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Ondernemers kijken 
alleen maar vooruit 

Terwijl sommige ondernemers nog de wonden likken 
na het noodweer van enkele weken terug, lijkt het 
zomerverlof reeds lang vervlogen. Tenminste voor 
wie zomerverlof had. Want veel ondernemers in 
West-Vlaanderen, en zeker aan de kust, kunnen het 
zich niet permitteren om lang afwezig te blijven of 
de zaak te sluiten. De kosten blijven doorlopen, en 
ook de klanten worden steeds veeleisender. Vaak 
zijn enkele dagen verlof in de zomer het maximaal 
haalbare, zo gaf een recente UNIZO enquête aan. 

Veel ondernemers zijn doorheen het jaar ook nog 
eens als vrijwilliger actief. In West-Vlaanderen alleen 
al steken zo’n achthonderd ondernemers veel tijd 
in hun geliefde ondernemersorganisatie. Samen 
met een dertigtal vaste medewerkers trachten ze 
te wegen op het beleid, op de publieke opinie en 
komen ze op voor hun belangen als ondernemer en 
werkgever. Dat is niet altijd evident. Ondernemers 
zijn in het maatschappelijk beeld altijd in de 
minderheid en moeten knokken voor hun deel. Ze zijn 
nochtans niet zo veeleisend. Ze willen alleen maar 
vooruit met hun onderneming! Snelle en eenvoudige 
administratieve procedures om vergunningen te 
bekomen, een overheid die hen daarbij begeleidt en 
niet van het kastje naar de muur stuurt, loonkosten 
die hen in staat stellen om méér mensen aan het 
werk te zetten en te kunnen groeien als bedrijf. 
UNIZO blijft op die nagel kloppen! Elke dag opnieuw 
en op elk niveau.

Met actuele infosessies, netwerkavonden, boeiende 
sprekers en individueel advies tracht UNIZO zijn 
leden die voorsprong te geven om méér en beter te 
kunnen ondernemen. Dit najaar staat opnieuw bol 
van interessante activiteiten voor ondernemers 
uit alle sectoren. Check daarom regelmatig de 
West-Vlaamse UNIZO site zodat u zelf kunt zien 
wat u niet mag missen. Stip alvast 29 oktober aan 
voor hét najaarsevent van 2015. Op het gala van 
de Creatieve Ondernemer zetten we het kruim 
van de West-Vlaamse ondernemers letterlijk op 
het podium. Die kleinere groeibedrijven die door 
hun vernieuwende ideeën voorsprong nemen op 
hun collega’s uit de sector en inspirerend zijn voor 
starters en jonge ondernemers maken ook de 
sterkte van onze West-Vlaamse economie uit. 

Reageren?
frederik.serruys@unizo.be

Frederik Serruys
UNIZO West-Vlaanderen
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Gala Creatieve ondernemer  
29 oktober in Brugge
Op 29 oktober gaan de Provinciale 

Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en UNIZO 

West-Vlaanderen voor de 11de maal op zoek 

naar de meest creatieve ondernemer van het 

jaar. Sinds 2011 wordt de verkiezing 2-jaarlijks 

georganiseerd en afgewisseld met de ‘KMO 

laureaat’ met de bedoeling om alle ondernemers 

die hoog scoren op vlak van creativiteit en 

innovatie aan bod te laten komen. Het slotgala 

belooft ook dit jaar opnieuw de moeite waard te 

zijn. Het publiek leert de supergenomineerden 

kennen tijdens de uitreikingsshow en krijgt 

daarna de mogelijkheid om met tal van boeiende 

ondernemers te netwerken. Zorg dat je er bij bent!

Meer weten? 

→ www.creatieveondernemer.be

Een boeiend najaar voor  
UNIZO West-Vlaanderen
Het najaar staat volledig in teken van het  

Project Retail 2020, waarbij we stil staan rond  

de toekomst van de lokale handel in onze  

West-Vlaamse steden en gemeentes.  

Vooral kleinere gemeentes staan onder druk.  

Met het project wil de ondernemersorganisatie 

antwoorden formuleren op deze nieuwe realiteit  

in de retailwereld. 

