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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 naar
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 geld.

De wereld verandert. De maatschappelijke uitdagingen zijn talrijk, complex en kunnen enkel via samenwerking
worden aangepakt.
Een aantal antwoorden op deze uitdagingen kan de lokale overheid zelf geven als actor, voor andere topics zal
zij dienen samen te werken met andere overheden, voor nog andere is het aangewezen dit als regisseur uit te
werken met nog andere belanghebbenden zoals de zelfstandige ondernemers. Soms dient zij ook pleitbezorger
te zijn bij andere overheden.
Door de digitalisering speelt het ondernemen zich af in een geglobaliseerde context: we zijn verbonden met
mensen aan de andere kant van de wereld, start-ups zoeken werkkapitaal in Dubai en bepaalde taken worden
uitbesteed naar de andere kant van de wereld.
Tegelijkertijd zien we dat velen houvast zoeken in het authentieke, nabije, herkenbare, en de mens zoeken
achter product of dienst. Daarom zijn de zelfstandige ondernemers een stabiel baken: zij staan open voor de
kansen die de wereld hen biedt, maar blijven geworteld in hun streek. Ze zorgen ervoor dat mensen met de fiets
kunnen gaan werken en betalen via sponsoring het basketbaltruitje van onze kinderen.
Om het belang van het zelfstandig ondernemerschap te illustreren, bekijken we een gemeente als Jette. De
gemeente Jette telde eind 2016 51.933 inwoners. In Jette zijn er 3.902 zelfstandige ondernemers en 3.039 ondernemingen. Samen stellen zij 13.004 personen te werk. 77,5 procent van de ondernemingen in Jette telt
maximaal 10 werknemers.
UNIZO is de lokale besturen dankbaar die dit weten te waarderen. Omdat mensen die op eigen risico ondernemen, voor hun eigen loon zorgen, en welvaart & tewerkstelling creëren, versterking verdienen.
Het ondernemersklimaat versterken, willen we samen met u vanuit volgend waardenkader aanpakken: duurzaamheid, innovatie, samenwerking, klantgedrevenheid en ondernemingszin.
Dit 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 naar 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 geld.
De ondernemer levert graag zijn bijdrage onder de vorm van een lokaal verankerd initiatief, tewerkstelling dicht
bij huis, inkomsten voor de lokale financiën en een bijdrage aan het lokale sportieve en sociaal-culturele leven.
Daar wordt iedereen beter van.
Samen met het lokaal bestuur willen wij als partner werken aan bedrijvige en dus levendige steden en gemeenten, waar het goed is om te wonen, te ontspannen en te ondernemen. Het is met deze motivatie dat wij u onze
prioriteiten voor de komende zes jaar voorleggen. We komen hier graag regelmatig met u op terug.

Namens UNIZO,
Danny Van Assche,
Gedelegeerd Bestuurder
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Van 5 waarden
Duurzaamheid

Innovatie

Samenwerking

Klantgedrevenheid

Ondernemingszin

Zoals al vermeld, vertrekt deze uiteenzetting vanuit een aantal waarden die we hoog in het vaandel dragen.
Dit waardenkader wilden we aanvullen met concrete input van onze leden. Zo ondervroeg UNIZO in
september 2017 haar leden, zelfstandige ondernemers-eigenaars, over hun waardering voor het eerder
gevoerde lokale beleid en de prioriteiten voor de komende periode 2019-2024. Daarnaast organiseerden
we brainstormsessies en bevroegen we de bij UNIZO aangesloten sectororganisaties.
Dit bleken de prioriteiten van de zelfstandige ondernemers voor de komende 6 jaar:
Efficiënte samenwerking met de gemeente, individueel en collectief, vlotte bereikbaarheid,
(adem)ruimte om te ondernemen en faire fiscaliteit.
Als algemeen beleidskader voegen we hier graag nog een prioriteit aan toe, namelijk:
Bedrijvige Kernen, waar wonen, dienstverlening, zorg, handel en ambacht samenkomen
en elkaar versterken. Deze kernen zijn zowel sociaal als economisch en ecologisch interessant.
Samen met onze kernwaarden, brachten deze prioriteiten ons tot 18 beleidsaanbevelingen voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
Hierna kan u de 18 UNIZO-beleidsaanbevelingen, thematisch per beleidsdomein geordend,
terugvinden. Vervolgens staan we stil bij elke waarde en formuleren we de prioriteiten en
beleidsaanbevelingen die hieruit voortvloeien.

