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Terug 
naar de kern! 

Eind vorige maand besliste de Vlaamse regering 
over een nieuw Vlaams winkeldecreet. Dat 
decreet vervangt de zogenaamde IKEA-wet uit 
2005. Sinds dat decreet kwam er bijna 50% meer 
handelsoppervlakte bij in Vlaanderen, vooral buiten 
de kernen van steden en gemeenten. Dat leidde tot 
belangrijke leegstand in veel steden en gemeenten, 
ook in West-Vlaanderen. 

Zo groeide de voorbije tien jaar, dankzij de IKEA-wet, 
de leegstand met maar liefst 70 procent. Vandaag 
staat ruim 900 000 m² aan winkelruimte leeg. 
Dit kon allicht nooit de bedoeling van de wet zijn 
geweest, waar bijna systematisch alle vragen tot 
extra winkelruimte buiten de stadskernen werden 
vergund. Logisch dan ook dat er zich een hele 
verschuiving is gaan voordoen van het winkelgedrag. 
Weg van de kernen, naar de randen van de steden, 
met nieuwe mobiliteitsstromen tot gevolg.

Ondertussen zijn ook de lokale politici zich bewust 
geworden van de bedreiging van leeglopende 
handelskernen. Zij zullen dan ook in de toekomst zelf 
kunnen vastleggen welke soort winkels ze in welke 
zones willen. Ze kunnen de gemeente of stad ook 
gaan opdelen in winkelarme of winkelrijke gebieden. 
Dit in functie van de bereikbaarheid of bepaalde 
mobiliteitskeuzes. UNIZO West-Vlaanderen kijkt 
dan ook uit naar de praktische uitwerking hiervan. 
Deze zal hopelijk resulteren in vernieuwende en 
aantrekkelijke handelskernen, met slimme keuzes 
op vlak van bereikbaarheid en met een aangepast 
parkeerbeleid. We vragen dan ook uitdrukkelijk 
aan de gemeentebesturen om UNIZO te betrekken 
bij die afbakeningen. Zo kan er ook écht rekening 
gehouden worden met de ondernemers die zorgen 
voor de lokale beleving én tewerkstelling! 

EVALUATIE LOKAAL BELEID 
Vanaf de zomer gaan we met de lokale UNIZO 
ondernemersverenigingen overigens starten met 
een eerste evaluatie van het beleid in de West–
Vlaamse steden en gemeenten. Werden de vele 
beloftes stilaan in concrete initiatieven omgezet? 
Is er nu echt inspraak van de lokale ondernemers bij 
de realisatie van de plannen? U hoort en leest er de 
komende maanden ongetwijfeld meer over. Bezorg 
ons alvast uw input!

Frederik Serruys
UNIZO West-Vlaanderen
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Met Belgerinkel naar de winkel!

Met Belgerinkel naar de Winkel is de grootste fietspromotiecampagne in Vlaanderen. 

Ook dit jaar werken tal van UNIZO-leden vol enthousiasme mee om het initiatief 

tot een succes te maken. Elk jaar in mei moedigt de campagne iedereen aan om te 

winkelen met de fiets en de handelaars en dienstverleners in de buurt. Wie van  

26 april tot 31 mei boodschappen doet met de fiets, krijgt in elke deelnemende winkel 

een Belgerinkel-lot en maakt zo kans op heel wat mooie prijzen. 

→ www.belgerinkel.be 

UNIZO over West-Vlaamse 
faillissementscijfers:  
"Meer inzetten op preventie"
Het aantal West-Vlaamse faillissementen 

daalde tijdens het eerste kwartaal 2015 

met 4,49% tot 234. In tegenstelling 

tot de eerste twee maanden van 2015 

nam het aantal faillissementen in de 

maand maart toe. In totaal moesten 88 

bedrijven de boeken sluiten (+4,76%). 

Hiermee volgt de provincie zowel voor het 

eerste kwartaal als de maand maart de 

Vlaamse en de nationale tendens. Dat 

blijkt uit onderzoek van informatiebureau 

Graydon. UNIZO waarschuwde ook vorige 

maanden voor overdreven optimisme. We 

klimmen voorzichtig uit het dal, maar de 

weg naar de top is nog lang.

West-Vlaanderen kent grootste daling  
van aantal geregistreerde winkeldiefstallen

West-Vlaanderen kende tussen 2010 en 2013 een daling van 

299 geregistreerde winkeldiefstallen of een afname van 11,30%. 

Hiermee heeft West-Vlaanderen de grootste daling van alle 

Belgische provincies, zowel in absolute als procentuele cijfers. 

Dat bleek uit de criminaliteitsstatistieken die UNIZO West-

Vlaanderen analyseerde. Toch maakt de werkgeversorganisatie 

duidelijk dat dit geen reden is tot euforie en winkeldiefstal een 

absolutie prioriteit moet blijven.
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UNIZO zet zijn schouders onder 
vernieuwende beurs

De Belgische kust bruist! Heel wat 

toeristen vinden hun weg naar 

de kuststeden en er wordt volop 

geïnvesteerd in tweede verblijven. Dat 

onze kust heel wat te bieden heeft, 

daar kan niet aan getwijfeld worden. 

De kuststreek biedt een veelheid 

aan economische, culturele, sociale 

en gastronomische perspectieven 

en het is vanzelfsprekend om ook 

de verblijvers hiervan uitgebreid op 

de hoogte te brengen. Om hieraan 

tegemoet te komen organiseert UNIZO 

Noord-West-Vlaanderen in het Kursaal 

Oostende de beurs Living@Sea. In een 

aangepast en sfeervol kader worden 

verblijvers en ondernemers aan de kust 

samengebracht. Verblijft u aan de kust? 

Dan maakt de beurs u wegwijs in alles 

wat de streek te bieden heeft op het vlak 

van wonen en renovatie, design, cultuur, 

sport en gastronomie.

