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Wij doen voort

Volgens Westtoer was de kust deze zomervakantie 

goed voor ruim 6 miljoen dagtoeristen. Voor de 

toeristische kustondernemers een opsteker van 

formaat. Dat blijkt ook uit de eigen bevraging van 

UNIZO West-Vlaanderen. De resultaten tonen 

dat ongeveer 7 op 10 kustondernemers positief 

terugkijken op het afgelopen zomerseizoen. Een 

belangrijke reden is hier ongetwijfeld enkele 

zomerse topdagen, maar ook de inspanningen van 

de kuststeden en -gemeenten kunnen rekenen op 

appreciatie. Ongeveer 8 op 10 is van mening dat het 

gemeentebestuur voldoende inspanningen doet om 

toeristen te lokken. UNIZO West-Vlaanderen roept op 

om deze lijn door te trekken en van de kust ook in het 

winterseizoen een echte belevingsplaats te maken. 

Maar ook andere steden en gemeenten in West-

Vlaanderen hebben heel wat troeven die ze 

kunnen uitspelen. Helaas, het uitwerken van echte 

beleidsplannen blijft veel te vaak hangen in goede 

voornemens en niet-uitgevoerde verkiezingsbeloftes. 

Op vandaag zijn te veel lokale overheden bezig 

met de dagelijkse beslommeringen van hun stad of 

gemeente. Het beleid is te vaak vraaggestuurd. Het 

oplossen van problemen en de vragen van bewoners 

staan bovenaan de agenda. We zijn ruim over halfweg 

de legislatuur en moeten vaststellen dat zelfs in de 

grotere steden in West-Vlaanderen de realisaties, 

met effect op de langere termijn, zo goed als 

onbestaande zijn. Voor UNIZO is dit onbegrijpelijk en 

onaanvaardbaar. Nochtans kan een sterk lokaal beleid, 

gericht op een versterking van de lokale economie, het 

verschil maken op lange termijn… . 

In het najaar ontmoet UNIZO trouwens alle West-

Vlaamse Volksvertegenwoordigers. Mobiliteit,  

innovatie en de versterking van de West-Vlaamse 

handelskernen staan alvast op de agenda. In Zuid-

West-Vlaanderen komt er nog extra druk op die 

handelskernen. Met de komst van Ikea, Cora en 

Promenade de flandre. zullen alle lokale besturen 

innovatief moeten zijn om de lokale economie te 

versterken. UNIZO is uiteraard steeds bereid om 

hierover mee na te denken.

Reageren?

frederik.serruys@unizo.be

Frederik Serruys

UNIZO West-Vlaanderen
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Wij 
werken
aan de 

look & feel 
van merken.

Hoe is het 
met uw merk 

gesteld?
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Jobstudenten, de laatste zomer  
in het dagensysteem 
Studenten mogen vanaf volgend jaar 475 uur 

werken in plaats van de huidige 50 dagen. 

“In sectoren als de horeca of retail werken 

jobstudenten vaak maar een paar uur per dag. 

Maar in het actuele systeem van vandaag mag de 

jobstudent maximaal 50 dagen per jaar werken. 

Voor die paar uur gaat dan ook meteen een 

volledige dag van de teller. Met een urensysteem 

vermijd je dat probleem en kan de jobstudent zijn 

uren maximaal benutten. Ook voor de werkgever is 

een urensysteem beter, omdat je veel flexibeler op 

pieken en dalen kan inspelen”, zegt UNIZO-topman 

Karel Van Eetvelt. UNIZO pleit al jaren voor een 

urensysteem en kaartte het probleem al meermaals 

aan. "Hoewel we 550 uur gevraagd hadden, zijn we 

toch tevreden met het resultaat van 475 uur."

1 op 2 West-Vlaamse KMO’s vindt moeilijk personeel
De helft van de West-Vlaamse KMO’s heeft problemen om geschikt personeel te 

vinden. Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO. Bijna 1 op 5 verwacht in de toekomst 

problemen. Een stijgend aantal vacatures en een dalende werkloosheid betekent voor 

werkgevers een kleinere poule met geschikt personeel. De kloof tussen de arbeidsmarkt 

en het onderwijs is een belangrijke reden voor de krapte op de arbeidsmarkt. 

Ruim 3 op 10 West-Vlaamse facturen  
worden niet tijdig betaald
67,87% van de facturen tussen West-Vlaamse bedrijven 

werden tijdens het tweede kwartaal van 2016 binnen de 

afgesproken termijn betaald. Een lichte daling tegenover 

het eerste kwartaal. Volgens UNIZO West-Vlaanderen 

mogen de gevolgen van betalingsachterstand niet 

onderschat worden. 1 op 4 faillissementen is immers 

hieraan te wijten. Daarom gaat de recent aangepaste 

regelgeving betreffende betalingsbevel voor onbetwiste 

facturen niet ver genoeg.
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Bezoek onze showroom, een unieke 
loft met 1500 m2 inspiratie. Ontdek de 
nieuwste trends in hoogstaand, massief 
binnenmeubilair. Ook voor maatwerk in 
eik bent u bij ons aan het juiste adres.
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Untaggable, 
net als jij.

Ontdek nu de nieuwe Audi Q2 op audi.be

Audi RAES Brugge
Oostendse Steenweg 115, 8000 Brugge - www.garageraes.be

Allroad of stadsauto, SUV, urban of sportief? De nieuwe Audi Q2 laat zich niet in een hokje duwen. En net 
dat maakt hem zo uniek. Met een gespierd design en een opvallend ontwerp, is de Audi Q2 vernieuwend en 
origineel. Voeg daar een uitstekend comfort en tal van technologische features aan toe, en je zal merken dat de 
Audi Q2 al z’n ambities waarmaakt. Een klassewagen, net als jij: #untaggable.

Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.audi.be

4,4 - 5,4 L/100 KM ◆ 114 - 124 G CO2/KM.

* Het product «3 jaar garantie, zonder kilometerbeperking» is een product voorgesteld door Audi Import België. 
Gelieve www.audi.be te raadplegen om de voorwaarden van deze garantie te kennen. 