en 5 prioriteiten
Efficiënte samenwerking
met de gemeente,
zowel individueel als collectief

Vlotte bereikbaarheid

Bedrijvige kernen

(Adem)ruimte
om te ondernemen

Faire fiscaliteit

naar 18
beleidsaanbevelingen

18
UNIZO BELEIDSAANBEVELINGEN
BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING
1.		 WERK AAN BEDRIJVIGE KERNEN, WAAR WONEN, WERKEN EN RECREATIE SAMENKOMEN EN
ELKAAR VERSTERKEN
2.		 VOER EEN GERICHT HANDELSVESTIGINGSBELEID
3.		 VOORZIE IN EEN AANBOD VAN GESCHIKTE RUIMTE VOOR PRODUCTIEBEDRIJVEN
4.		 ONDERZOEK DE OPPORTUNITEITEN VAN HERGEBRUIK VAN LEEGSTAANDE GEBOUWEN
BELEIDSDOMEIN MILIEU & KLIMAAT
5.		 ONDERSTEUN DE ONDERNEMERS OM KLIMAATVRIENDELIJK TE ONDERNEMEN
BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT
6.		 WERK EEN BEREIKBAARHEIDSBELEID OP MAAT UIT EN OVERLEG HIEROVER MET ALLE
BELANGHEBBENDEN
7.		 WERK EEN PARKEERBELEID UIT OP MAAT VAN DE BEWONERS EN GEBRUIKERS
BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN (ONDERNEMERS-) BELEID
8.		 FORMULEER EEN ALGEMENE VISIE WAAROP DAARNA WORDT VERDER GEBOUWD
9. KOOP LOKAAL AAN (OF GEEF LOKALE SPELERS MINSTENS EEN GELIJKWAARDIGE KANS OM
TE PARTICIPEREN) EN VERMIJD ONEERLIJKE CONCURRENTIE
10. ORGANISEER AUTHENTIEKE COMMUNICATIE EN SAMENSPRAAK MET ALLE BELANGHEBBENDEN
11. ZET SPECIFIEKE AANSPREEKPUNTEN VOOR ONDERNEMERS OP
12. CREËER MOGELIJKHEDEN VOOR NIEUWE CONNECTIES
13. BEPERK DE ADMINISTRATIEVE OVERLAST TOT EEN MINIMUM
BELEIDSDOMEIN UITSTRALING
14. WERK AAN EEN BASIS-VEILIGHEIDSGEVOEL
15. ZORG VOOR UITSTRALING DOOR EEN NETTE EN GROENE GEMEENTE, STAD OF WIJK
16. BIED EEN AANGENAME BEZOEKERVARING DOOR LEVENDIGE MARKTEN, LEUKE EVENTS,
		 EEN GOEDE HORECA EN EEN AANTREKKELIJK TOERISTISCH AANBOD
BELEIDSDOMEIN WELZIJN
17. BESTEED OOK AANDACHT AAN ONDERNEMERS DIE HET MOEILIJK HEBBEN
BELEIDSDOMEIN FINANCIËN
18. SCHAF PESTBELASTINGEN AF EN GEEF DE ONDERNEMERS WAAR VOOR
HUN GELD VIA EEN PERFORMANTE DIENSTVERLENING

1

WAARDE
DUURZAAMHEID

KLIMAAT EN RUIMTELIJKE ORDENING
Duurzaamheid, vertaald als zorg voor de lange termijn en
continuïteit, is een belangrijke ondernemerswaarde.
Vanuit een gelijkaardige zorg hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de stad Brussel en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek het Europees ‘Burgemeestersconvenant voor klimaat en milieu’ onderschreven. Hiermee engageert men
zich ook lokaal om de CO2-uitstoot te beperken.
Een andere insteek zijn de lage-emissiezones waarbij, momenteel in Antwerpen, maar vanaf 1 januari 2018 ook in
Brussel en later nog in Gent, de milieu- en gezondheidshinder door slechte luchtkwaliteit wordt beperkt door een selectief toelatingsbeleid voor motorvoertuigen.
Meer en meer lokale besturen gaan ook in hun aankoopbeleid duurzaamheid als criterium hanteren.