Living@Sea – Kursaal Oostende –  

5, 6 & 7 juni

→ www.living-at-sea.be

UNIZO tevreden over goedkeuring indexsprong,  
maar nog onvoldoende voor concurrentiekracht 
Onlangs gaf de Kamer groen licht voor het wetsontwerp dat 

de indexsprong mogelijk maakt. UNIZO reageert tevreden. 

"De indexsprong geeft ondernemingen wat meer ruimte om 

te concurreren met het buitenland", zegt UNIZO-topman 

Karel Van Eetvelt. De ondernemersorganisatie benadrukt dat 

zorgen voor meer competitiviteit automatisch leidt tot meer 

jobs en een meer bloeiende economie. UNIZO stelt evenwel 

dat een indexsprong alleen hiertoe onvoldoende is. "Naast een 

indexsprong zijn ook loonlastenverlagingen noodzakelijk. De 

regering heeft die beloofd, maar tot hiertoe nam ze nog geen 

concrete maatregelen". 

→ www.unizo.be

Uzine
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Denk aan jezelf

Werknemers kunnen vaak rekenen op de 

steun van de werkgever bij burn-outklachten, 

maar waar ga je als zelfstandige ondernemer 

te rade? “Er bestaan verschillende technieken 

voor self-coaching. Sowieso is het nodig om 

zelf rustpauzes in te plannen en duidelijke 

afspraken te maken om werk en privé te 

scheiden”, aldus ervaringsdeskundige Walter 

Bauwens. Durf echter ook de stap te zetten 

om professionele hulp in te schakelen.

perfectionisten 
Opgepast voor

Uzine / rondetafelgesprek

“Perfectionisten die op alles ja 
antwoorden, lopen het gevaar  
onder de druk te bezwijken.” 
— Dokter Geert De Cooman, directeur Provikmo

Een vurig gesprek: burn-out op het werk

Rondetafelgesprek:

Een burn-out vermijden. Is dat de taak van  
een werkgever of een werknemer?  
Het was de centrale vraag tijdens een 
UNIZO-rondetafelgesprek met ondernemers, 
specialisten én ervaringsdeskundigen. Het 
antwoord is niet eenduidig, maar dat je als 
ondernemer maatregelen kan nemen, staat 
vast.

First things first. Als werkgever ben je verplicht om 

werknemers tegen stress en burn-outs te beschermen als 

dat een objectief gevaar is én als je als werkgever impact 

hebt op het risico. Maar sowieso is het altijd een aanrader. 

“Op lange termijn werkt preventie kostenbesparend”, 

zegt Joeri Vannyvel, stafmedewerker Gezond Werken 

bij het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie 

en Ziektepreventie vzw. “Werknemers die mentaal en 

fysiek fit zijn maken minder fouten, zijn productiever en 

zijn minder ziek. Bij een langdurige uitval na een burn-

out moet je bovendien nog eens de kosten rekenen voor 

vervanging, selectie en opleiding. Zeker omdat het vaak 

de meest gewaardeerde werknemers zijn die met een 

burn-out kampen.”

Burn-out vermijden. Taak van de werkgever of de werknemer?
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Frustratie en perfectionisme

“Een werkgever moet geen burn-out kunnen 

oplossen, maar wel op tijd de signalen 

herkennen en doorverwijzen”, verklaart 

dokter Geert De Cooman, algemeen 

directeur van Provikmo. Bij deze: werknemers 

of werkgevers die nooit of amper werk 

weigeren, blijken het meest vatbaar. “Wie 

op alles ja antwoordt, loopt op lange termijn 

gevaar onder de druk te bezwijken”, zegt 

dokter De Cooman. “Daar ligt ook een 

verantwoordelijkheid voor de werkgever die 

graag de weg van de minste weerstand kiest 

bij het verdelen van opdrachten.” 

Ambitieuze perfectionisten die onhaalbare 

doelen vooropstellen of wiens resultaten of 

talenten niet naar waarde worden geschat, 

lopen een verhoogd risico. Niet het verhoogd 

werkvolume, maar frustratie zorgt voor het 

kantelpunt. Ook het spanningsveld tussen 

werk en privé is belangrijk. “Vergelijk het 

met twee benen: als één stevig staat, blijf je 

overeind. Als aan alle twee gezaagd wordt, 

val je om.”

Energieniveau nul

Bij een effectieve burn-out ben je zes 

maanden buiten strijd. Het overkwam 

Walter Bauwens en Joris Nemegeer. 

Walter verkocht in 2006 zijn bedrijf. “Ik 

had mijn hele leven als zoekvoerder doelen 

nagestreefd en plots had ik geen controle 

meer over de situatie.” Joris van zijn kant 

was van de ene op de andere dag aan bed 

gekluisterd. “Als manager was me niets te 

veel. Een burn-out vond ik voor losers. Tot ik 

het zelf zitten had.”

Coaching

Naast effectieve burn-outs bestaan er ook 

pre-burn-outs: kleine, tijdelijke inzinkingen. 

Die kan je counteren met eenvoudige 

maatregelen zoals een weekje verlof, af 

en toe een koffieklets of je als werkgever 

flexibel opstellen. De mentale en emotionele 

gezondheid bespreekbaar maken, eventueel 

via een vaste vertrouwenspersoon, helpt 

zowel op lange als korte termijn. “Sowieso 

zijn functioneringsgesprekken een aanrader. 

Niet enkel om resultaten te bespreken, maar 

ook om te polsen naar de verwachtingen van 

de werknemer.” Verschillende instanties en 

bedrijven bieden externe mentale coaching 

aan, zowel preventief als curatief. 

Op www.gezondwerken.be vind je een 

gebundeld aanbod.

“Te vaak wordt na 
een burn-out een 
volledige terugkeer 
verwacht. Het is 
beter geleidelijk te 
groeien.” 
— Bo Sintobin , psychologe De Mare

EEN OP TIEN 
KAMPT MET EEN BURN-OUT

Volgens een onderzoek van de  

Sociaal-Economische Raad van 

Vlaanderen (SERV) kampen 10,2 procent 

van de zelfstandige ondernemers en  

9,6 procent van de werknemers met 

acute vermoeidheid of burn-outklachten. 

