

markt.

→ www.fabriekenvoordetoekomst.be 
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WWW.GILLEMORE.COM
#MAGICALGIN

Uzine

Laminaria en nCentric
slepen Blue Energy

quickwins in de wacht
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Reinout Van Zandycke leidt, als student-ondernemer, het 

communicatiebureau Exposure. In 2014 studeerde Reinout af als 

woordvoerder. Hij ging toen al aan de slag als vrijwilliger bij verschillende 

organisaties als communicatieverantwoordelijke. Reinout koos er echter 

voor om zijn studie verder te zetten en dit in de nieuwe masteropleiding 

politieke communicatie aan de Universiteit Antwerpen. Hij combineert 

dit op vandaag met de uitbouw van zijn eigen bedrijf. Volgens Reinout is 

het een goede mix: “Ik leer er de nieuwste wetenschappelijke inzichten 

over communicatie en kan die meteen toepassen in de praktijk.” 

Met Exposure wil Reinout zich focussen op personal branding, online 

marketing, pers en sociale media. Hij gelooft vooral in de kracht van 

combinatie. “Ik geef advies over sociale media, maar geef ook meteen 

mee aan mijn klanten dat ze de traditionele media en een goede website 

niet mogen verwaarlozen”. Zijn visie is dat een combinatie van al die 

factoren resulteert in iets wat elk bedrijf wil: meer exposure. 

→ www.exposure.be

Nathalie van Weegen, gediplomeerd medisch secretaresse met 

jarenlange administratieve ervaring in de zorgsector, staat aan de wieg 

van Mesena. Concreet wil Nathalie een oplossing op maat aanbieden 

aan huisartsen, thuisverpleegkundigen, tandartsen, apothekers 

en kinesisten. Mesena staat in voor hun administratie, telefonie en 

agendabeheer, soms in combinatie met het onthaal van patiënten. 

Deze aanpak zorgt ervoor dat de praktijk van deze zorgprofessionals 

rendabeler wordt en dat men kan focussen op het allerbelangrijkste: 

de patiënt. “Mesena biedt een antwoord op concrete vragen uit de 

praktijk. Vooral op het vlak van administratie zijn er immers heel wat 

veranderingen binnen de zorgsector aan de gang. Het elektronisch 

medisch dossier (EMD) dat nu stilaan overal geïntegreerd wordt, is 

vandaag en zeker in de toekomst niet meer weg te denken. De papieren 

versie van patiëntendossiers behoort weldra tot het verleden. Daar 

bieden wij, met Mesena, dan ook graag de nodige ondersteuning.” 

vertelt Nathalie.

→ www.mesena.be 

Mesena - Brugge

Na een periode in de vastgoedsector en een 

aantal jaar werkzaam te zijn voor bedrijven actief 

in veiligheidscoördinatie, EPB en andere bouw-

gerelateerde diensten besloot Cédric Meganck 

in september 2015 zijn eigen bedrijf, Kubiek, op te 

richten. Kubiek specialiseert zich in EPB-studies, 

veiligheidscoördinatie en luchtdichtheidsmetingen. 

Maar ook voor EPC’s, keuringen, plaatsbeschrijvingen, 

thermografie en bouwexpertises kan men bij Kubiek 

terecht. Sinds kort kun je bij Kubiek ook aankloppen 

voor ventilatieverslaggeving. “Want voor alle 

bouwaanvragen vanaf 1 januari is het verplicht om ook 

een ventilatieverslaggever aan te duiden. Wij willen onze 

klanten dan ook van A tot Z kunnen ondersteunen.” 

vertelt Cédric. 