Hoe de duurzaamheidsagenda van ondernemers
ondersteunen als lokaal bestuur?
1. BEDRIJVIGE KERNEN
Alles begint met een klimaatvriendelijke ruimtelijke ordening. UNIZO is voorstander van bedrijvige kernen.
Kernen zijn van oudsher het socio-economische en culturele
hart van onze steden en gemeenten. Wonen, werken, winkelen, diensten aanbieden en ontspanning komen er samen.
Ondernemingen bepalen mee die levendigheid. Zij dragen
bij aan de aantrekkingskracht van een kern en zijn de beste
remedie tegen leegstand.
Doordat de detailhandel de laatste jaren enorm is veranderd
(de vermindering van het aantal handelszaken, de invloed
van e-commerce…), kan bedrijvigheid in kernen niet meer
door de detailhandel alleen worden waargemaakt. Gelukkig

zijn er nieuwe groepen ondernemers en nieuwe opportuniteiten door de technologische en digitale ontwikkelingen, die
inspelen op de tendens van een terugkeer naar een meer lokaal georganiseerde productie. Bedrijvigheid in de kern bestaat daarom ook uit zichtbare diensten (zowel privé als
overheid), kantoren, coworkingplekken voor freelancers, ondernemers in de creatieve economie en ateliers voor nieuwe
ambachtelijke makers.
De te herbestemmen kerkgebouwen zijn hier een te onderzoeken opportuniteit.
Wanneer onze kernen bedrijvig blijven of worden, zijn zij
duurzaam. Zij hebben een positieve impact op de sociale cohesie, op de mobiliteit en op het ruimtegebruik.
Een kern wordt niet zomaar bedrijvig. In vele kernen zien we
immers een verdringing van de maakbedrijven door woningen. Pas wanneer er een algemeen gedragen programma of
visie is, kunnen er stappen gezet worden naar een meer bedrijvige kern.
2. HANDELSONTWIKKELING
Kiezen voor bedrijvige kernen is ook kiezen voor winkelkerngebieden en winkelarme gebieden. Dit betekent niet dat er geen
plaats is voor perifere detailhandel (baanwinkels), maar wel
gelimiteerd. In Brussel is het nog steeds wachten op een Gewestelijk Handelsontwikkelingsschema. Het ontwerp van het
Gewestelijk Ontwikkelingsplan vertrekt van enkele sectorale
ontwikkelingspolen (bv. een mediacluster aan Reyers), maar
bevat geen garanties voor een beleid waarbij de buurtwinkels
versterkt worden en perifere winkelcentra worden vermeden.
Nochtans is er een rechtstreeks verband tussen het ongebreideld toelaten van baanwinkels en leegstand in de oorspronkelijke handelskernen. Om tegemoet te komen aan de actuele
vraag naar winkeloppervlaktes, ziet UNIZO nog veel ruimte in

het centrum van Brussel en in de bestaande handelskernen.
Bovendien draagt dit bij tot de clustering waarbij infrastructuur en parking zoveel mogelijk gedeeld worden.
3. RUIMTE VOOR PRODUCTIE
Meteen kan hierdoor ook ruimte gevrijwaard of gecreëerd worden voor productiebedrijven die vanwege hun omvang, groei,
het milieu of de mobiliteit, niet terecht kunnen in een gemeentekern en ruimte nodig hebben op een apart bedrijventerrein.
Ook hier is clustering aan de orde. Men denke hier ook aan
maatwerk, zodat zowel bedrijven met veel werknemers als
kleinschalige productiebedrijven er terechtkunnen.
Alles begint met een inventarisatie van het aanbod en een
behoeftenplan voor de toekomst. Het aansluiten van lokale
bedrijventerreinen op regionale terreinen, reconversie van
verouderde of niet-gebruikte bedrijventerreinen of bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinmanagement passen perfect in
een duurzaamheidsagenda.
In Brussel is de gewestelijke arm, Citydev, uiteraard een belangrijke partner voor de reconversie van verouderde of
niet-gebruikte bedrijventerreinen of bedrijfsgebouwen. Het
is aangewezen om te beginnen met ruimte voor lokaal verankerde bedrijven. UNIZO roept de gemeenten wel op om omzichtig gebruik te maken van de Ondernemingsgebieden in
een Stedelijke Omgeving (OGSO). Het uitbreiden van het
woningaanbod in deze zones, oorspronkelijk uitsluitend bestemd voor economische activiteiten, kan leiden tot het verjagen van gezonde bedrijven die hun activiteit op de bestaande locatie willen uitbreiden.
4. SERVICE
De lokale overheid kan als algemene maatregel ook praktische service bieden door het uitbouwen van een netwerk van
oplaadpunten voor elektrische wagens en fietsen.
5. AANKOOPBELEID
Duurzaamheid kan ook gerealiseerd worden door lokaal aan
te kopen (of minstens alle lokale spelers de kans te geven) en
door korte ketenprojecten, zoals restaurants die werken met
lokale producten, te promoten. Een gemeentelijke invulling
van bijvoorbeeld de gewestelijke acties rond circulaire economie, is van belang