In absolute cijfers gaat het om 33.000 

zelfstandigen en 220.000 werknemers. 

Vijftigplussers zijn iets meer vatbaar, 

maar ook bij de -30-jarigen ligt het 

gemiddelde op 7,5 procent. De cijfers van 

SERV dateren uit 2013.

Met dank aan Theoria Kortrijk
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“West-Vlaanderen 
als aantrekkelijke 
provincie voor 
ondernemers”
Met het voeren van één globaal startersbeleid maakt 
West-Vlaanderen het verschil ten opzichte van de 
andere provincies. Het is dan ook de ambitie om via 
‘Actie voor Starters’ deze rol te blijven voortzetten en 
startende ondernemers in West-Vlaanderen de beste 
omkadering aan te bieden om hun prille onderneming 
tot een bloeiende zaak te laten floreren.

Samen met zijn basispartners (waaronder UNIZO) 
lanceert ‘Actie voor Starters’ heel wat initiatieven om in 
te spelen op de noden en behoeftes van jonge West-
Vlaamse ondernemers. Vanaf hun opstart tot en met 5 
jaar ondernemerschap, kunnen zij rekenen op steun bij 
de ontwikkeling van hun eigen zaak. 

Recent is er een nieuwe website gelanceerd waarbij 
registratie alleen maar voordelen oplevert. Bij registratie 
ontvangen ondernemers 1000 credits die vrij te 
besteden zijn in het aanbod van ‘Actie voor Starters’. 
Op die manier kan men gratis deelnemen aan heel wat 
activiteiten. Bovendien kunnen starters gebruik maken 
van ‘personal coaching’ waarbij een traject opgestart 
wordt voor individuele begeleiding door experten.

Personal Coaching
Maandelijks organiseert ‘Actie voor Starters’ intakes 
voor starters die nood hebben aan individuele 
begeleiding. Na het voorleggen en presenteren van hun 
businessplan én goedkeuring door de jury, wordt er een 
individueel traject per starter voorgesteld. Op basis van 
de knelpunten in het businessplan, worden er één of 
meerdere experten toegewezen die één op één advies 
verlenen. Deze persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat 
eventuele problemen snel gedetecteerd en aangepakt 
worden. Bekijk de agenda op www.actievoorstarters.be 
voor de data van de volgende intakes. 

Gratis proefperiode
De drempel naar ondernemerschap wordt ook 
verlaagd door het aanbieden van professionele 
bedrijfshuisvesting. Op 16 plaatsen ,verspreid over 
de provincie, kunnen jonge starters zich vestigen in 
uitstekende omstandigheden en aan een heel voordelig 
tarief. Voor prestarters en ondernemers tot 2 jaar 
opgestart, is er nog een extra stimulans voorzien. Zij 
krijgen 1000 gratis credits voor een proefperiode in 't 
Werkpand naar keuze. Geïnteresseerden kunnen een 
gratis proefperiode aanvragen: één maand voor een 
atelier, twee maanden voor een individueel kantoor en 
drie maanden voor een plek in een landschapskantoor.
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) 
West-Vlaanderen voert het economische beleid van het 
provinciebestuur uit. Eén van de speerpunten van de 
beleidsnota ‘West Deal’, geschreven door gedeputeerde 
voor Economie, Jean de Bethune, is het bevorderen van 
het startend en groeiend ondernemerschap in West-
Vlaanderen.

Vereniging in de kijker

Unizo Zedelgem-Veldegem 
De kracht van UNIZO zit in de vrijwillige ondernemers die dagelijks de belangen van alle ondernemers 

ter harte nemen op lokaal en regionaal niveau. Uzine stelt u dan ook graag het dynamische bestuur van 

UNIZO Zedelgem-Veldegem voor. Het bestuur van deze lokale ondernemersvereniging is een gevarieerde 

groep ondernemers die graag samen hun schouders zetten onder de UNIZO-activiteiten. Netwerken onder 

ondernemers, lobbyen voor de belangen van de bedrijven, acties voor lokale handel, … 

en een sterke vriendschap vormen de basis van deze bestuurders.

Foto: Kurt Vansteelant - www.kurtvansteelant.be
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RONY SLABBINCK
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PIETER HUBRECHT
CHRIS 'T KINT
JOHAN WALCARIUS

→ Afwezig
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Tijdskrediet 

Het opnemen van tijdskrediet zit 
nog steeds in de lift. Het is een 
manier om een betere balans te 
vinden tussen werk en privé. Maar 
hoe zit het nu met de wetgeving 
rond tijdskrediet? Groep ADMB 
overloopt de regels in vogelvlucht.

Tijdskrediet is mogelijk voor oudere 

werknemers die het op het einde van hun 

loopbaan wat rustiger aan willen doen, en 

voor werknemers met een welbepaald motief. 

Tijdskrediet kan zelfs opgenomen worden 

zonder motief, en dit gedurende  

1 jaar voltijds, 2 jaar halftijds, of 5 jaar met 

één vijfde. Vanaf 2015 is er in principe 

geen recht meer op uitkeringen voor het 

tijdskrediet zonder motief.

Werknemers kunnen het tijdskrediet met 

motief, zonder motief en in het kader van de 

landingsbanen vrij cumuleren voor zover ze 

telkens aan de voorwaarden voldoen.

De zorg voor een kind jonger dan 8 jaar, 

palliatieve zorg, de zorg voor een zwaar 

ziek gezins- of familielid en het volgen 

van een opleiding geven recht op 36 

kalendermaanden tijdskrediet met motief. Bij 

de zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 

21 jaar of de zorg voor een eigen minderjarig 

zwaar ziek kind is dit 48 kalendermaanden. 

In totaal kan er nooit langer dan 48 maanden 

tijdskrediet met motief opgenomen worden.