→ www.kubiek.be 

Kubiek - Brugge

Exposure - Roeselare
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IS EUROPA 
ECHT 
EUROPA?
Jan Voet

Zaakvoerder Dhondt Hobby Products

De eenmaking van Europa is al lang een 

feit. Maar kunnen we nu ook echt spreken 

van eenééngemaakt Europa? Ik verklaar 

mij even nader. Ons bedrijf is gevestigd 

nabij de Franse grens. Als ik nu bijvoorbeeld 

met mijn contractuele transporteur een 

postpakket wil versturen naar Virton - dat 

op zo’n 250 km hiervandaan ligt - betaal 

ik zo’n 6 euro. Stuur ik hetzelfde pakket 

naar Lille - op 25 km van hier, maar in 

Frankrijk - betaal ik 15 euro. Enkel en alleen 

omdat het de landsgrens over moet. Dan 

maak ik mij toch de bedenking: “Hoe komt 

het dat wij in een ééngemaakt Europa, 

toch meer moeten betalen zodra we de 

landsgrenzen overschrijden? Kunnen we de 

transportsector niet opentrekken en over 

onze landsgrenzen heen kijken?”

Maar het stopt niet bij transport. Ook in 

de Europese rechtspraak is er nog werk 

aan de winkel. Het laten uitvoeren van een 

vonnis buiten België is duur, sleept aan 

en is ontzettend ontmoedigend. Ik denk 

maar aan een slechte betaler die wordt 

veroordeeld om te betalen. Het is soms 

ronduit onmogelijk om het vonnis ook 

daadwerkelijk uit te laten voeren. Dankzij 

het Europees Betalingsbevel is er wat 

verbetering, maar we zijn er nog lang niet. 

In deze digitale tijden vervagen onze 

landsgrenzen elke dag meer en meer. 

Wij, als ondernemer, werken al lang niet 

meer enkel rond de kerktoren. Hoog tijd dus 

om echt voor een ééngemaakt Europa te 

gaan. 

→ In deze wisselcolumn snijdt een lid van 

de Raad van Bestuur van UNIZO West-

Vlaanderen telkens een maatschappelijk, 

ondernemend thema aan. In deze editie 

Jan voet, zaakvoerder bij Dhondt Hobby 

Products. 
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Adviesvraag

Gezinnen, zelfstandigen en KMO’s kunnen via de 

distributienetbeheerder (Eandis of Infrax) een 

forfaitaire schadevergoeding bekomen voor een 

langdurige stroomonderbreking of een laattijdige 

(her)aansluiting. De schadevergoeding is relatief 

beperkt, en staat los van de werkelijke schade die 

men al dan niet leed, daarom noemen we het eerder 

een “ongemakkenvergoeding”.

Bedrag van de vergoeding bij 

stroomonderbreking voor bedrijven

• 20 procent van de distributiekosten van de 

maand voordien (met een minimum van 35 euro) 

voor de eerste 4 uur

• 10 procent van de distributiekosten (minimum  

20 euro) voor elke bijkomende schijf van 4 uur

Bedrag van de vergoeding bij laattijdige 

aansluiting voor bedrijven

• 50 euro voor elke dag dat de netbeheerder te 

laat is met de aansluiting

• 75 euro per dag vertraging als het gaat om een 

heraansluiting

• 100 euro per dag als het gaat om een aansluiting 

met detailstudie

Voorwaarden

De (ongemakken)vergoeding geldt enkel voor 

een stroompanne die minstens vier uur duurt. Het 

mag niet gaan om een stroomonderbreking die 

het gevolg is van een noodsituatie of overmacht. 

Bij een volledige black-out ten gevolge van een 

probleem op het hoogspanningsnet van Elia is 

er bijvoorbeeld sprake van overmacht. Vooraf 

aangekondigde stroomonderbrekingen, bijvoorbeeld 

voor onderhoudswerken of bij het in werking treden 

van het afschakelplan tegen stroomschaarste, 

komen niet in aanmerking. De netbeheerder is geen 

vergoeding verschuldigd als hij kan bewijzen dat hij 

de laattijdigheid van de (her-)aansluiting niet heeft 

kunnen beletten.

Wat dan wel?

In praktijksituaties zal het vaak gaan om schade 

die veroorzaakt wordt nadat een aannemer een 

kabel beschadigde door graafwerken. In zo'n geval 

zal de schuldige de schade op zijn beurt moeten 

terugbetalen aan de netbeheerder.

Hoe de vergoeding bekomen?