MOBILITEIT
Een hoofdstuk apart is mobiliteit.
Dit is voor ondernemers een basisbehoefte én een groeiende
zorg. Naargelang het type van ondernemer en naargelang de
reden van de verplaatsing vertaalt dit zich anders (bereikbaarheid voor klanten, bereikbaarheid voor leveranciers, eigen mobiliteit).
Door de verspreide bebouwing en, wanneer we ons eenzijdig
blijven richten op individueel georganiseerde automobiliteit,
rijden we onszelf echter vast.

Hoe ondernemers ondersteunen in hun mobiliteitsbehoeften?
1. MOBILITEITSVRIENDELIJKE RUIMTELIJKE ORDENING
Maatwerk, flexibiliteit en omzichtigheid zijn hierbij aan de
orde: het permanent autoluw maken van straten kan voor
sommige kernen een goede zaak zijn. Voor een runshopping-gebied kan dit nefast uitdraaien. Daarom kan ook geopteerd worden voor het tijdige autoluw maken (bv. enkel op
zaterdag). Het omzetten naar autoluwe of voetgangerszones
moet altijd in overeenstemming zijn met de economische
functies van de zone.
2. AANGEPASTE INFRASTRUCTUUR
Ook moet de infrastructuur aangepast zijn: algemeen onderhoud, lokale bypasses zowel voor voetgangers, fietsers als
voor gemotoriseerd transport, ontsluitingsmogelijkheden
via spoor en water. Dit alles ondersteund door een goede
bewegwijzering.
Ontsluitingsroutes naar handelskernen en bedrijventerreinen moeten ook geschikt gemaakt en gehouden worden voor
vrachtververkeer. Een heldere bewegwijzering helpt hierbij.
Denk ook aan de ‘vrachtwagentoets’ en bekijk of een vrachtwagen kan passeren bij een aangepaste verkeerssituatie. Zo
ja, dan is er ruim genoeg gedacht. Vrachtwagenchauffeurs
zijn u overigens ook dankbaar wanneer faciliteiten zoals douche, toilet en water voorzien worden.
3. RUIMTE VOOR PARKEREN
Daarnaast dient er ruimte te zijn voor parkeren: comfortabele fietsstallingen, kort parkeren in de kernen, gelegenheid tot
lang parkeren aan de rand, met eventueel aansluitingsvervoer, en goed gesitueerde laad- en loszones. Voor interventieteams (de loodgieter, de elektricien, de kinesist, de huis-

arts) kan een interventiekaart om te kunnen parkeren op
bewonersplaatsen een grote meerwaarde betekenen. Ook
kan men bekijken hoe er door een meervoudig gebruik van
de ruimte parkeergelegenheid kan worden gecreëerd.
4. OVERLEG MET ALLE BELANGHEBBENDEN
Mobiliteitsstromen zijn nooit enkel lokaal. Daarom is overleg met alle belanghebbenden (ondernemers in de mobiliteitsraad), met naburige gemeenten en met het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest aan de orde. Bestemmingsverkeer
naar gemeente B is immers doorgaand verkeer in gemeente
A. En dan zijn er nog openbare werken, grote evenementen
en het eventueel hanteren van venstertijden. Voor de transportsector zou gebundelde en transparante info over zulke
venstertijden een handig instrument zijn bij de ritplanning.

5. (DURE) LAST MILES
We moeten nadenken over oplossingen voor de (dure) last
mile in de logistieke keten in steden. Dit kan via distributiecentra die ook kunnen dienen als stockageruimte voor de
lokale handel (e-commerce), alsook via dagranddistributie
(leveringen in de vroege ochtend of ’s avonds/’s nachts) met
stil transport. Hierbij kunnen ook data en technologische oplossingen hulp bieden.
6. GROTE EVENEMENTEN EN OPENBARE WERKEN
Grote evenementen en openbare werken hebben een grote
impact op alle ondernemers. Deze verdienen daarom een goede voorbereiding om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