*

DIAUAQ20708_Q2_257x175_RAES_brugge_NL.indd   1 23/08/16   18:34

Wie wordt de West-Vlaamse 
KMO-Laureaat 2016-2017? 
Op 27 oktober 2016 weten we wie 

de opvolgers worden van Thierry 

Vandererfven (Belberry Preserves - 

West-Vlaamse KMO-laureaat) & Bram 

Van Londerseele (MEET HET - West-

Vlaamse Beloftevolle KMO) en zichzelf 

2 jaar lang de West-Vlaamse KMO-

laureaat of Beloftevolle KMO mogen 

noemen. 

Thierry Vandererfven van Belberry 

Preserves getuigt: “Dankzij het winnen 

van de West-Vlaamse KMO-laureaat, 

hebben heel wat Vlaamse consumenten 

en bedrijven ons ook ontdekt. Terwijl 

wij voorheen meer gekend waren in het 

buitenland. Het is uiteraard ook fijn 

om in eigen land meer zaken te kunnen 

doen.”

Alle kandidaten blinken uit in 

ondernemerschap; een complex 

samenspel van innovatie, 

ondernemingszin, financiële resultaten, 

personeelsbeleid, enzovoort. De West-

Vlaamse verkiezing gaat gepaard met 

een unieke galashow en zal plaats 

vinden op donderdag 27 oktober in 

Domein Vossenberg in Hooglede. Deze 

winnaars stoten door naar de Nationale 

finale waar uiteindelijk dé KMO 

Laureaat en Beloftevolle KMO verkozen 

worden.

Wil je er graag bij zijn op 27 oktober? 

Dat kan! Mail voor meer info naar 

justine.vanhove@unizo.be 

Laat uw winkel erkennen als  
100% West-Vlaams streekhoekje
Een streekhoekje is een verkooppunt met een mooi aanbod 

aan 100% West-Vlaamse hoeve-en streekproducten. Het 

streekhoekje weet waarvoor 100% West-Vlaams staat, 

kent de erkende producten en maakt dit ook kenbaar in 

zijn of haar aanbod. Wenst u uw zaak ook te erkennen als 

streekhoekje? Neem zeker contact op met Lien Blanckaert 

via lien.blanckaert@unizo.be

100%  
West-Vlaams

27.10.16
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Denkt u bij design ook meteen aan hippe meubels 
en interieurhebbedingetjes? De KMO stuurgroep 
van Midden en Zuid West-Vlaanderen was te gast 
bij Howest Kortrijk voor een themavergadering rond 
productdesign en productontwikkeling. Daar bleek 
alvast dat design veel meer omvat dan datgene waar 
wij spontaan aan denken. En dat service en design 
hand in hand gaan, was ook meteen duidelijk. 

“Wanneer men over design spreekt, doet dat veelal denken aan 

een bepaalde sector die voor veel West-Vlaamse ondernemers 

én studenten een ver-van-mijn-bed-show is. Het lijkt hen niet 

haalbaar om in een dergelijke omgeving terecht te komen. Nochtans 

zijn de medewerkers en ondernemers waar ik dagelijks op reken: 

de schrijnwerker, elektricien of lasser, … ook allemaal designers.” 

Vertelt Ward Demyttenaere, zaakvoerder van bouwonderneming 

Construx, “Denk hierbij aan een elektricien die de klant adviseert bij 

de verlichting en domotica. Hij doet op dat moment veel meer dan 

enkel kabels leggen: de elektricien is op dat moment de klant aan het 

adviseren richting een kwalitatieve thuis. Zo gaat de elektricien niet 

alleen het interieur van de klant gaan bepalen, hij gaat hem ook een 

gebruiksvriendelijk huis aanbieden.” 

Rondetafelgesprek

Verruim je blik op design en service!

in elke
onderneming?

Zit er design

“We bevinden ons in een economie waar 
consumenten niet langer op zoek gaan naar 
producten, ze zijn op zoek naar dienstverlening.”
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“Het is de opdracht 
van het onderwijs en 
de ondernemers-
organisaties om 
hun opleidingen 
en ondernemingen 
hierin bij te sturen.”

Hoog tijd dus om af te wijken van de 

traditionele visie omtrent ‘Design’ en die 

open te trekken naar sectoren waar we, op 

vandaag, niet  automatisch de link naar 

leggen. 

Dienstverlening als vorm van design. 

Stan Callens, voorzitter van de KMO 

Contact stuurgroep en zaakvoerder van 

De Mailingman, gaat zelf nog een stapje 

verder en ziet ook heel wat mogelijkheden 

voor ondernemers die in de juiste service-

termen denken: “We bevinden ons in een 

economie waar consumenten niet langer op 

zoek gaan naar producten, ze zijn op zoek 

naar dienstverlening. Een interieurontwerper, 

bijvoorbeeld, tekent niet de inrichting van 

een huis, hij tekent gevoelens, een feel-

good sfeer. Een tandarts vult niet enkel het 

gaatje in uw tand, hij biedt een aangenaam, 

pijnloos leven. Daar liggen nog heel wat 

opportuniteiten voor ondernemers.”

“Wat Stan zegt is een way-of-thinking 

die niet alleen in bepaalde sectoren al 

grotendeels ingeburgerd is, het is ook 

een vorm van design.” Beaamt Annelies 

Thoelen van Design Vlaanderen “Ook in 

andere beroepstakken gaan we momenteel 

van enkel materieel design, richting een 

combinatie van materieel en immaterieel 

design, dat laatste heet dan service 

design. Het immaterieel design is hier het 

ontwerpen van de extra dienstverlening en 

advies die een ondernemer gaat bieden aan 

de klant. Op die manier kan zo goed als elke 

ondernemer met design aan de slag. Denk 

bijvoorbeeld aan het Collect & Go systeem 

van Colruyt, waarbij de klant tijd wint en de 

winkel niet meer binnen moet. Met service 

design-technieken kan je veel van dit soort 

innovatieve diensten ontwerpen.”

Aan de slag. 

Het bewust maken van zowel 

ondernemers als studenten is dus 

zeker aan de orde. Volgens Ward 

Demyttenaere een taak weggelegd 

voor ondernemersorganisaties en 

onderwijsinstellingen “Dit biedt 

zoveel mogelijkheden. Het is de 

opdracht van het onderwijs en de 

ondernemersorganisaties om hun 

opleidingen en ondernemingen hierin 

bij te sturen. In het onderwijs wordt in 

dergelijke beroepen zowel het materieel 

als immaterieel design momenteel veel 

te weinig belicht. Indien studenten dan 

tijdens stages kansen krijgen om eigen 

accenten te leggen, wordt de job ook 

veelzijdiger.”