Vanaf 55 jaar en tot aan de pensioenleeftijd 

is er recht op één vijfde of halftijds 

tijdskrediet. Voor de tijdskredieten die 

ingaan vanaf 2015 is er slechts recht op 

uitkeringen vanaf 60 jaar. In bepaalde 

uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld na 

een loopbaan van 35 jaar, is dit al vanaf 55 

jaar. Vanaf 2016 kan in deze gevallen een 

geleidelijke leeftijdsverhoging toegepast 

worden tot 60 jaar in 2019. Onder bepaalde 

voorwaarden kan iemand zelfs tijdskrediet 

genieten vanaf 50 jaar, zelfs met recht op 

uitkeringen bij toepassing van bepaalde 

overgangsmaatregelen.

Dossier

Tijdskrediet toestaan: enkele tips

• Tijdskrediet is een recht voor de 

werknemer, maar in ondernemingen 

die op 30 juni van het voorgaande jaar 

maximum 10 werknemers in dienst 

hadden is tijdskrediet enkel mogelijk 

indien u als werkgever uw toestemming 

geeft.

• Slechts een beperkt aantal 

werknemers mag gelijktijdig in 

tijdskrediet gaan. Deze drempel 

bedraagt standaard 5% van het 

personeelsbestand dat op 30 juni 

van het voorgaande jaar in dienst 

was, maar kan op sectoraal of op 

ondernemingsvlak verhoogd of 

verlaagd worden. 

• Werkgevers kunnen het tijdskrediet in 

bepaalde gevallen uitstellen, intrekken 

of wijzigen.

• Werknemers die voltijds tijdskrediet 

opnemen, schorsen hierdoor hun 

arbeidsovereenkomst. Hieraan zijn 

geen formaliteiten verbonden.

• Voor werknemers die in het kader van 

tijdskrediet hun loopbaan verminderen 

tot de helft of met één vijfde, moet een 

arbeidsovereenkomst voor deeltijdse 

arbeid afgesloten worden voor de duur 

van het tijdskrediet. Ook de andere 

bepalingen inzake deeltijdse arbeid zijn 

van toepassing.

Hebt u nog vragen over 
tijdskrediet?

Voor al uw vragen rond het tewerkstellen 

van personeel kan u aankloppen bij de 

experten van HR-dienstengroep ADMB. 

Zij helpen u graag verder.

→ admb.be 

info@admb.be 

050 47 41 11

Hoe zit het met de wetgeving?
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Jonge studenten
vinden het gat
in de horecamarkt

Instaworks - Zeebrugge

Nicolas De Smet – Dominiek Dudal

Starter in de kijker:

“We ondervonden zelf tijdens het 
organiseren van ons evenement 
hoe moeilijk het was om kwalitatief 
personeel te vinden tegen een 
betaalbare prijs. Daar moesten we 
iets aan doen.” Zo zag Instaworks 
het daglicht. Sinds november 
2014 is Nicolas De Smet, 18 en 
nog steeds student, de oprichter 
van een bedrijf dat instaat 
voor het vinden van flexibel 
horecapersoneel met ervaring. 

Samen met Dominiek Dudal (18), die 

binnenkort ook in de zaak stapt, gaat 

Nicolas op zoek naar jobstudenten die al een 

gedegen horeca-opleiding hebben genoten, 

om die te matchen aan de diverse klanten 

in Oost- en West-Vlaanderen. Binnenkort 

organiseren ze zelf ook interne opleidingen 

voor jobstudenten om hen zo de nodige 

kennis te geven om meteen mee te kunnen 

draaien in kwalitatieve horecazaken. 

“Dominiek en ik studeerden beiden 

Hospitality aan Hotel- en Toerismeschool 

Spermalie. Daar leerden wij de kneepjes van 

het vak en hebben we ook ons netwerk van 

ervaren jobstudenten kunnen uitbouwen. 

Het idee voor Instaworks kwam vanzelf: wij 

organiseerden ons event Black Xperience 

en gingen op zoek naar kwalitatief 

horecapersoneel. Ofwel voldeden die niet 

aan de eisen, ofwel was de prijs torenhoog. 

We praatten met wat ondernemers en 

ontdekten dat zij hetzelfde ervaarden in hun 

zaken. Met ons netwerk van enthousiaste 

studenten die we kennen vanuit Spermalie, 

was de oplossing zo simpel, dat konden we 

niet laten schieten.”

Dat het ondernemerschap vaak knokken is, 

hebben de enthousiastelingen al ervaren. 

“Sommigen willen ons geen kans geven 

omdat we zo jong zijn, anderen vinden het 

echter net super dat wij, jonge gasten, 

de sprong durven wagen en onze dromen 

achterna durven gaan. Nu, eens we de kans 

krijgen om uit te leggen wat we precies doen, 

zijn de meeste zaakvoerders enthousiast en 

werken ze graag met ons samen.” 

Naast het aanbieden van ervaren 

jobstudenten voor de horeca, zetten 

Nicolas en Dominiek ook verder in op het 

organiseren van evenementen en managen 

ze ook enkele artiesten. Kortom, de 

toekomst lacht hen toe. 

→ www.instaworks.eu
WWW.LIVING-AT-SEA.BE

VISIT
OOSTENDE
www.visitoostende.be

4 EURO (NORMALE TOEGANGSPRIJS: 8 EURO)

VOORDEELKAART


KURSAAL OOSTENDE
VRIJDAG 5 JUNI 2015 VAN 16U TOT 21U
ZATERDAG 6 JUNI 2015 VAN 10U TOT 19U
ZONDAG 7 JUNI 2015 VAN 10U TOT 18U

*NIET TE COMBINEREN MET ANDERE VOORDELEN 
DEZE KAART HEEFT RECHT OP 1 TOEGANG AAN 4 EURO

DEZE KAART MOET WORDEN 
OMGERUILD TEGEN EEN 
TOEGANGSTICKET AAN DE 
KASSA VAN DE BEURS.

5-6-7 JUNI 2015EEN EIGENTIJDSE BEURS 
MET ALLES OVER WONEN 
EN VERBLIJVEN 
AAN DE BELGISCHE KUST.