UNIZO-beleidsaanbevelingen
voor duurzaamheid
Aanbeveling 1:
Werk aan bedrijvige kernen, waar wonen, werken en recreatie
samenkomen en elkaar versterken
Aanbeveling 2:
Voer een gericht handelsvestigingsbeleid
Aanbeveling 3:
Voorzie in een aanbod van geschikte ruimte voor productiebedrijven
Aanbeveling 4:
Onderzoek de opportuniteiten van hergebruik van leegstaande gebouwen
Aanbeveling 5:
Ondersteun de ondernemers om klimaatvriendelijk te
ondernemen
Aanbeveling 6:
Werk een bereikbaarheidsbeleid op maat uit en overleg
hierover met alle belanghebbenden
Aanbeveling 7:
Werk een parkeerbeleid uit op maat van de bewoners en
gebruikers

2&3

WAARDE
INNOVATIE door SAMENWERKING

De wereld van vandaag is een geconnecteerde wereld. Mede
dankzij de digitalisering is er meer gedeelde informatie beschikbaar en kunnen o.a. standaardprocessen efficiënter en
effectiever verlopen.
De klassieke samenwerking tussen burger en beleid verloopt
via diverse formeel georganiseerde adviesorganen en adviescommissies, maar gaandeweg is het scala aan informatie-,
inspraak-, samenspraak- en co-creatiemogelijkheden veel
ruimer geworden. In de grote Brusselse gemeenten vergt het
enige creativiteit om de formele en informele overlegmogelijkheden goed te hanteren.

Hoe kansen creëren voor ondernemerschap met
innovatie door samenwerking?
1. VISIE
Innovatie kan ingezet worden door samen een visie te ontwikkelen over waar men de komende 6 jaar naartoe wil, ook
specifiek op het domein economie.
1. SAMENSPRAAK
Door na te denken over vormen van informatiedoorstroming,
inwinnen van advies, inspraak, samenspraak en co-creatie.
Stel een overlegorgaan gemeentelijke economie samen dat
het Schepencollege begeleidt bij de uitwerking van het economisch beleidsplan. Zorg voor de aanwezigheid van zowel
productiebedrijven buiten de kern als handel/diensten/horeca binnen de kern. Ook vrije beroepers en freelancers of ondernemers uit de sociale economie dragen bij tot een representatieve samenstelling van deze adviesraad. Deze formeel
georganiseerde adviesraad kan aangevuld worden met thematisch overleg naar aanleiding van de voorbereiding van de

herinrichting van het openbaar domein of hinder bij openbare werken.
3. TRANSPARANTIE
We evolueren van een top-down naar een overlegmodel. Dit
werkt enkel wanneer de burger en de ondernemer serieus
genomen worden en er transparant wordt teruggekoppeld
over de adviezen en inzichten die zijn ingewonnen.
4. AANSPREEKPUNT
Op het domein economie is het aangewezen dat er een bestuurlijk en ambtelijk aanspreekpunt is voor ondernemers
(schepen en ambtenaar/dienst economie). Op die manier
ontstaan er pleitbezorgers voor het lokaal economisch
apparaat, door alle beleidsdomeinen heen. Overigens is
werken met specifieke aanspreekpunten ook dankbaar bij
grote projecten of werken (horecacoach, bereikbaarheidsadviseurs…).
5. ENGAGEMENT
Maak ook gebruik van de bereidheid van velen om zich lokaal
in te zetten (projectbudget, burgerbudget, hackathon voor
de oplossing van complexe problemen, aanspreken van ondernemers op hun competenties).
Innovatie en co-creatie worden ook gestimuleerd door kort
op de bal te spelen. Een grote wendbaarheid van het bestuurlijke en ambtelijke apparaat is daarbij een voorwaarde.
6. DATA
Er zijn veel data beschikbaar. Deze kunnen ingezet worden
voor opsporing, objectivering en oplossing van problemen.

7. INTERNATIONALE VERBROEDERINGEN
Bekijk bij internationale verbroederingen welke kansen hier
kunnen liggen voor beider lokale economieën.
8. ONTHAAL
Geen connectie zonder onthaal. Vergeet daarom niet uw
nieuwe ondernemers te onthalen.

UNIZO-beleidsaanbevelingen
voor innovatie door
samenwerking
Aanbeveling 8:
Formuleer een algemene visie waarop de gemeente/stad
daarna verder bouwt
Aanbeveling 9:
Koop lokaal aan (of geef lokale spelers minstens een
gelijkwaardige kans om te participeren) en vermijd oneerlijke concurrentie
Aanbeveling 10:
Organiseer authentieke communicatie en samenspraak met
alle belanghebbenden
Aanbeveling 11:
Zet specifieke aanspreekpunten voor ondernemers op
Aanbeveling 12:
Creëer mogelijkheden voor nieuwe connecties

4

WAARDE
KLANTGEDREVENHEID in
een belevings- en betekeniseconomie
De economie is sterk aan het veranderen. Connectie, de centrale positie van de klant, het belang van waarden, de opkomst van de deeleconomie (gebruikmaken van een dienst
wordt belangrijker dan het hebben van een product), sociaal
ondernemerschap, de groeiende waardering voor het persoonlijk verhaal van de mens achter het product, de beleving
en de zorg voor de lange termijn zijn daar maar enkele uitingen van.