Meer info:

→ UNIZO: westvlaanderen@unizo.be 

→ Howest: info@howest.be 

→ Design Vlaanderen:  

info@designvlaanderen.be

West-Vlaanderen telt drie KMO Contact 

stuurgroepen: Noord West-Vlaanderen, 

Westhoek en Zuid & Midden West-

Vlaanderen. Deze KMO stuurgroepen zijn 

een klankbordgroep die elk bestaan uit een 

tiental KMO bedrijfsleiders uit de regio. Zij 

houden voor UNIZO de vinger aan de pols 

en bespreken zaken die het lokale niveau 

overschrijden.

→ www.unizo.be/west-vlaanderen/kmo 



VEERLE MEGANCK

HERMAN WENES
Voorzitter

Als ondernemer volg je een uniek traject tijdens de opstart van jouw zaak: je hebt 
je eigen ideeën, uitdagingen en mogelijkheden. Natuurlijk heb je ook een aantal 
vragen die heel sectorspecifiek zijn over bijvoorbeeld je klanten, je producten… 
Een gesprek met een ervaren ondernemer uit jouw sector kan heel wat vragen 
beantwoorden en levert een hoop waardevolle informatie op.

Via ‘Actie voor Starters’ organiseert UNIZO 

een gesprek met een ervaren ondernemer 

onder de vorm van een ‘Meet & Learn’. Via 

een ‘Meet & Learn’ wordt voor een goede 

matching gezorgd van een startende 

ondernemer met een ervaren ondernemer 

uit dezelfde sector. Op die manier krijg je 

de kans om met een collega-ondernemer 

te praten die het al eens meemaakte en die 

weet wat je te wachten staat.  

‘Actie voor Starters’ gaat op zoek naar de 

ideale match en organiseert een date met 

een geschikte gesprekspartner die je de 

nodige tips, adviezen of waarschuwingen 

vanuit zijn ervaring kan geven. Tijdens een 

informeel gesprek van een uur krijg je de 

mogelijkheid om al je vragen, ideeën of 

bedenkingen te bespreken. Zo krijg je op 

korte tijd een veelheid aan interessante 

informatie mee.

Na deze ‘Meet & Learn’ krijg je tijdens een 

gezellige drink de kans om vlot te netwerken 

met de andere collega-starters en de 

overige aanwezige ervaren ondernemers. Er 

wordt namelijk afgesproken op een locatie 

waar verschillende starters tegelijk met hun 

match spreken.

Naast de bovenstaande matching lanceert 

‘Actie voor Starters’ samen met zijn 

basispartners (waaronder UNIZO) nog heel 

wat andere initiatieven om in te spelen op de 

noden en behoeftes van jonge ondernemers. 

Al van voor de opstart tot en met vijf jaar 

ondernemerschap, kunnen ondernemers 

rekenen op steun bij de uitbouw van hun 

eigen zaak. 

Schrijf je in voor de volgende  
‘Meet & Learn’ 
→ www.actievoorstarters.be

Uzine / publireportage
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Vereniging in de kijker

UNIZO Menen 
UNIZO Menen bestaat uit een bestuursploeg van 14 gedreven ondernemers. Er zetelen zowel handelaars, 

vrije beroepers, horeca, KMO’s als grote ondernemingen in het bestuur, een mooie weerspiegeling van het 

Meense ondernemerslandschap. Op de eerste vergadering van het jaar nodigt UNIZO Menen steevast 

het stadsbestuur uit. De samenwerking voor het komende jaar wordt er dan besproken, in het belang van 

de ondernemers. In september organiseerde men ook een theaterwandeling, specifiek voor UNIZO leden 

en op 19 november organiseert UNIZO Menen, in samenwerking met UNIZO Rekkem, de nacht van de 

Ondernemer. Voorzitter Herman Wenes kondigde onlangs aan dat Veerle Meganck zijn opvolger wordt.

Ontmoet een  
ervaren ondernemer

YASMINE 
DONCKELS

ISABELLE
SOETE

EMMANUELLE ROLL

12

FRE VANDAMME
BAS PIETERS
LUC DECROOS
CARL BRAEM
TINE LAUWERS
→ Afwezig

MARC DESMET

HILDE 
JONCKHEERE

LUT 
GHESQUIERE

ROOS SAMYN

© Marc en Annie Samyn
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Begin op tijd en doe het geleidelijk

Heel wat ondernemers wachten tot 

ze echt niet meer kunnen vooraleer 

de zaak uit handen te geven: rijkelijk 

te laat. Het heeft geen zin het 

opvolgingsprobleem te lang voor u 

uit te schuiven. Denk er al minstens 

vijf tot tien jaar van tevoren aan. Het 

is een hele uitdaging om uw bedrijf 

los te laten. Maar als het onder 

dwang van de omstandigheden moet 

gebeuren, loopt het vaak mis.

Maak duidelijke afspraken 

en win advies in

Gaat het om een familiale overname, 

dan is open overleg binnen de familie 

essentieel in het proces. Maak klare 

afspraken over de precieze timing en 

de toekomstige rol van overdrager en 

overnemer en leg die vast op papier. 

Betrek alle familieleden bij dat overleg. 

Het is zeker niet onverstandig ook 

buitenstanders om advies te vragen 

over de opvolging. Op die manier 

‘objectiveert’ u deze ongetwijfeld 

emotioneel geladen materie. 

Stel een strategisch plan op

De opvolgers moeten goed weten wat 

hen te wachten staat. Strategische 

planning begint met een grondige 

analyse van alle aspecten van het 

bedrijfsbeleid. Waarin onderscheidt 

u zich van uw concurrenten? Wat 

zijn de omzetvooruitzichten? 

Welke activiteiten zijn rendabel en 

welke niet? Leg alle aspecten van 

het strategisch plan vast in een 

document. Ga regelmatig de stand 

van zaken na en stuur bij waar nodig.