DOWNLOAD EEN EXTRA REDUCTIEKAART 
OP WWW.LIVING-AT-SEA.BE
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Miquel Vancompenolle (19) is sinds kort 

het nieuwe gezicht van het dorpscafé 

“De oude tramstatie” in Oostnieuwkerke. 

De jonge zaakvoerder heeft de ambitie 

om het café nieuw leven in te blazen 

en heeft al een goed idee hoe hij dat 

concreet gaat aanpakken.

“Ik wil een café uitbaten dat alle 

leeftijdscategorieën aanspreekt. 

Zowel jong als oud zijn hier welkom. Zo 

komt hier bijvoorbeeld in de week al de 

duivensportvereniging samen, maar wil 

ik er ook graag een cafévoetbalploeg 

bij. Een feestje organiseren en een 

sportwedstrijd uitzenden hoort er 

natuurlijk ook bij.”

Miquel kan dan ook terugvallen op 

een degelijke basis. Zijn ouders baten 

immers op een steenworp van het 

café een horecazaak uit. Kortom het 

ondernemerschap werd hem met de 

paplepel ingegeven.

De Oude Tramstatie 
Oostnieuwkerke

Araani wil de mogelijkheden van 

video analyse gebruiken om mensen, 

eigendommen en processen te 

beveiligen. Het idee om de mogelijkheden 

van beeldanalyse te gebruiken in de 

veiligheidssector, groeide een paar jaar 

geleden bij Maggy Baetens. In oktober 

2014 werd Araani opgericht door Dirk 

Ghekiere en Maggy Baetens, een 

paar maanden later vervoegde Pieter 

Claerhout het team.

Een eerste ontwikkeling is 

SmokeCatcher, een intelligent algoritme 

dat wordt geïnstalleerd op een voor de 

situatie geselecteerde camera, waarbij 

de combinatie van beide een uiterst 

betrouwbare en snelle rookdetector 

vormen.

In kritische omgevingen blijft rook 

detecteren een uitdaging. Bij grote 

hoogte is er vaak late of géén detectie, 

in omgevingen met veel stof, toxische 

dampen of vocht zijn er vaak valse 

meldingen. SmokeCatcher van Araani 

biedt in deze omstandigheden de ideale 

oplossing. 

→ www.araani.com

Araani - Kortrijk

Marie Six (22) opende eind april 2015 

Marie’s kinderopvang. Met als motto 

‘Feels like home’, engageert Marie 

zich om de peuters en kleuters echt 

dat ‘thuisgevoel’ mee te geven. Marie 

studeerde sociale en technische 

wetenschappen. Daarna volgde ze 2 

jaar begeleide kinderopvang aan de 

Vormingsleergang voor Sociaal en 

Pedagogisch werk (VSPW) in Kortrijk.

Marie werkte altijd al graag met 

kinderen en in april gingen 2 van haar 

dromen in vervulling: zelfstandig 

worden en dit combineren met haar 

passie voor kinderen. 

Marie heeft het kinderdagverblijf op 

een leuke manier ingericht, zodat 

kleintjes van 0 tot 3 zich meteen 

thuis voelen. Er wordt een gezellige 

sfeer gecreëerd door het gebruik van 

leuke, prikkelende en stimulerende 

materialen en kleuren. Alles werd 

doordacht gekozen en met zorg 

geïnstalleerd.

Het kinderdagverblijf is open  

van maandag tot vrijdag van  

7u tot 19u.

→ www.marieskinderopvang.be 

Marie’s Kinderopvang - Ieper
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Mag ik – gelet op 
de fysiek zware 
inspanningen – van 
mijn werknemers eisen 
dat ze voldoende 
eten en drinken – ook 
tijdens vastenperiodes, 
ramadan?
Als werkgever kan u van uw werknemers 

verwachten dat zij fysiek geschikt zijn om hun 

taken op een veilige manier uit te voeren. Dit geldt 

niet enkel voor werknemers die vasten, maar ook 

voor diegenen die de avond voordien zwaar zijn 

uitgegaan of die om privéredenen een streng dieet 

volgen. Bij twijfel is het de arbeidsgeneesheer die 

oordeelt of een werknemer fysiek geschikt is om 

welbepaalde taken uit te voeren.

Voor werknemers die om godsdienstige redenen 

vasten (of die om gezondheidsredenen fysiek 

minder kunnen presteren), geldt opnieuw dat er in 

alle redelijkheid naar alternatieven gekeken moet 

worden waarbij de veiligheid gegarandeerd blijft.

Dit kan bijvoorbeeld door lichte, tijdelijke 

wijzigingen in het takenpakket of door een 

ploegenstelsel anders te organiseren. In een aantal 

uitzonderlijke gevallen zullen omwille van hoge 

veiligheidsrisico’s geen aanpassingen mogelijk zijn, 

zodat de werknemer niet zal kunnen vasten tijdens 

de arbeidsuren ofwel tijdelijk ongeschikt verklaard 

dient te worden.

Meer vragen?  

Bel de ondernemerslijn: 0800 20 750

ZONDER
MIJN MENSEN
BEN IK NIETS

Deze uitspraak van Flor Joosen, 

ex-UNIZO-voorzitter vind ik toch wel 

belangrijk genoeg om er even bij stil te staan.

Van Flor zelf is dit een uiting van zelfrelativering. 

Verder zegt Flor dat het team met wie hij werkt van 

levensbelang is voor zijn onderneming. Hij vindt dus 

niet de winst primordiaal voor de continuïteit van 

zijn onderneming maar ziet wel zijn medewerkers 

als belangrijkste kritische procesindicator. “Small 

is great”, het jongste boek van Prof. Lambrecht 

behandelt dit thema op een zeer leesbare en 

gevatte wijze. Hij legt de redenen van deze denkwijze 

haarfijn uit en past ze toe op onze KMO’s. Vanaf de 

jaren 90 werd het paradigma echter verschoven 

naar globalisering en winstmaximalisatie, wat heeft 

geleid tot twee crisissen en een stijgende armoede 

en ongelijkheid. De rijkdom aan menselijk kapitaal is 

onze echte rijkdom. Het is niet wat aandeelhouders 

op het eind van het jaar aan dividend oprapen. 