UNIZO West-Vlaanderen heeft echter ook voor 

onze KMO’s en andere bedrijven een najaar vol 

interessante workshops, boeiende uiteenzettingen 

en straffe netwerkactiviteiten in petto. Deze zijn 

alvast niet te missen:

1-3 oktober | Met UNIZO naar Expo Milaan 2015 

Grijp de kans om met collega-ondernemers de 

Expo site te verkennen, u te laten meevoeren in 

de mystiek van Milaan en te genieten van een 

interessant nevenprogramma.

11-18 oktober | Handelsmissie naar China  

met Gouverneur Decaluwé 

Interesse om zaken te doen in China? Benieuwd 

naar de businessopportuniteiten voor uw bedrijf? 

Ontdek, samen met UNIZO en de Provincie, China 

als exportmarkt en productieland.

Meer weten? → www.unizo.be/westvlaanderen

project retail

2020

discover all flavours - www.choc-o-lait.be
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Jobstudent van het Jaar  
West-Vlaanderen:  
Sarah Billet

Voor het 8e jaar op rij organiseerden 

UNIZO en de HR-dienstengroep ADMB 

de verkiezing van de Jobstudent van 

het Jaar. Ze doen dit om de 'werkgrage' 

jobstudent en zijn werkgever in 

bloemetjes te zetten. Maar vooral 

dient de wedstrijd om het belang van 

de jobstudent voor werkgevers te 

benadrukken. In West-Vlaanderen werd 

Sarah Billet uit Oostende de gelukkige. 

Reeds 8 jaar werkt zij als jobstudente 

bij Ice Paradise op de zeedijk in 

Middelkerke. Ilse Innecourt, zaakvoerder 

van Ice Paradise legt uit waarom Sarah 

zo'n meerwaarde betekent voor haar 

en haar onderneming: "Sarah werkt 

hier ondertussen al 8 jaar. Ik heb haar 

ingeschreven omdat zij ook al 8 jaar haar 

taak met hart en ziel doet. Zij is heel 

precies in het uitvoeren van haar taken, 

heel netjes en altijd op tijd. Na 8 jaar is 

dit echter haar laatste jaar. We bouwden 

over de jaren een hechte band op. Het 

wordt een zwaar afscheid."

Oostendse horeca vaart wel  
bij uitbouw windmolenparken
De offshore wind sector voor onze kust 

is booming business. Tegen 2020 zullen 

acht windturbineparken hernieuwbare 

energie leveren. De bouw en uitbating 

ervan vanuit Oostende zorgt voor 

heel wat bedrijvigheid op zee en aan 

land. Naast een resem technologische 

toeleveranciers pikt ook de horeca 

hier een graantje van mee, getuigt 

ook Serge Slegers van Hotel Bero in 

Oostende: “Op dit ogenblik zien we dat 

zo een 8 % van de overnachtingen in 

ons hotel te linken zijn aan de offshore 

wind activiteiten. Het mooie is dat 

deze professionele bezoekers ook in de 

kalmere wintermaanden de weg naar 

ons vinden. We mogen trouwens nog een 

aardige groei verwachten de volgende 

jaren. De initiatieven van de Fabriek voor 

de Toekomst Blue Energy ondersteunen 

deze groei van de sector.” Via de Fabriek 

voor de Toekomst Blue Energy zet de 

POM West-Vlaanderen in op praktische 

dienstverlening, branding, onderzoek, 

opleiding en infrastructuur om bedrijven 

alle kansen te geven in de offshore wind 

sector. Fabrieken voor de Toekomst is een 

concrete toepassing van West Deal, het 

economische beleidsplan van het West-

Vlaamse provinciebestuur.

Meer info? → geert.dangreau@pomwvl.be

8%Actua
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WWW.GILLEMORE.COM 
#MAGICALGIN

THE NEW
BELGIAN GIN
EXPERIENCE
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Hoe bekijken West-Vlaamse hoteluitbaters 
de huidige normen en regels voor toeristische 
verblijven en hoe kan het beter? UNIZO bracht 
hotel-, B&B-eigenaars en sectorgenoten rond 
de tafel voor een evaluatie van het Vlaamse 
Logiesdecreet. Het toepasselijke decor was het 
Oostendse hotel Bero. De conclusie? Iedereen 
gelijk voor de wet!

Elk hotel, vakantiehuis, camping of b&b moet in 

Vlaanderen voldoen aan het Toeristische Logiesdecreet. 