Laat ook de balans van het te 

verkopen bedrijf reeds een paar 

jaar van tevoren door een externe 

accountant opmaken, zodat 

kandidaat-overnemers een goeie 

kijk hebben op uw bedrijf. Een 

professioneel opgestelde balans 

doet de waarde van uw onderneming 

stijgen.

Sociaal, financieel, fiscaal,…

Bij overdracht van een onderneming 

moet je rekening houden met nog een 

resem andere belangrijke factoren. 

Voor het fiscale luik en alle juridische 

aspecten raadpleegt u best een 

deskundige adviseur.

Overnemen of overlaten?Overnemen of overlaten?

Meer tips en info? 

Op 24 oktober organiseert UNIZO West-

Vlaanderen de infosessie “Hoe succesvol een 

zaak overnemen of overlaten?” in Roeselare

→ www.unizo.be/west-vlaanderen

Of neem contact op met de UNIZO 

Ondernemerslijn op 0800 20 750 of via 

ondernemerslijn@unizo.be

Tips voor een geslaagde opvolging

Al aan  
uw opvolging  
gedacht?

Veel ondernemers liggen wakker van de continuïteit van hun bedrijf en het regelen van 

de opvolging. Afscheid en afstand leren nemen, de opvolging of overname oordeelkundig 

voorbereiden… Niet altijd even eenvoudig. Hoe begin je eraan? Wat komt er allemaal bij 

kijken? Wij zetten enkele tips op een rijtje…

Uzine / dossierUzine / dossier
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“Met stip op 1: 
begin op tijd!”



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!

PXM-10334-Annonce-Brugge.indd   1 28/04/16   17:06

Nood aan frisse wind ?
Heb je soms het gevoel dat je inspan- 
ningen niet het gewenste resultaat opleve-
ren? Wil je meer klanten? Gemotiveerder 
personeel? Een straf plan voor de toe-
komst?

Als sparring partner zorgen we voor een 
externe klare kijk, motivatie én een heel 
concreet actieplan.

PS: Onze diensten zijn zo terugverdiend! 
Bovendien krijg je tot 40% subsidie 
via de KMO-portefeuille

Benieuwd wat we voor jou kunnen doen? 
Vrijblijvende info: 

info@peppersandco.be 

www.peppersandco.be

Uzine / publireportage
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“Trots op onze 
maakindustrie”
Wees er bij op het event 'Trots op onze maakindustrie!' van de Fabriek voor 
de Toekomst Nieuwe Materialen en ontdek zes ‘verborgen parels’ uit onze 
West-Vlaamse maakindustrie. 

In de roadtrip ‘Trots op onze maakindustrie!’ 

in het najaar, maken beleidsmakers, lokaal 

middenveld en pers al kennis met deze 

zes toekomstgerichte maakbedrijven 

uit de sectoren kunststof, textiel, hout & 

meubel. Fedustria en essenscia organiseren 

samen met POM West-Vlaanderen deze 

roadtrip. Deze leidt dus langs zes bedrijven, 

toonbeelden voor een uiteraard veel groter 

en performant industrieel weefsel. Een 

West-Vlaamse industrie die heel vaak het 

verschilt maakt in een nochtans bijzonder 

competitieve mondiale economie. Meer dan 

reden genoeg om met die industrie eens 

naar buiten te komen! 

Op het programma: voorstelling van de zes 

bezochte industriële parels, enkele concrete 

cases binnen de Fabriek voor de Toekomst 

Nieuwe Materialen. Keynote-spreker prof. 

Herman Daems staat daarnaast met “Wat 

leert het verleden ons over de toekomst van 

de industrie?” garant voor een boeiende 

lezing.

Save the date

13 december om 16u30 in Kortrijk, 

Budafabriek

Meer informatie

→ www.fabriekenvoordetoekomst.be/

eventtrotsoponzemaakindustrie
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Wendy Devisch lanceerde in juni haar gloednieuwe 

project ZijBlogt.be: een blogdienst voor en door 

vrouwen.  “Met een blog krijg je meer bezoekers op 

je website, win je het vertrouwen van (potentiële) 

klanten en scoor je in Google. Kortom, bloggen voor 

je bedrijf is slim. Maar ik merkte dat veel bedrijven wel 

willen bloggen, maar er zelf weinig tijd of inspiratie 

voor hebben. Daarom startte ik ZijBlogt.be: een 

gespecialiseerde blogdienst voor bedrijven met 

een hart voor vrouwen. Hoe werkt het? Wij zijn de 

ghostwriter van je bedrijfsblog. Dat betekent dat wij 

samen op zoek gaan naar leuke topics én de artikels 

voor je uitschrijven. Onze klant kiest tussen wekelijks, 

tweewekelijks of maandelijks bloggen en de formule 

is flexibel. Waarom wij focussen op vrouwen? Omdat 

vrouwen echte bloglezers zijn. Omdat zij het vaakst 

de aankoopknopen doorhakken. En omdat wij zelf 

vrouwen zijn en dus weten wat onze sisters bezig 

houdt.” 

→ www.zijblogt.be

Olivier Dhondt schopte het vorig jaar nog tot de top 5 van 

Creatieve starters met het innovatief concept Bubble Designs. 

Dit jaar staat hij aan het roer van het bedrijf ‘Busyfy’ die 

ook de gelijknamige app ontwikkelde. De app werd speciaal 

ontwikkeld voor ondernemers. Het idee is om het ‘business 

cards uitwisselen’ te gaan digitaliseren en netwerken te 

vergemakkelijken. “De basis vormt 'connecteren' en contacten 

aanbevelen aan anderen, dit in een zeer gebruiksvriendelijke 

omgeving.” Vertelt Dhondt. Naast het individueel gebruik 

biedt de app ook doelgerichte oplossingen voor bedrijven. 

Bedrijfsprofielen, het aanmaken van open events, 

pushmeldingen en de slim in-app advertising horen tot de 

mogelijkheden. “We zien dat het smartphone-gebruik elk jaar 

blijft stijgen en dat iedere onderneming zowel klein als groot 

zich stilaan aanpast aan deze technologie, dit vormt voor 

Busyfy een ideale groeibodem voor nu en de toekomst” aldus 

Olivier. “Wij hebben de ambitie om in veel landen te groeien 

en met de feedback die we ontvangen van onze gebruikers en 

onze eigen inbreng proberen wij deze groei te realiseren.” 