Hoe inspelen op klantgedrevenheid in een
belevings- en betekeniseconomie?
1. ADMINISTRATIE
Herdenk regelmatig bestaande reglementen en beperk, via
de mogelijkheden die de digitalisering biedt, de administratieve overlast voor ondernemers. Wat sterk gewaardeerd
wordt, is ontzorging van ondernemers door een constructieve houding wanneer een ondernemer op informele wijze
raad vraagt bij de voorbereiding van een vergunningsaanvraag. Binnen de administratie kan men bijvoorbeeld ook
werken met gemengde teams om complexe dossiers aan te
pakken. Zo wordt vermeden dat de ondernemer van het kastje naar de muur wordt gestuurd.
2. BEDRIJVIGE KERNEN
De klantgedrevenheid vergroot eveneens door te kiezen voor
bedrijvige en levendige kernen waar wonen, werken en recreatie zoveel mogelijk gebundeld worden. Dit is meteen ook een
bijdrage aan de sociale cohesie in een gemeente of stad, met
gunstige effecten op de veiligheid. Ook evenementen, toerisme en horeca zijn van belang. Een gemeente waar iets te beleven valt, verhoogt haar aantrekkelijkheid voor jongeren.

Horeca is een belevenis op zich en ondersteunt ook het toerisme, de recreatie en de beleving van een gemeentelijke
kern. Daarom kunnen een horeca-beleidsplan en een horeca-coach om horecaondernemers te begeleiden, een goed
idee zijn. Bij uitbreiding kan dit in samenwerking met andere
publieke en private actoren in de evenementensector, de toeristische attracties, e.a. Het belang van evenementen en acties als deel en versterking van het imago van de gemeente
of stad en de lokale economie, kan nauwelijks overschat worden. Meer praktische suggesties in dit verband zijn terug te
vinden in het Initiatiefadvies van de Brusselse Middenstandskamer betreffende het toerisme en de lokale economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (16 december
2014).
3. OPENBAAR DOMEIN
Draag zorg voor het openbaar domein, met inbegrip van de
netheid van zowel de gemeentekernen als de ambachtelijke
terreinen (door management van bedrijventerreinen, esthetische bekleding van afsluitingen van werven, innovatieve afvalinzamelingssystemen, duurzaam materiaalgebruik,…).
4. VEILIGHEID
Creëer een veilige omgeving en ondersteun ondernemers
hierin (door bv. preventieadvies, overleg over het zonaal veiligheidsplan, het Buurtinformatienetwerk Zelfstandigen of
‘BINZ’, blauw op straat bij evenementen en op bedrijventerreinen,…).
5. KINDEROPVANG
Zorg voor een sterke regie kinderopvang die voldoende (financiële) ondersteuning voorziet voor sociale ondernemers
in de kinderopvang, en starters in het bijzonder. Tracht ook

samenwerking te activeren tussen lokale bedrijven/kmo’s en
de kinderopvang.
6. GELIJK SPEELVELD
Creëer een gelijk speelveld rond de deel- en sociale economie
en bekijk bij initiatieven zoals gezamenlijke aankopen, repair
cafés en korte keten-initiatieven hoe de bestaande lokale economische spelers betrokken kunnen worden. Ook ten aanzien van Airbnb e.a. roept UNIZO op om tot een ‘smart regulation’ te komen, afhankelijk van het geval op gewestelijk of
gemeentelijk niveau (zie hiervoor het Initiatiefadvies van de
Brusselse Middenstandskamer betreffende de aanbevelingen inzake regulering van de deeleconomie van 11 mei 2017).
7. ONDERNEMERS IN MOEILIJKHEDEN
Het is ook belangrijk om zonder vooroordelen oog te hebben
voor de specifieke noden van ondernemers in moeilijkheden
(door bv. sociaal onderzoek in functie van het tijdelijk recht
op leefloon, artikel 60, tijdelijke opvang in noodwoningen en
doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten).