De vergoeding dien je aan te vragen bij Eandis 

of Infrax en dat binnen de 30 kalenderdagen die 

volgen op de realisatie van de (her)aansluiting of de 

langdurige onderbreking, naar gelang het geval.

Als de aanvraag gegrond is, wordt de vergoeding 

betaald binnen 60 kalenderdagen die volgen op de 

indiening van een volledige aanvraag.

Is dat alles?

Wie echt grote schade leed, kan er nog steeds voor 

kiezen om via juridische weg een vergoeding voor 

de werkelijke schade te eisen.

Meer vragen?  
Bel de ondernemerslijn: 0800 20 750 of 

ondernemerslijn@unizo.be

Uzine /column

Column

Ongemakkenvergoeding 
na langdurige 
stroomonderbreking of 
bij laattijdige (her)
aansluiting?

In deze 
digitale tijden 
vervagen onze 
landsgrenzen 
elke dag meer  
en meer.
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Nathalie Sintobin – Frucon²

Uzine / interview Uzine / interview
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Winnares 
Womed Award

Er ligt een heel sterke focus op de fast 

moving consumer goods. Denk maar aan: 

bloemen, chocolade, fruit, …. “Daar ligt ook 

onze sterkte. Niet veel ondernemingen 

durven dit scala van goederen aan. Net 

omdat je een doordacht voorraadsysteem 

moet hebben en moet kunnen anticiperen. 

Wij moeten dan ook vaak beroep kunnen 

doen op de flexibiliteit van ons personeel.”

De visie van Nathalie omtrent 

ondernemerschap is duidelijk. “Ik geloof 

sterk in partnerships. We komen als 

ondernemers veel verder als we kunnen 

samenwerken. In West-Vlaanderen en bij 

uitbreiding, Vlaanderen en België, sluiten 

bedrijven zich af voor andere bedrijven. Vaak 

uit angst. Terwijl je net op zoek moet gaan 

naar synergieën. Denk daarbij ook verder 

dan je eigen sector. Vaak heeft een andere 

sector gelijkaardige problemen en kom je 

sneller tot een oplossing als je de koppen bij 

elkaar steekt of lost het ene probleem zelf 

het andere op!” 

→ www.frucon.net 

→ www.gift.be 

Dat je soms moet knokken om er als 
ondernemer te geraken, dat is geen 
nieuws. Zeker als je wil inzetten 
op zaken waarmee je eigenlijk nog 
wat voor op je tijd bent. Nathalie 
Sintobin staat, samen met haar 
broer Benny, ondertussen al 17 
jaar aan het roer van Frucon², een 
bedrijf dat internationaal actief is 
in e-commerce. Ze werd onlangs 
ook bekroond tot de vrouwelijke 
ondernemer van het jaar 2015 door 
Markant en UNIZO. Maar dat kwam 
natuurlijk allemaal niet van zelf. 

Nathalie startte als zelfstandige met een 

kleine winkel van fruit en delicatessen in 

Roeselare. Ze had het idee om verder in te 

zetten op creatieve geschenken waarbij 

fruit een hoofdrol speelde. “Toen werden 

fruit en fruitmanden nog steeds gelinkt aan 

ziekenbezoeken. De health-trend was nog 

niet in opmars, maar toch was ik overtuigd 

dat dat het juiste pad was. Ik had echter niet 

de middelen, logistiek of capaciteit om hier 

echt in door te groeien.”

Toen haar broer na een verblijf in de VS 

opnieuw naar België kwam, besloten ze 

samen een zaak uit te bouwen. Hun tijd 

voor, stapten zij in het e-commerceverhaal. 

“We hebben echt ups en downs gehad. 

We hebben het geluk gehad dat de juiste 

mensen in ons verhaal geloofden en ons 

ook konden ondersteunen. De eerste 3 jaar 

hebben wij echter geen winst gemaakt en 

woelige waters moeten doorzwemmen. 

We hebben echt moeten knokken om te 

staan waar we nu staan, maar ik zou het zo 

opnieuw doen.” Ondertussen bestaat het 

bedrijf uit zo’n 45 medewerkers in België en 

de VS. 