→ www.busyfy.com

Busyfy - Kortrijk

Michiel De Backer startte samen met Martin 

Mikovcak het bedrijf Ark Shelter op. Ark 

Shelter is een innovatief project over mobiele 

en modulaire huizen. Ark Shelter ontstond uit 

de nood van velen om te kunnen ontsnappen 

uit het dagdagelijkse, snelle en vaak 

stresserende leven, om even op adem te komen 

in je eigen cocoon. Ondertussen zijn er al vier 

huizen verkocht, tal van andere projecten 

staan op stapel. “Ik combineer Ark Shelter 

met mijn studies als laatstejaarsstudent 

architectuur aan Sint Lucas (Gent). Ik geef 

toe, om de combinatie te maken is er heel wat 

doorzettingsvermogen en discipline nodig, 

maar het is zo fijn om Ark Shelter te zien 

groeien. Ik neem het er met plezier bij. ”

Michiel schopte het tot laureaat bij de 

nationale verkiezing van student-ondernemer 

van het jaar 2015.

→ www.ark-shelter.com

Ark Shelter - Lichtervelde

ZijBlogt - Brugge
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Robert Schaut

Directeur van de vzw AZO

Het is niet altijd evident om als ondernemer 

een externe financiering rond te krijgen. 

Ik merk echter dat het tij aan het keren is. 

Een ondernemer met een goed project en 

een beetje eigen vermogen kan vandaag 

op meerdere manieren rekenen op externe 

financiering en dit zonder hiervoor aan te 

moeten kloppen bij de bank. Een evolutie 

die we alleen maar kunnen aanmoedigen. 

De Participatiemaatschappij Vlaanderen 

speelt hierbij een belangrijke rol. Met 

aangepaste financieringsformules kunnen 

startende ondernemers die nog geen 4 

jaar bezig zijn interessante voorwaarden 

genieten. En is dat nu niet de ondersteuning 

die ondernemers vaak nodig hebben in hun 

beginjaren? 

De startlening+ (tot €100.000 - 10 jaar – 

3 %) alleen al biedt voor vele starters een 

financiële oplossing. Het grote voordeel is 

ook dat er in de meeste gevallen geen of 

weinig waarborgen worden gevraagd. Dit 

biedt dan weer perspectieven voor een 

combinatie met een klassieke banklening: 

de startlening wordt beschouwd als eigen 

inbreng zodat de kans op een bankkrediet 

ook nog eens vergroot. Dit kan meerder 

ondernemers over de streep trekken om 

hun project te realiseren.

Voorts is er de win-win lening van een 

vriend, kennis of familielid. Deze win-

win mag men ook letterlijk nemen; zowel 

de ontlener (beschikt dan over eigen 

vermogen) als de kredietgever (heeft 

jaarlijks een belastingkrediet van 2,5 % 

en een intrestvergoeding) doen hierbij een 

goede zaak.

Door toepassing en combinatie van 

deze financiële oplossingen kan men als 

ondernemer starten met een gezonde 

beginbalans die continuïteit naar de 

toekomst verzekerd. Broodnodig, want dit 

resulteert immers op zijn beurt in bloeiende 

en vooral standvastige ondernemingen die 

onze economie weer tot een hoger niveau 

kunnen tillen. 

Opnieuw een win-win voor iedereen dus. 

→ In deze wisselcolumn snijdt een lid van 

de Raad van Bestuur van UNIZO  

West-Vlaanderen telkens een 

maatschappelijk, ondernemend thema 

aan. In deze editie Robert Schaut, 

directeur van de vzw Advies voor de 

Zelfstandige Ondernemer (AZO).

Het antwoord hierop is neen. Wanneer een 

handelszaak wordt overgedragen, is de regel 

dat alleen de lopende overeenkomsten die 

noodzakelijk zijn om de handelsactiviteit 

te kunnen voortzetten en het cliënteel te 

kunnen aantrekken, worden overgedragen. 

Welke lopende contracten als ‘essentieel’ 

moeten worden beschouwd hangt af 

van geval tot geval. Zo werd in het 

verleden bijvoorbeeld geoordeeld dat de 

telefoniecontracten essentieel zijn voor 

een rusthuis, en dat die dus mee in de 

overdracht van de handelszaak zitten.

Schulden en schuldvorderingen daarentegen 

gaan nooit mee over, omdat die niet 

essentieel zijn voor het voortzetten van de 

handelszaak, tenzij in het overnamecontract 

uitdrukkelijke bepaald is dat zij toch 

overgaan.

Indien u een bestaande handelszaak 
overneemt, neemt u dan ook de 
schulden van die handelszaak over? 

Investeringsklimaat 
is sterk verbeterd

Uzine / adviesvraag

Let wel op!

Een overdracht van schuldvordering 

kan enkel aan de schuldenaar worden 

tegengeworpen indien hij van die overdracht 

op de hoogte werd gesteld. Omgekeerd 

kan de overdracht van een schuld enkel 

gebeuren indien de schuldeiser daarmee 

instemt.

Meer vragen?  
Bel de ondernemerslijn: 0800 20 750 

of ondernemerslijn@unizo.be
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Interview

“Net omdat onze dochters 
overnemen, doen we er alles 

aan om te blijven groeien”

Bernard Tommelin groeide letterlijk 

op tussen de bierbakken en -vaten. 

Samen met zijn vader sleurde hij met 

drank van deur tot deur. Vandaag is de 

drankenhandel in Ieper uitgegroeid tot 

een stevige vennootschap waarin vrouw 

Veerle de winkel voor haar rekening neemt 

en Bernard de evenementen en distributie. 

Dat doen ze samen met hun twee dochters 

en tien medewerkers. Na bijna dertig jaar 

nemen dochters Silke en Lore de zaak 

van hun ouders over. Al zal dat niet van 

vandaag op morgen gebeuren. “Ik wil de 

drankenhandel geleidelijk loslaten en me 

op termijn concentreren op wat ik liefst 

doe. De komende tien jaar worden Silke en 

Lore steeds meer het gezicht van de zaak. 