UNIZO-beleidsaanbevelingen
voor klantgedrevenheid
Aanbeveling 13:
Beperk de administratieve overlast tot een minimum
Aanbeveling 14:
Werk aan een basis-veiligheidsgevoel
Aanbeveling 15:
Zorg voor uitstraling door een nette en groene gemeente,
stad of wijk
Aanbeveling 16:
Bied een aangename bezoekervaring door levendige
markten, leuke events, een goede horeca en een aantrekkelijk
toeristisch aanbod
Aanbeveling 17:
Besteed ook aandacht aan ondernemers die het moeilijk
hebben
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WAARDE
ONDERNEMINGSZIN

Een goed draaiende en lokaal verankerde lokale economie
biedt tewerkstellingskansen voor inwoners, inkomsten voor
de gemeentekas en de levendigheid van dorp of stad. Daarom verdient ook dit aspect de volle aandacht.

Hoe de ondernemingszin van lokale economische spelers ondersteunen?
1. MENTALITEIT
Geef blijk van een proactieve, oplossingsgerichte hands-on
mentaliteit waarmee men kort op de bal speelt en waarbij
het doel belangrijker is dan de letter van het reglement.
2. FISCALITEIT
Voorzie een faire en stabiele fiscaliteit waardoor men waar
voor zijn geld krijgt. Voorbeelden van pestbelastingen die
het ondernemerschap ontmoedigen zijn belastingen op
drijfkracht, verspreiding van reclamedrukwerk, drankenhandel, zonnepanelen als bedrijfsoppervlakte en het openblijven na het sluitingsuur. Soms is er ook sprake van overdreven dossierkosten om vergunningen te krijgen, taksen voor
aanplakborden of het laten betalen voor bestekken in het
kader van overheidsopdrachten.
3. ONDERWIJS
Verbind onderwijs en economie met elkaar via demonstratie-evenementen of het ondersteunen van bedrijfsbezoeken.
4. ANTWOORDTERMIJN
Door goede regelingen, zoals een helder traject voor de behandeling van vragen.
Zo stelt UNIZO voor om voor eenvoudige vragen een ant-

woordtermijn van 3 werkdagen als maximum te nemen. Bij
openbare aanbestedingen is het aangewezen snel te informeren zodat men de opdracht kan inplannen of zich op andere opportuniteiten kan focussen.
5. AANKOOPPOLITIEK
Door een aankooppolitiek die stabiel is in de tijd en ook lokale spelers aan bod laat komen (liever een fotograaf dan
een fotohokje).
Daarnaast biedt de nieuwe wet overheidsopdrachten kansen om de administratieve rompslomp te verminderen.
Overheden kunnen overigens ook een rol opnemen in de
strijd tegen sociale dumping. Men moet wel redelijk blijven
bij het opleggen van sociale clausules. Die moeten haalbaar
blijven voor kleinschalige ondernemingen. Beter is positieve actie zoals Talentenwerf in de bouwsector. Daarbij slaagt
men er samen in om werkzoekenden op te leiden tot valabele arbeidskrachten in de bouw.

UNIZO-beleidsaanbeveling voor
stimulatie van ondernemingszin
Aanbeveling 18:
Schaf pestbelastingen af en geef de ondernemers waar voor
hun geld via een performante dienstverlening