Erwin Van der Kelen, zaakvoerder Skindles 

consult BVBA, Voorzitter Unizo Regio Westhoek 

VZW, Voorzitter Unizo Heuvelland-Mesen en 

Voorzitter Group Syntra West

→ In deze wisselcolumn komen de leden  

van de Raad van Bestuur van UNIZO  

West-Vlaanderen aan het woord met  

hun visie over maatschappelijke,  

ondernemende thema’s. 

Advies

21

Column
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Met dertig zijn ze, de werknemers 
van de biosupermarkt Biovita. 
Onder hen aromatherapeuten, 
herboristen, diëtisten, 
verpleegkundigen en andere 
specialisten, maar één zaak hebben 
ze gemeen: het gevoel dat het 
duurzaam kan.

Noëlla Vantyghem startte 27 jaar geleden 

biosupermarkt Biovita in Brugge toen 

duurzaamheid nog een randfenomeen was. 

Vandaag is verantwoord ondernemen en 

leven de maatstaf en telt de supermarkt een 

slagerij, webshop en twee extra filialen in 

Sint-Kruis, Brugge en Roeselare. Het aanbod 

gaat van biogroenten tot bio-natuurvlees, 

van natuurlijke verzorgingsproducten tot 

eerlijk speelgoed. Noëlla: “Toch verkopen 

we niet enkel producten. Het gaat ook om 

de filosofie en een gezonde levensstijl, 

een positieve boodschap dat het ook 

duurzaam kan zonder extreem te gaan.” Met 

rondleidingen, workshops en infosessies 

werkt Biovita aan een gemeenschapsgevoel. 

Zowel bij onze werknemers als bij de klanten. 

“Het is waarschijnlijk geen toeval dat veel 

van onze werknemers vroegere klanten zijn.”

De geheimen van het 

Biovita-personeelsbeleid

01. Schep duidelijkheid
“Tijdens een sollicitatie hangen we een 

realistisch beeld op van het bedrijf en de 

taakinhoud. Ja, ook rekken moeten af en toe 

gevuld worden.”

02. Sla een praatje
“Onze deur staat altijd open voor de 

werknemers. Ik spreek ze alle dertig minstens 

een keer per week persoonlijk. Dat hoeft soms 

maar vijf minuten te duren, maar het schept 

een band en verlaagt de drempel.”

03. Zorg voor variatie
 “We hebben drie filialen, maar geen vaste 

teams per filiaal. Minstens een keer per twee 

weken veranderen de werknemers van locatie. 

Ook al is het maar voor een dag. Zo is er 

variatie, motivatie en werkt er niemand op 

een eigen eiland.”

Het gezicht van de zaak

Opleidingen en een doorschuifsysteem 

wakkeren de sterke banden tussen het 

personeel aan. Zo werkt iedereen geregeld 

samen met andere collega’s. “Ik hecht veel 

belang aan flexibiliteit en een positieve 

mindset. Ons team is het gezicht van Biovita 

en van de filosofie die we willen uitdragen. 

Gezondheid is ook de manier waarop we 

leven, hoe we ons verzorgen, het huishouden 

runnen of met kinderen spelen,” vertelt 

dochter Lien Fonteyne die mee in de zaak 

stapte. In elk filiaal staat een postbus voor 

feedback en tijdens wekelijkse, persoonlijke 

gesprekken met alle werknemers houden 

moeder en dochter de vinger aan de pols. 

“Ja, daar kruipt tijd in, maar het is heel 

waardevol. Zowel voor ons als voor het 

team.”

→ www.biovita-shop.be

Duurzaamheid
voor personeel,
product en partners

Biovita: als klanten werknemers worden

BRUGGE - ROESELARE
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West-Vlaamse Jonge Ondernemer 

interview innovatie

Als zoon van een landmeter en een 
fervent watersporter, was het voor 
Patrick Reyntjens snel duidelijk 
welke richting hij wou inslaan. In 
1998 richtte hij dan ook GEOxyz 
op, een bedrijf dat stilletjes aan zijn 
focus verlegde van het landmeten 
naar het in kaart brengen van o.a. 
de zeebodem en het ondersteunen 
van de offshore windindustrie. “Van 
droog naar nat”, zoals Patrick het 
zelf graag omschrijft. 

Het bedrijf groeide stilletjes aan uit tot 

een Europese topspeler en dat is niet 

onopgemerkt voorbij gegaan. In 2014 

was het bedrijf finalist KMO-laureaat, en 

nu verzilverde Patrick de titel van West-

Vlaamse Jonge Ondernemer. “Een team-

effort”, volgens Patrick, “Zonder een team 

van gedreven en flexibele medewerkers, 

stonden we met GEOxyz niet waar we op 

vandaag staan.”

Het bedrijf beschikt over zo’n 17 vaartuigen 

en bestaat ondertussen uit een team van 

88 medewerkers. West-Vlaanderen blijft 

de uitvalsbasis, maar ondertussen zijn er 

ook vestigingen in Frankrijk, Nederland, het 

Verenigd Koninkrijk en Luxemburg. Maar de 

ambities van Patrick stoppen daar niet. “Wij 

vinden het belangrijk om te kunnen blijven 

groeien. Dit kunnen we in de toekomst 

nog op 2 manieren doen. Door de aankoop 

van een groter vaartuig kunnen we nieuwe 

markten aanboren, maar we kunnen ook 

geografisch uitbreiden. We zijn volop aan 

het onderzoeken wat de mogelijkheden 

zijn voor GEOxyz in Duitsland, het Midden-

Oosten en zelfs Afrika”, aldus Patrick. 

“Daarnaast richten we ons ook op de markt 

van de hernieuwbare energie. Zo opereren 

wij bijvoorbeeld als navette voor technici 

naar windmolenparken en doen wij zelf ook 

visuele controles van die windmolenparken. 