Dat ik nog regelmatig zal inspringen, vind 

ik helemaal niet erg. Graag zelfs”, aldus 

Bernard.

Financiële ademruimte

Over de constructie van de overdracht 

wordt momenteel druk nagedacht. 

Een overname in fases lijkt het meest 

voor de hand liggend. “Starten we een 

nieuwe vennootschap of worden de 

aandelen overgedragen? Dat bekijken we 

momenteel. Waarschijnlijk schenken we 

sowieso een deel en worden de gebouwen 

pas in een later stadium overgenomen. Als 

Silke en Lore alles in één keer overnemen, 

is dat nefast voor hun toekomst. Er zou 

geen ademruimte zijn voor de nodige 

investeringen. De zaak moet kunnen 

groeien. Anders heeft een overname 

geen zin”, aldus Bernard. Maar los van de 

juridische en financiële regeling heeft 

Bernard eigenlijk maar één wens: “Dat 

iedereen zich goed voelt. Daarvoor is 

een goede verdeling nodig op vlak van 

zeggenschap. De afspraken moeten 

duidelijk zijn. Mijn grootste vrees is dat er 

na de overname ruzie zou ontstaan. Ik heb 

er vertrouwen in, maar je weet maar nooit.”

Klaar voor een 
nieuwe generatie

Familie als motivator

Overname in zicht of niet: Bernard en zijn 

vrouw Veerle zitten niet in uitbol-modus. 

“Net omdat onze dochters overnemen, 

doen we er alles aan om te blijven groeien. 

Dat doen we voor hun toekomst. Zonder 

hen zouden we misschien eerder geneigd 

zijn om een investering uit te stellen – of 

helemaal af te gelasten.” Een familiebedrijf 

overlaten zorgt duidelijk voor motivatie, 

zowel bij de nieuwe als de oude generatie. 

Dat de zaak in de familie blijft is ook een 

emotionele meevaller. “Hoe je het ook 

bekijkt: een bedrijf is een beetje je kind. 

Het moeten loslaten voor een externe 

overnemer zou pijn doen.” Weerstand 

van personeel, klanten of leveranciers 

verwacht Bernard niet. Met name omdat 

het om een langetermijnproces gaat. 

Tips & tricks 

voor een vlotte overname

01. Zorg voor evenwicht
Een evenwichtige verdeling tussen alle 

partijen is altijd de beste. Zowel op 

financieel vlak als qua beslissingsrecht. 

Zo voelt niemand zich tekortgedaan.

02. Bereid de overname tijdig voor 
Denk op tijd aan de opvolging. Een 

succesvolle overname gebeurt niet in 

één, twee, drie. En hou rekening met 

onvoorziene of veranderende situaties.

03. Vraag raad aan externen
Een bankier, consultant of bedrijfsleider: 

elk advies en elke raad is van belang. 

Maar luister nooit naar één klok: de 

beste oplossing is vaak een mix van 

verschillende opties.

IEPER

“Tuurlijk zijn het spannende tijden – ook 

de sector verandert snel –, maar ik heb 

er alle vertrouwen in. Lore en Silke vullen 

elkaar perfect aan”, eindigt Bernard met 

overtuiging.

→ www.drankentommelin.be

Precies dertig jaar geleden nam Bernard Tommelin (57) de drankenhandel 
over van zijn ouders. Vandaag staat de volgende generatie klaar. Dochters 
Silke (26) en Lore (23) nemen in de komende tien jaar de fakkel over.
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Ondernemen  
is durven 
en niet bang zijn om op je bek te gaan! 

En dat deed het koppel ook. Drie jaar 

na de opening van hun winkel, werd de 

winkelruimte verdubbeld en draait ook hun 

webshop reeds op volle toeren. “Ook al 

hebben heel wat mensen ons de opstart van 

een webshop afgeraden, ik ben er toch voor 

gegaan. Puur cijfermatig is onze webshop 

geen winstkanon. We merken echter vaak 

dat mensen het voorbereidend werk online 

doen en dan naar de winkel afzakken om 

effectief tot aankoop over te gaan. Wij 

hebben er dus nog geen moment spijt van 

gehad.” Aldus Nancy en Geert. 

Het koppel blijft innoveren, nieuwe ideeën 

ontwikkelen en zichzelf opnieuw uitvinden. 

“Zo willen we vanaf nu ook geboortelijsten 

aanbieden. We merken meer en meer dat 

jonge ouders ook voor hun kids naar leuke 

designitems grijpen en we willen hen daar 

dan ook in begeleiden.” 

Nancy en Geert hebben de smaak te 

pakken. “Wij werken meer dan vroeger, maar 

het voelt helemaal niet aan als werken. 

Ook al gaat het soms moeilijk - we zijn 

uiteindelijk nog maar 3 jaar bezig - dit is ons 

op het lijf geschreven.”

→ www.vida-design.be 

VIDA staat voor Verrassend, 
Innovatief, Duurzaam, Apart en 
zo kunnen we ook Nancy en Geert 
van VIDA Design in Roeselare 
omschrijven. Een verrassend koppel 
dat het heft in eigen handen heeft 
genomen en de zekerheid van 
een stabiele job heeft opgegeven 
om zich te storten op hun passie, 
interieur. 

Het koppel is niet onbezonnen in het 

ondernemers-avontuur gestapt. Vele uren 

onderzoek, planning en analyse gingen 

de opening van hun design store in 2013 

vooraf. “Ik was volop bezig om ons eigen 

huis in te richten en had de smaak te pakken 

gekregen, maar veel leuke merken vond 

ik niet terug in regio Roeselare”, vertelt 

Nancy. “Ik had mijn man ondersteund toen 

hij 3 jaar daarvoor het roer had omgegooid 

en zijn vaste job opgaf om als zelfstandig 

aannemer aan de slag te gaan en nu was hij 

diegene die mij het duwtje in de rug gaf.” Met 

een sterk plan en na een lange zoektocht 

naar de geschikte locatie, was VIDA Design 

geboren. 

“Wij hebben ook het geluk dat wij een sterk 

vangnet hebben. Onze ouders stonden als 1 

blok achter ons en dat is absoluut nodig met 

3 kleine kinderen en een zaak die je wenst uit 

te bouwen.” pikt Geert in. 