Frucon² beheert eigen webshops zoals 

gift.be, maar is ook de end-to-end partner 

voor grote internationale spelers zoals 

Godiva, Neuhaus, Palm, Samsonite,… . 

Frucon² staat dan ook niet enkel in voor 

een schakel van de e-commerce ketting, 

maar wel voor de volledige ketting. 

Inhouse Technologie, design, online 

marketing, productontwikkeling, fotografie, 

klantendienst, finance en logistiek in heel 

Europa kenmerken deze online retailer. 

Drie tips van Nathalie:

01. Onderneem samen met andere 
ondernemers
De tijd dat we allemaal op ons eilandje 

ons eigen ding konden doen en bleven 

groeien is voorbij! Deel goede en minder 

goede ervaringen, deel kennis en expertise, 

leer van elkaar en bouw samen waar het 

mogelijk is!

02. Maak een persoonlijke SWOT 
analyse
Wat zijn je sterktes en hoe kun je die 

best inzetten en ontwikkelen? Wat zijn je 

zwaktes en met wie laat je je omringen 

om deze aan te vullen? Een goede 

ondernemer maakt van elke bedreiging een 

opportuniteit.

03. Wees zelf het voorbeeld 
Vraag niet aan je medewerkers of klanten 

om respect te krijgen, als je het zelf niet 

geeft. Vraag niet aan je medewerkers 

om positief te zijn als je eigen glas altijd 

halfleeg is. 

Interview

ARDOOIE
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ERWIN VAN DER KELEN - TRIAS 

Maatschappelijk  
verantwoord ondernemen. 

Say what?
Als we de definitie van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen voorleggen aan 
ondernemers, dan vallen er heel 
wat van hun stoel. Begrijpelijk. 
Het lijkt vaak een moeilijke en 
weinig haalbare kaart voor heel 
wat ondernemers. Maar je kunt 
ook heel wat meerwaarde halen 
uit maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

of mvo kun je in het kort omschrijven als 

een mindset waarbij ondernemingen niet 

enkel economische maar ook milieu- en 

sociale overwegingen in hun bedrijfsvoering 

integreren. Als onderneming wil je immers 

ook een positieve impact hebben op de 

maatschappij. 

Heel wat ondernemingen zijn hier – vaak 

onbewust – al mee bezig, maar horen het 

vaak in Keulen donderen als er over mvo 

wordt gesproken. Misschien eens hoog 

tijd om er even bij stil te staan wat u in uw 

onderneming al qua mvo doet? 

“Door mijn functie bij Trias kom ik 

dagdagelijks in contact met bedrijven  

en bedrijfsleiders. Zowel grote als kleinere 

bedrijven. Vaak zijn ze allemaal op een 

bepaald niveau bezig met mvo, maar 

beseffen ze het zelf niet. Laat staan dat 

ze er mee uit pakken.” Vertelt Erwin Van 

Der Kelen, bestuurder bij TRIAS. “Vooral 

in West-Vlaanderen zien veel bedrijven 

niet in wat ze zelf al doen op vlak van 

mvo en wat de opportuniteiten er van zijn. 

Naast het feit dat je als onderneming zo je 

steentje bijdraagt tot onze maatschappij, 

is het zeker ook de moeite waard om 

mee te geven met leveranciers, klanten 

en (potentiële) medewerkers waar je als 

TRIAS zoekt  
mvo-ondernemers  
voor partnerships
TRIAS zet zich in voor lokale economische 

ontwikkeling. In het kader daarvan is men 

op zoek naar West-Vlaamse ondernemers 

die het project ‘Ondernemen kan je leren’ in 

Oeganda willen ondersteunen. 

Samen met de provincie West-Vlaanderen 

en Syntra West wil TRIAS jongeren in 

Oeganda leren ondernemen tijden hun 

opleiding. De bedoeling is dat Vlaamse 

leerkrachten de Oegandese leerkrachten 

gaan opleiden, zodat zij in staat zijn om op 

hun beurt, de Oegandese jongeren klaar 

te stomen voor het ondernemerschap. 