We ijveren er meer en meer naar om onze 

klanten een totaalservice aan te bieden, 

waardoor we hen beter en kostenefficiënt 

kunnen bedienen.”

Het succes van GEOxyz in een moeilijke 

markt - recent gingen 3 Britse concurrenten 

over kop - , omschrijft Patrick simpel. “Wij 

zijn gegroeid van onderen uit. We blijven 

dezelfde waarden die we vroeger hadden 

ter harte nemen, ook al is de omvang niet 

meer te vergelijken. We haalden successen 

door onze eigen stijl te hanteren. We gaan 

dus niet proberen om de grotere spelers 

op de markt na te apen, maar we moeten 

blijvend onze waarden uitdragen. Als dat 

ons lukt en we bovendien alert blijven voor 

opportuniteiten, dan wacht GEOxyz nog  

een mooie toekomst.”

→ www.geoxyz.eu

→ www.wvljo.be 

In recordtempo  
tot Europese top 

“Zonder een team 
van gedreven 

en flexibele 
medewerkers, 

stonden we met 
GEOxyz niet waar 

we op vandaag 
staan”

ZWEVEGEM
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Nieuwjaarsdiner in  

Ter Biest - Lauwe

UNIZO Rekkem ism Markant

24.02.14

Unieke rondleiding testbassin  

Falk Safety Services

Unizo West-Vlaanderen — Oostende

26.02.15

07.02.15
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Sfeerbeeld SEA Event

UNIZO De Panne

Bij Bossuyt 

Winkelinrichting

Kuurne

03.03.15

Bij Degels Metaal  

Ieper
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Bij Garage Vansteelant

Zedelgem

Bij Eqos Energie

Oostende

Techclass
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Paasconcert Viva Vivaldi

UNIZO Rekkem en Menen ism Markant, 

Davidsfonds & Jeugd & Muziek

27.03.15

Met volle bus naar de match  

Rode Duivels - Cyprus

UNIZO Oostkamp

28.03.15

26.03.15

30.03.15

Uitreiking HIB-Label aan Dirk 

Defauw van Exclusive Drums

UNIZO Tielt

Voorstelling boek Chris Wayaert

UNIZO Veurne

Jaarlijkse Modeshow

UNIZO Koekelare

04.03.15

26.03.15

15.03.15
Winterbbq

UNIZO Zonnebeke

Lentereceptie

UNIZO Jabbeke

Foodies in Business

UNIZO Koksijde

26.03.15
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Grensarbeid als motor van onze 
West-Vlaamse economie

Twee jaar geleden vierde de grensstreek 

de 300ste verjaardag van het Verdrag van 

Utrecht (11 april 1730). Het verdrag lag aan 

de basis van de Frans-Belgische grens. 

Niet enkel een bron van ergernis, maar ook 

van heel wat opportuniteiten. Denken we 

maar aan de kansen voor de arbeidsmarkt. 

Voor de werknemers, maar ook voor de 

ondernemers. West-Vlaanderen heeft 

daarbij het geluk van zijn geostrategische 

omgeving. 

Ondanks de lage werkloosheidsgraad 

van 6,27 % stonden in februari 2015 4510 

West-Vlaamse vacatures open. Veelal raken 

deze openstaande betrekkingen moeilijk 

ingevuld met nefaste gevolgen voor de 

werkgevers en hun activiteiten. Denken 

we hierbij aan bepaalde industriearbeid in 

Zuid-West-Vlaanderen of seizoensarbeid in 

regio Veurne. Grensarbeid biedt soelaas. In 

2013 waren in onze provincie 6.690 Fransen 

tewerkgesteld. We kunnen bijgevolg stellen 

dat grensarbeid één van de motors is van 

onze West-Vlaamse economie. Zeker in 

tijden van een lichte heropleving.

Tot 2012 werden Franse grensarbeiders 

in hun woonstaat belast. In 2012 trad een 

nieuwe regelgeving in werking. Fransen 

werden vanaf dan in België belast, waardoor 

het financieel voordeel van grensarbeid 

kleiner werd. UNIZO stelde, met succes, 

alles in het werk voor een duidelijke 

overgangsregeling. Mits voldaan is aan 

bepaalde voorwaarden kunnen Franse 

grensarbeiders tot 2033 blijven genieten 

van het fiscaal gunstregime. Ondanks deze 

wijziging is de Franse tewerkstelling tussen 

2012 en 2013 met bijna 4 % toegenomen. 

Dit toont nogmaals het belang ervan aan.

Niet enkel structureel maar ook via 

diverse projecten stimuleert UNIZO de 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. 

Engagementen binnen het INTERREG-

project Jobbeurs Eurometropool, het 

Europees netwerk voor arbeidsbemiddeling 

EURES en de website ‘Vous êtes les 

bienvenus’ moeten de motor van de 

grensarbeid draaiende houden. 

Meer info? www.unizo.be/westvlaanderen

Onbekend is onbemind

UNIZO voor uinterview

Anja Coppin - Zaakvoerder van boekhoudkantoor A. Coppin & Partners

Haar boekhoudkantoor biedt hulp 
bij alle aspecten van boekhouding 
en biedt een totaalservice op vlak 
van fiscaliteit en consultancy. 
Dagelijks staan ze klaar voor de 
kmo-ondernemer. Met een team 
van 7 werknemers en met meer 
dan 20 jaar ervaring helpen zij 
op zoek te gaan naar de juiste 
antwoorden op uw vraag. 

Anja Coppin ijvert er voor een 

vooruitstrevende partner te zijn die de  

kmo-ondernemer boekhoudkundig 

begeleidt, adviseert en helpt met het 

verwezenlijken van zijn ondernemingsdroom.

“Door UNIZO-medewerker, Brecht Clyncke, 

kwam ik terecht bij het ondernemersforum.” 

Anja Coppin is een enthousiaste 

deelneemster van het ondernemersforum 

‘Klantenbeleving voor vrije beroepen’. “Het 

volgen van een ondernemersforum is voor 

mij een teken dat je vooruit wilt met je 

onderneming”.