“De eerste 2 jaar zijn zeker niet evident 

geweest. Op sommige dagen had ik enkel 

een pakje servetten verkocht. Maar ik ben 

er altijd in blijven geloven. Ook heel wat 

handelaars uit de buurt hebben ons een hart 

onder de riem gestoken. Een stimulans om 

door te bijten.”

Interview

ROESELARE

“Dit voelt niet 
aan als werken”
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De nieuwe trajecten voor het 

OndernemersForum werden aan 

zo'n 150 ondernemers voorgesteld 

op het Take-off event in Flanders 

International Airport in Wevelgem. 

Tijdens het Ontbijt met de Burgemeester 

in Ieper maakte men ook kennis met NAO, 

een mensachtig robot van 58 cm die wordt 

ingezet bij ouderen en zieke kinderen. 

UNIZO Poperinge haalde, met borden & 

stickers in het straatbeeld, alles uit de kast 

om 'Met belgerinkel naar de winkel' aan alle 

inwoners bekend te maken.

12.05.16

17.05.16

03.05.16

18.05.16

UNIZO Gistel bracht een bezoek aan 

melkveehouderij het Bazelaarhof in 

zevekote.

24.05.16

Linda Dhondt, zaakvoerster 

van Medo, kreeg uit handen van 

Brecht Clyncke het HIB-label. 

Men kan bij Medo terecht voor 

boek- en papierrestauratie en 

boekbinden.

Met KMO contact bracht men een bezoek aan 

Footstep, om een blik achter de schermen te 

werpen bij het maatwerkbedrijf.

26.05.16
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Om de bestuurders van de lokale 

ondernemersverenigingen in de bloemetjes 

te zetten organiseerde UNIZO West-

Vlaanderen een heus bestuurdersfestival. 

De sfeer zat er alvast goed in!

UNIZO regio Veurne - Westkust 

organiseerde een bezoek aan Rungis, de 

vroegmarkt in Parijs. Zo'n 50 ondernemers 

maakten zich op voor een dagtrip richting 

dé wereldmarkt in verse producten voor de 

groothandel.

02.06.16

Trappen Demunster kreeg uit handen 

van Karel Van Eetvelt het Handmade in 

Belgium-label.

UNIZO Dudzele stelde 

dit jaar opnieuw Dudzele 

Kermis voor.

20.06.16

07.08.16

HIB'ers leerden elkaar en hun 

producten kennen tijdens een 

speeddate in Howest.

28.06.16

09.06.16
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UNIZO 
OndernemersForum

Lerend netwerk 
voor ambitieuze 
ondernemers

WWW.UNIZO.BE/ONDERNEMERSFORUM 

Uw ambities waarmaken en de 
toekomst voorbereiden is moeilijk 
in de drukte van elke dag. Het UNIZO 
OndernemersForum biedt u een efficiënt 
lerend netwerk om uw doelen te onder-
steunen en te realiseren. Ontdek nu het 
programma voor dit najaar!

Volgende reeksen gaan
door in West-Vlaanderen:

• Scoren met online marketing

• Klantgericht ondernemen (Service Design)

• Boost je verkoop (sales)

• Strategie: ondernemen met visie

• Breng je financiële kennis naar een hoger niveau

• Personeelsmanagement / HRM

• Leaderschip en coaching: sterker sturen               
door inzicht in (insights)profiel

• Starten vol ambitie – lerend netwerk voor 
ondernemers die max. 2 jaar bezig zijn

UNIZO-PARTNERS IN ONDERNEMEN

UZO-5585-ondernemersforum-advertentie-wvl-DEF.indd   1 3/08/16   11:45

Als UNIZO staan wij steeds op de barricades om de rechten van de zelfstandige 
ondernemers te verdedigen. Wij houden u op de hoogte met info en advies, maar 
wist u ook dat u als UNIZO-lid kunt genieten van heel wat kortingen en voordelen. 
Heb je zelf de weg nog niet gevonden? Alle ledenvoordelen en kortingen vindt u 
terug op unizo.be/voordelen. 

Ledenvoordelen en - kortingen

UNIZO, de beste ROI

Wij lichten alvast enkele voordelen voor u uit:

Exclusief voor UNIZO-leden heeft Sodexo 

een interessante korting ontwikkeld

U wenst de Sodexo Card te aanvaarden in 

uw handelszaak? Dankzij UNIZO betaalt u 

als handelaar slechts 1% transactiekost 

(met een minimum van € 0,10/trx). Op 

het totale bedrag dat uw klant met de 

maaltijdcheque betaalt, wordt dus slechts 

1% afgehouden (met een minimum van  

€ 0,10/trx).

Of U wenst als werkgever elektronische 

maaltijdcheques te bestellen? UNIZO leden 

ontvangen een korting van 50% op de 

eenmalige activatiekosten en 20% op de 

terugkerende kosten.

UNIZO Legal Scan

Hebt u een juridisch contract dat u 

wil laten nalezen? Zijn uw algemene 

voorwaarden volledig juridisch in orde? Hebt 

u nog vragen over de specificaties in uw 

handelshuurcontract?

Maak gebruik van de UNIZO Legal Scan 

en laat uw juridische documenten en 

contracten nalezen en controleren door een 

expert. En dit aan een vast tarief van 75 euro 

per document.

Voor meer info kunt u steeds terecht op de 

UNIZO Ondernemerslijn op 0800 20 750 of 

via ondernemerslijn@unizo.be.
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Heb je zelf nieuws?  
Stuur ons jouw persberichten met foto’s naar uzine@unizo.be

PK Projects sluit ‘De heksen van Breugel” af 
Van begin februari tot eind juni kon men de wereld van “de heksen 

van Breugel” ontdekken in het Sint-Janshospitaal in Brugge. De 

expositie was een succes, mede dankzij de sfeervolle opbouw die 

in handen was van PK Projects. PK-projects zette alles op alles 

om dit verhaal op een bijzondere manier te vertellen. Aan de hand 

van een uitgekiende scenografie, strakke grafiek en informatieve 

multimedia kwam men meer te weten over het heksbeeld, hoe 

heksenvervolgingen verliepen, over de vermeende krachten van 

heksen en allerlei gebruiken over toverij in Brugge en de Nederlanden.