Dit met ondersteuning van enkele lokale 

ledenorganisaties. 

Steunen kan vanaf € 500, waarvoor u ook 

een fiscaal attest en een uitnodiging voor 

de kick-off ontvangt. Er zijn uiteraard nog 

tal van andere mogelijkheden. Zo is het 

mogelijk om bijvoorbeeld voor 1050 euro 

een kunstfoto te ontvangen. Op die manier 

maakt u mvo ook meteen visueel kenbaar 

in het bedrijf.

Zin om nog wat meer maatschappelijk 

verantwoord te gaan ondernemen?  

Neem contact op met Erwin Van Der Kelen 

van Trias - erwinvdk@gmail.com -  

0473 73 80 14

bedrijf voor staat. In deze tijden is het 

voor veel mensen belangrijk om te weten 

dat een bedrijf niet enkel economisch 

winstbejag nastreeft, maar ook sociaal 

geëngageerd blijkt te zijn. Iedereen werkt 

toch liever samen met een bedrijf dat 

op een verantwoorde manier wenst te 

ondernemen?!”

“Mijn advies aan ondernemers is dan ook 

simpel: denk eens goed na over wat je op 

vandaag al doet aan mvo. Ook aan de 

kleine zaken. Ga ook eens na wat je nog 

kan doen of waar je als bedrijf nadruk 

op wenst te leggen. Zodra die zaken 

duidelijk zijn, neem die dan ook mee in je 

communicatie naar interne medewerkers, 

leveranciers en klanten. Zo weten zij ook 

waar jij als bedrijf voor staat.” 

→ www.trias.ngo
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Zo'n 500 West-Vlaamse leerlingen, 

verspreid over een 17-tal bedrijven, 

konden tijdens Techclass proeven van 

een technisch beroep

UNIZO Izegem mocht in de gebouwen van 

Skyline Communications zo'n 100 mensen 

ontvangen. Franky Dury, trainer van Zulte-

Waregem, kwam er spreken over leiderschap 

binnen de sportwereld en zakenwereld. 

Daarna kon iedereen nog genieten van 

heerlijke Zuiderse wijnen en hapjes.

01.03.16

01.03.16

18.02.16

14.03.16

Tijdens een lunchcauserie in 

restaurant Ostend Queen te Oostende 

bracht gastpreker Bart Versluys zijn 

ondernemersverhaal en groeistrategie 

als CEO van de Groep Versluys.

26.03.16

UNIZO West-Vlaanderen 

organiseerde in Brugge, 

Oostende, Roeselare, Ieper en 

Kortrijk een ludieke actie om 

de aandacht te vestigen op het 

belang van sterke winkelkernen. 

Bestuursleden en medewerkers 

van UNIZO deelden paaseieren 

uit met een verrassende kern.

Danny Priem van Priem’s boerenkip gaf na 

twintig jaar voorzitterschap de fakkel door aan 

Ines Foulon van Bloemencenter Verschoore uit 

Poelkapelle. Danny blijft het team van UNIZO 

Langemark-Poelkapelle versterken.

01.04.16
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14.04.16

Na ongeveer 30 jaar als voorzitter en 

25 jaar als secretaris verlieten Johnny 

Carrebrouck en Luc Degrande het 

bestuur van UNIZO Oedelem. Men 

heeft echter niet stil gezeten bij UNIZO 

Oedelem, een nieuw bestuur werd al 

gevormd. 

UNIZO Rekkem ging op bezoek bij 

Warlop, een familiaal horecabedrijf 

gespecialiseerd in de distributie van 

producten voor cafetarie, restaurants, …

Titus Dejonghe van 

timmerwerken De Balans 

kreeg het Handmade in 

Belgium-label

18.04.16

Het Wervikse bedrijf Triporteur ontving 55 

ondernemers uit de Westhoek. De vader 

van huidige zaakvoerder vertelde met hart 

en ziel over de geschiedenis van het bedrijf 

en de veranderingen die het bedrijf aan het 

ondergaan is.