“Een sterkte van het ondernemersforum 

is de samenwerking met het bedrijf 

Flanders Inshape. Een meerwaarde voor 

mij is dat steeds dezelfde groep samen 

komt, waardoor je een band opbouwt. De 

sessies zijn zeer intensief maar uiterst 

interessant. Er wordt telkens verder gewerkt 

vanuit de vorige sessie. Zo doorloop je een 

volledig proces en kun je je onderneming 

nauwkeuring onder de loep nemen.” 

“Ik zou in de toekomst zeker nog een 

ondernemersforum volgen. Ook deel ik 

mijn ervaring met andere ondernemers 

zodat ook zij zich geroepen voelen 

om een ondernemersforum te volgen. 

Unizo heeft een uitgebreid aanbod aan 

ondernemersforums waardoor er voor 

iedere ondernemer wel iets interessant in 

zit. Helaas, zijn die op vandaag nog niet 

voldoende gekend bij het grote publiek. 

Onbekend is vaak ook onbemind.”

→ www.acoppin.be

OOSTENDE

Ook interesse om uw kennis en uw netwerk te 
vergroten? Er zijn nog enkele trajecten waar u 
in 2015 voor kunt inschrijven: 

• Commercieel denken en doen (Brugge en Ieper)

• Familiale Overname (Brugge en Veurne)

• Klantenbeleving Freelancers (West-Vlaanderen)

• Groei — van starter tot ervaren ondernemer (Roeselare)

• E-Commerce (Veurne)

→ www.unizo.be/ondernemersforumwvl
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Bestelbevestigingen  
binnenkort via  
Facebook Messenger
Facebook kondigde onlangs enkele nieuwe 

projecten aan voor Messenger. Business on 

Messenger bijvoorbeeld, is gericht op bedrijven 

en zou hen de kans geven om aan hun klanten 

een betere dienstverlening te bieden. In de 

toekomst zullen bedrijven via Messenger 

persoonlijke gesprekken met klanten kunnen 

aangaan, of zouden klanten ervoor kunnen 

kiezen om automatisch op de hoogte te 

worden gehouden via Messenger in plaats 

van via e-mail. Zo zou men dan bijvoorbeeld 

bestel- en verzendingsbevestigingen via een 

chatbericht kunnen krijgen.

Populaire  
Chinese smartphone 
nu vrij te koop 
De OnePlus One, de populaire smartphone uit 

China, is voortaan voor iedereen beschikbaar!

De Chinese smartphone OnePlus One groeide uit 

tot een hype. Potentiële kopers moesten via de 

website een profiel aanmaken en wachten tot een 

uitnodiging in de mailbox viel om hem te mogen 

kopen. Dat kon maanden duren. 

Enkele maanden geleden versoepelde OnePlus al 

de voorwaarden, maar sinds kort kan men dus op 

ieder moment, zonder uitnodiging de OnePlus One 

aanschaffen. De OnePlus Two, de opvolger die 

binnenkort uitkomt, kan wel nog steeds enkel via 

uitnodiging worden besteld. De hype 
van het moment

LIKE

Uzine

Hands on, executive coach,
 met praktische bedrijfservaring.

business coach / team coach / peer coach / personal coach

www.siegfried-coaching.be
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DO 21.05
ROESELARE

Haal meer uit je zaak. 
Workshop 2: Preventie 
van winkeldiefstal

DO 25.06
ROESELARE

Starten met uw 
eigen zaak

DO 02.07
KORTRIJK

Starten met uw 
eigen zaak

VR 19.06
KORTRIJK

Werkloos met  
Ondernemersambities

VR 26.06
BRUGGE

Workshop Timecheck

DO 02.07
RUMBEKE-BEITEM

Kenniscentra zetten 
deuren open voor de 
voedingscentra

DO 28.05
ROESELARE

Starten met uw 
eigen zaak

DI 09.06
VICHTE

Haal meer uit  
je website

DO 21.05
DEERLIJK 
DUO²-avond

WO 03.06
KORTRIJK

Start Up Talk

MA 08.06
VEURNE

Electric Driving  
Nights

ZA 13.06
BISSEGEM

Jaarmarkt

DO 11.06
ZWEVEGEM

Ondernemersfestival

DI 09.06
VEURNE

Starten met uw 
eigen zaak

DO 16.07
BRUGGE

Starten met uw 
eigen zaak

VR 19.06
RUISLEDE

Ondernemerscafe 
Ruislede

ZA 27.06
LENDELEDE

Kookavond voor  
Mannen (en vrouwen)

DI 28.05
HARELBEKE

O3 - Aquafin

DI 28.05
TORHOUT

What’s next?

DO 04.06
VICHTE

Ondernemerscafé 
Unizo Aktiv’O

VR 12.06
BRUGGE

Workshop Business 
Model Canvas: de 
fundamenten van je 
ondernemingsplan

DO 21.05
BRUGGE

Starten met uw 
eigen zaak

MA 01.06
STADEN

Haal meer uit  
je website

ZO 28.06
DUDZELE

Fietstocht +  
barbeque

ZO 21.06
SINT-KRUIS

Braderie

DO 18.06
BRUGGE

Starten met uw 
eigen zaak

ZA 13.06
KORTRIJK

Shop a job

ZA 13.06
BAVIKHOVE

Barbeque

DO 18.06
LENDELEDE

Braderie in  
Lendelede

VR 05.06
OOSTENDE

Living@sea

HANNES VERSTRAETE photography

foto voor Atelier Noterman / Hannes Verstraete verzorgde ook de fotografi e van dit nieuwe Unizo-magazine

fashion ∙ company ∙ lifestyle
advertising ∙ people

www.hannesverstraete.com

TRAINING

ADVIES

COACHING
witte 
merels?

Creëer zelf
de zeldzame
witte toetsen
met de
bedrijfsgerichte
trainingen van SBM.

Meer over SBM, het trainingsaanbod en
de vele mogelijkheden tot partnership vindt u op www.sbmopleidingen.be
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