→ www.pk-projects.be

Nu ook chapewerken bij Isovan / Eskimoo 
Sinds kort voert Isovan/Eskimoo onder de naam van “Chape 

Vandevyvere” ook chapewerken uit. Daarmee kan men nu 

voor de volledige vloeropbouw zorgen, van vloerisolatie 

tot chape. Dit geeft als voordeel dat de werken perfect 

aaneensluitend kunnen ingepland worden. Men beschikt 

daarnaast over een vakkennis en -liefde van meer dan 30 

jaar. Deze werd van generatie op generatie doorgegeven. 

→ www.eskimoo.be

Ondernemersnieuws

Brugge

Dezeure NV wint PROfil d’OR 
Dezeure NV heeft de PROfil d’OR gewonnen in de categorie 

‘Duurzame ontwikkeling’ met zijn TurboCleaner, een 

aardappelreinigingssysteem. Deze prijs werd uitgereikt door 

UNPT, de Franse nationale unie van aardappeltelers naar 

aanleiding van de toonaangevende beurs, PotatoEurope. De 

onderscheiding wordt toegekend aan de knapste innovaties op 

het gebied van landbouwtechnologie. Met het systeem van de 

TurboCleaner belandt naargelang van de rooiomstandigheden 

gemakkelijk 4 tot 8 ton minder aarde in elke vrachtlading.

→ www.dezeure.be 

Poperinge 

Veurne

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

T: 0473/607 210 • info@ebucon.be

U zoekt ondersteuning voor een 
commerciële of strategische uitdaging? 

Of de juiste leverancier voor 
uw specifieke noden?

Een kritische kijk of professionele 
sparringpartner?

www.ebucon.be

Wij staan u bij.

Hands-on advies voor 
B2B en industriële KMO’s

Oostendemodulaire
bedrijfsruimtes

tussen de 
Vismijnlaan en
Eduard Anseelekaai

De bedrijfsgebouwen maken deel 
uit van de herontwikkeling van de 
vismijnsite.

20

DUURZAAM 
BEDRIJFSVASTGOED
TE KOOP      TE HUUR 

Troeven

Centraal gelegen in de haven, 
langs de kade, dichtbij invalswegen 
en centrum

Uitstekende commerciële ligging
met voldoende parking

Gebied in volle ontwikkeling

Nieuwbouwproject 
= weinig onderhoudskosten

Casco formule = multifunctioneel

Modulaire bedrijfsruimtes = fl exibel
(vanaf 200 m2/unit...) 

Onmiddellijk beschikbaar

European Food Centre NV

Noordzeestraat 201
B-8380 Zeebrugge
T 050 55 99 33
info@vlvis.be

+

+

+

+

+

+
Contactpersoon:

Johan Van de Steene
Algemeen directeur
M 0475 75 83 69

Interesse in deze mooie opportuniteit? 
Contacteer ons!

+

Uiterst geschikt voor:

Havenactiviteiten 
(watergebonden activiteiten, toeleveringsbedrijven, ...)

Voedingsgerelateerde activiteiten

Kantoren
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DO 06.10
GITS  

De geheimen 
van succesvol 
ondernemen met 
business strateeg Carl 
Van de Velde

DO 06.10
ZEDELGEM 

Benut uw talenten 
zonder accidenten!

MA 26.09
KORTRIJK 

UNIZO Retail: Vergroot 
de beleving in uw 
winkel met het Retail 
Innovatietraject!

MA 26.09
KOEKELARE 

Meer slow minder 
stress

DI 27.09
HAMBURG

Bezoek de 
WindEnergy beurs

DI 27.09
OOSTKAMP

Een sterk 
verkoopsgesprek 
voeren

DI 27.09
KORTRIJK

Infosessie: Insights 
Discovery: een 
prachtige en 
krachtige tool om als 
leidinggevende en als 
team succesvoller te 
worden

WO 28.09
HOUTHULST 

Met Unizo Houthulst 
naar Hotelschool Ter 
Duinen - Koksijde

WO 28.09
KORTRIJK 

Lezing: China door de 
ogen van mevrouw 
Cathy Buggenhout

DO 29.09
HEULE

Klantenbeleving: 
Bedrijfsbezoek 
Natuursteen Ghekiere 
Dominique

DO 29.09
KORTRIJK 

Jouw online tools 
onder de loep

VR 30.09
REKKEM 

Pop-up café 
voor Rekkemse 
ondernemers

VR 30.09
WAREGEM 

Bouw- en 
verbouwbeurs

DI 04.10
LO RENINGE 

Proeven van de Grens

WO 21.09
DIKSMUIDE

Nieuwe generatie 
werknemers!  
Andere aanpak?

DO 22.09
KORTRIJK 

UNIZO Retail: 
Een pop-upstore, 
razendsnel?! WO 21.09

ROESELARE

Starten als zelfstandig 
ondernemer

MA 26.09
OOSTENDE 

Starten als zelfstandig 
ondernemer

MA 03.09
BRUGGE 

Starten als zelfstandig 
ondernemer

DO 06.09
KORTRIJK 

Starten als zelfstandig 
ondernemer

Activiteiten 
voor Starters

DI 27.09
ROESELARE 

Startlening+ 
aanvragen?!

DI 27.09
ROESELARE 

Meet & Learn

DO 06.10
ZWEVEGEM 

Het Ontbijt met de 
Burgemeester

UZO_5232_KMOlaureaat2016_ad_wvl_175x165_260816_b.indd   1 29/08/16   09:31

Uzine

HET STAAT IN JE 
OGEN TE LEZEN

opticien - optometrist Stefaan Werbrouck
Tel 0476 633 001 - stefaan.werbrouck@gmail.com

Praktijk: Bredestraat 13 – 9920 Lovendegem
Administratie: Franslaan 13c – 8620 Nieuwpoort

www.optologie.be

yoga voor de ogen - kleurentherapie - iriscopie
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Marcin (Polen)

onderhoudstechnicus

sk
in

n.
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e

Gistel, Brugge, Westkust, Roeselare, Waregem, Kortrijk  www.absolutejobs.be

we go the extra mile

Raken uw 
knelpunt- 
vacatures 
niet ingevuld?