14.04.16

Drie ondernemers uit Koksijde 

mochten het Handmade in 

Belgium label in ontvangst nemen 

Bakkerij Helvetia, Slagerij Frederik 

en Au Saumon d'Or.

15.04.16

07.04.16
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FASHION  |  COMPANY  |  LIFESTYLE

www.hannesverstraete.com

HANNES VERSTRAETE photography

op het juiste pad?
Halfweg?! Zitten we

De gemeenteraadsverkiezingen 
2012 zorgden in Vlaanderen voor een 
kleine politieke omwenteling die er 
in resulteerde dat begin 2013 heel 
wat nieuwe gezichten en ploegen 
begonnen aan een mandaat van 6 
jaar gemeentelijk beleid. Een goede 
prioriteitennota opstellen was dan 
ook voor onze vele UNIZO-besturen 
een must. Iets wat met veel inzet van 
onze vrijwillige bestuursleden gedaan 
werd. Nu, goed drie jaar later, is het 
moment voor UNIZO om het werk van 
de vele colleges van burgemeester en 
schepenen te evalueren. Tijd voor  
een “Halfweg”.

Die evaluatie gebeurde momenteel al in 16 

van de 64 West-Vlaamse gemeenten en 

leert ons dat heel wat steden en gemeenten 

de visie van UNIZO meenemen in het 

verhaal van de kernen en de leegstand. 

Projecten zoals 'Commerciële inspiratie' 

en de 'Bedrijvige kernen' zijn hier dus meer 

dan welkom. Mobiliteit, en dan zeker niet 

enkel in de kern, samen met een adequaat 

parkeerbeleid blijken echter nog grote 

uitdagingen te zijn.

Communicatie met de overheid, de 

ambtenaar lokale economie maar ook de 

vele gemeentelijke diensten blijkt zeker 

nog voor verbetering vatbaar. Hier moet 

vooral gefocust worden op adequate 

communicatie via een persoon of dienst 

in de plaats van de vele doorverwijzingen 

waarmee onze ondernemers op vandaag 

geconfronteerd worden.

Voor UNIZO en zijn besturen zijn er zeker 

nog veel uitdagingen om in die resterende 

jaren van de legislatuur de belangen van de 

ondernemers te behartigen. 

Meer weten? 

→ westvlaanderen@unizo.be 

Evaluatie van onze steden en gemeenten
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Heb je zelf nieuws?  
Stuur ons jouw persberichten met foto’s naar uzine@unizo.be

Traiteur pakt uit met Zoute Gin
Patrick Gobert is een echte lokale ondernemer. Naast zijn 

traiteurzaak in de Dumortierlaan in Knokke, vind je hem 

terug met één van zijn trucks op diverse foodtruckfestivals. 

Maar nu waagt hij zich ook aan een eigen gin. De nieuwe 

lokale gin kreeg een minerale, zilte toets en kreeg daarbij 

de toepasselijke naam: Zoute Gin. De Zoute Gin is een 

complexe gin op basis van jeneverbes, citrus en koriander. 

Maar het is vooral de zeekraal die zorgt voor een merkbaar 

verschil.

→ www.zoutegin.be

Nieuwe VERSUS inbraakwerende deur
Vertirama en Verstaen bundelen de krachten en gaan voortaan 

door het leven als Verona.pro. Met Versus brengt het bedrijf meteen 

een nieuw product op de markt. Versus trekt volledig de kaart van 

inbraakveiligheid in combinatie met een hoge isolatiewaarde. Het 

lijstje van veiligheidsmaatregelen is indrukwekkend, en gepatenteerd. 

“Versus is vleugel overdekkend, de deurstijlen zijn onzichtbaar. Ook 

een rond cilindergat verhoogt de veiligheid. Deze PVC-deur is uniek 

in de Belgische markt en ontwikkeld en vervaardigd in huis te Tielt”

→ www.veronapro.be

Trinch en MarCom-Supplies gaan samen 
verder als Ntriga.Agency
Het nieuwe bureau is het orgelpunt van de recente 

samensmelting tussen de bekende webontwikkelaar 

Trinch van zaakvoerder Stephan Demeulenaere, en het 

marketing- en communicatiebedrijf MarCom-Supplies van 

zaakvoerder Pieter Supply. Ntriga.Agency wordt een one-

stop-shop waar bedrijven en KMO’s kunnen aankloppen 

voor alle facetten van hun communicatie.