BIJLAGE
18 UNIZO-BELEIDSAANBEVELINGEN
PER BELEIDSDOMEIN

Bedrijvige kernen

Duurzaamheid

Een vlotte bereikbaarheid

Samenwerking

Een efficiënte samenwerking

Innovatie

Een faire fiscaliteit

Klantgedrevenheid

(Adem)ruimte om te ondernemen

Ondernemingszin

BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING
1.		 WERK AAN BEDRIJVIGE KERNEN, WAAR WONEN, WERKEN EN RECREATIE SAMENKOMEN EN
ELKAAR VERSTERKEN
2.		 VOER EEN GERICHT HANDELSVESTIGINGSBELEID
3.		 VOORZIE IN EEN AANBOD VAN GESCHIKTE RUIMTE VOOR PRODUCTIEBEDRIJVEN
4.		 ONDERZOEK DE OPPORTUNITEITEN VAN HERGEBRUIK VAN LEEGSTAANDE GEBOUWEN
BELEIDSDOMEIN MILIEU & KLIMAAT
5.		 ONDERSTEUN DE ONDERNEMERS OM KLIMAATVRIENDELIJK TE ONDERNEMEN
BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT
6.		 WERK EEN BEREIKBAARHEIDSBELEID OP MAAT UIT EN OVERLEG HIEROVER MET ALLE
BELANGHEBBENDEN
7.		 WERK EEN PARKEERBELEID UIT OP MAAT VAN DE BEWONERS EN GEBRUIKERS
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BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN (ONDERNEMERS-) BELEID
8.		 FORMULEER EEN ALGEMENE VISIE WAAROP DAARNA WORDT VERDER GEBOUWD
9.		 KOOP LOKAAL AAN (OF GEEF LOKALE SPELERS MINSTENS EEN GELIJKWAARDIGE KANS OM
TE PARTICIPEREN) EN VERMIJD ONEERLIJKE CONCURRENTIE
10. ORGANISEER AUTHENTIEKE COMMUNICATIE EN SAMENSPRAAK MET ALLE
BELANGHEBBENDEN
11. ZET SPECIFIEKE AANSPREEKPUNTEN VOOR ONDERNEMERS OP
12. CREËER MOGELIJKHEDEN VOOR NIEUWE CONNECTIES
13. BEPERK DE ADMINISTRATIEVE OVERLAST TOT EEN MINIMUM
BELEIDSDOMEIN UITSTRALING
14. WERK AAN EEN BASIS-VEILIGHEIDSGEVOEL
15. ZORG VOOR UITSTRALING DOOR EEN NETTE EN GROENE GEMEENTE, STAD OF WIJK
16. BIED EEN AANGENAME BEZOEKERVARING DOOR LEVENDIGE MARKTEN, LEUKE EVENTS,
		 EEN GOEDE HORECA EN EEN AANTREKKELIJK TOERISTISCH AANBOD
BELEIDSDOMEIN WELZIJN
17. BESTEED OOK AANDACHT AAN ONDERNEMERS DIE HET MOEILIJK HEBBEN
BELEIDSDOMEIN FINANCIËN
18. SCHAF PESTBELASTINGEN AF EN GEEF DE ONDERNEMERS WAAR VOOR
HUN GELD VIA EEN PERFORMANTE DIENSTVERLENING

UNIZO, DE STEM VAN DE ONDERNEMERS IN UW GEMEENTE OF STAD
UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers verenigt 110.000 zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep en kmo’s
in Vlaanderen en Brussel. Dit zowel interprofessioneel als via haar netwerk van 127 aangesloten sectororganisaties.
UNIZO werkt voor zelfstandige ondernemers-eigenaars die op eigen risico en voor eigen rekening ondernemen. Of zij nu een
eenmanszaak zijn, of een groei-kmo, jong of gevestigd, internationaal actief of gericht op een lokale markt.
UNIZO verenigt ondernemers, informeert en adviseert hen en behartigt hun belangen.
In het ondernemerslandschap bekleedt UNIZO een unieke plaats doordat UNIZO zowel lokaal, regionaal, provinciaal, gewestelijk, federaal als Europees actief is als erkende sociale partner.
UNIZO heeft een lokale werking in 227 gemeenten in Vlaanderen en Brussel met 2381 ondernemers die op vrijwillige basis
werken voor hun collega’s. Daarnaast is UNIZO via haar vertegenwoordigingen actief in bijna alle gemeenten in Vlaanderen
en Brussel.
UNIZO streeft naar degelijke, haalbare en goed uitgewerkte oplossingen, liever dan enkel het probleem vast te stellen. Op
onze bestuursvergaderingen volgen wij de dossiers waarin ondernemersbelangen aanwezig zijn, van nabij op. Ondersteund
door deskundige medewerkers, kunnen wij voor de gemeentebesturen optreden als gedocumenteerde gesprekspartner en
vertegenwoordiger van het ondernemerschap in de gemeente.
Daarnaast krijgt u als gemeentebestuur regelmatig vragen rond ondernemen. Met de UNIZO-GOV-service willen wij u ondersteuning bieden om deze vragen snel en accuraat te beantwoorden. We delen ook onze eigen expertise en actuele informatie. Zo kunnen we samen werken aan een ondernemersvriendelijk klimaat, ook in uw stad of gemeente.

De UNIZO-”GOV-service” biedt onder andere volgende voordelen:
• u kan de UNIZO Ondernemerslijn 24/7 bellen of mailen met al uw vragen rond ondernemen
• u krijgt toegang tot de online bibliotheek met vraag en antwoord
• u krijgt de UNIZO-Adviesgidsen: themagidsen met uitgebreide en praktische informatie,
op maat van de zelfstandige ondernemer
• u ontvangt het ZO-magazine boordevol nuttige informatie en ondernemersreportages
• u kan deelnemen aan boeiende infosessies en netwerkevenementen
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