→ www.ntriga.agency

Ondernemersnieuws
Knokke

Tielt

Pittem

TRAINING

COACHING

ADVIES

Meer over SBM, het trainingsaanbod 
en de vele mogelijkheden tot 

partnership vindt u op

www.sbmopleidingen.be
Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge 

Tel. 050 40 30 90 - Fax 050 39 06 65 
info@sbmopleidingen.be

SBM doet wat met 
uw professionele 
bagage...

SKILLS VOOR BEDRIJF EN MEDEWERKERS

met de steun van

160405-101 SBM Unizo 82x257.indd   1 5/04/16   16:03

Dit is een organisatie van UNIZO

Met de steun van:

Met dank aan:

ONTDEK DE KUNSTSTOFFEN 
VAN DE TOEKOMST
Trends & producti nnovati es in de kunststoff ensector

WOENSDAG 1 JUNI 2016 | KORTRIJK

WWW.MAKERS.BE

a division of FISCH

openateliers de makers.indd   1 3/05/2016   17:05:22
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HEULE

Bedankevent voor 
bestuurders
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CHECK ONZE  
 ONLINE KALENDER

www.unizo.be/west-vlaanderen/activiteiten

DO 09.06
WENDUINE 

Bedrijfsbezoek  
aan Koffie Kàn

DO 16.06
KORTRIJK 

Zakendoen met  
VS en Texas

VR 20.05
KORTRIJK 

Werkzoekende met 
ondernemersambities

ZO 26.06
WAREGEM 

Zomerfeest

DI 31.05
ROESELARE 

Startlening+ 
aanvragen?!

DI 05.07
VEURNE

Meet & Learn

DO 02.06
KORTRIJK 

Starten als zelfstandig 
ondernemer

VR 17.06
BRUGGE 

Werkzoekende met 
ondernemersambities

VR 26.08
WAREGEM

Nacht van  
de Humor

VR 10.06
BRUGGE 

Workshop Business 
Model Canvas

Activiteiten 
voor Starters

WO 29.06
ROESELARE

Starten als zelfstandig 
ondernemer

DI 21.06
IEPER 

Starten als zelfstandig 
ondernemer

MA 04.07
BRUGGE 

Starten als zelfstandig 
ondernemer

MA 27.06
OOSTENDE 

Starten als zelfstandig 
ondernemer

WO 29.06
BRUGGE 

Startlening+ 
aanvragen?!

ZO 22.05
OOSTENDE

Startup Weekend 
Oostende

DO 26.05
LICHTERVELDE

Start traject:  
in 4 snelle stappen 
naar de invulling van 
uw vacature

DI 31.05
KORTRIJK

Meet & Learn

WO 08.06
ARDOOIE

Blue Energy 
Bedrijfsbezoek  
SIOEN Industries

DO 09.06
ROESELARE

Start-up Talk

Proximus Center
Een nieuwe groeizone gewijd aan uw 
onderneming in het hart van Brugge

Steenstraat 22/24
8000 Brugge

Vraag naar ons professioneel 
advies en oplossingen op 
maat van zelfstandigen  
en kmo’s!
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OP ZOEK NAAR 
RUIMTE OM TE 
ONDERNEMEN?

De West-Vlaamse Bedrijvencentra 
van de BC Group bieden u:

• moderne kantoren, vergaderzalen en ateliers

• een professionele infrastructuur

• geëngageerd managementadvies

• een handig dienstenpakket

... en maken u wegwijs in ondernemend Vlaanderen

www.bcbrugge.be  •  www.bckortrijk.be  •  www.bc-oostende.be
www.bcroeselare.be  •  www.bcwaregem.be
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