Een reeks normen en regels om de kwaliteit en veiligheid 

te garanderen. Maar twee jaar na invoering van het 

decreet is de roep naar gelijkheid onder uitbaters erg 

groot. Net als de vraag naar vereenvoudiging. “Als 

je alle voorwaarden volgens de letter toepast, zou je 

om de haverklap je hotel moeten sluiten. Regels zijn 

vaak te strikt en het hele systeem is gebouwd om 

de verantwoordelijkheid door te schuiven naar de 

hoteleigenaar”, is de mening van gastheer Michel Bero die 

veertig jaar ervaring met zich meebrengt. “Sowieso ben ik 

als uitbater verantwoordelijk en is veiligheid een prioriteit. 

Daar heb ik al die regelgeving niet voor nodig.” 

Hou het simpel

Het opzet van het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet 

is simpel: één overkoepelende regelgeving voor alle 

vormen van toeristische verblijven. “Als kustprovincie is 

toerisme een belangrijke West-Vlaamse aangelegenheid. 

van Airbnb
De grijze zone

voor oneerlijke concurrentie
Hoteleigenaars waarschuwen
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Via dit rondetafelgesprek houden we 

de vinger aan de pols en weten we wat 

leeft bij de ondernemers. De evaluatie 

van het Logiesdecreet is de kans om te 

vereenvoudigen en nieuwe trends in een 

wettelijk kader te gieten”, vertelt Frederik 

Serruys, directeur UNIZO West-Vlaanderen. 

Zo blijkt dat hoteleigenaars niet bepaald 

enthousiast zijn over de vele regels, zeker 

niet als nieuwe fenomenen zoals Airbnb door 

de mazen van het net glippen.

Schaduweconomie

Het hoge woord is eruit: Airbnb, het 

online platform waarbij professionelen en 

particulieren kamers en overnachtingen 

rechtstreeks aanbieden, is het heetste 

hangijzer in de sector. “Kleinschalige logies 

zoals Airbnb vallen onder geen enkele 

categorie in het decreet. 

Ze zijn aan geen enkele regels gebonden”, 

zegt Luk Collet van UNIZO. Oneerlijke 

concurrentie. Daar komt het eigenlijk op 

neer. “Betalen voor een overnachting is 

een commerciële transactie en zou altijd 

en overal aan dezelfde normen moeten 

beantwoorden. Anders ontstaat een 

grijze zone, een schaduweconomie.” De 

vrees bestaat dat het hete hangijzer het 

hele Logiesdecreet op losse schroeven 

zet. Maar dat is volgens de sector niet 

nodig. “De regels moeten enkel correct 

gehandhaafd worden”, aldus Collet. Ingrid 

Breda van De Stokerij in Oudenburg biedt 

ook overnachtingen aan via Airbnb, maar 

is het sowieso eens met haar collega’s. 

“Of iedereen volgt de regels, of niemand. 

Iedereen gelijk.”

PROMOTIE ALS TEGENGEWICHT 

VOOR BOOKINGSITES

Goed nieuws. De West-Vlaamse 

hoteleigenaars zijn tevreden over de 

toeristische promotie zoals bijvoorbeeld 

Westtoer ze voert. “Op dat vlak is 

West-Vlaanderen een koploper. Zeker 

voor de kust”, beaamt Michel Bero van 

het gelijknamige hotel. Het nadeel is 

dat die promotie online overschaduwd 

wordt door initiatieven van bookingsites. 

“Schaalvergroting is de enige oplossing”, 

denkt Ingrid Breda van De Stokerij 

in Oudenburg. “De promotie gebeurt 

vandaag te veel volgens regio. Toeristen 

zoeken overnachtingen in Brugge 

of Vlaanderen, niet in het Brugse 

Ommeland. Dat kennen ze toch niet.”

ONLINE REVIEWS BEPERKEN IN TIJD

Kritieken en commentaren op 

online fora: voor de hoteluitbaters 

is het een heikel thema. Jean-Pierre 

Desimpelaere van hotel Marion in 

Oostende wil een Europese beslissing 

om de beschikbaarheid van de 

reviews in tijd te beperken. “Slechte 

commentaren blijven je achtervolgen. 

Ook als ze niet meer van toepassing 

zijn.“ Zijn collega Michel Bero treedt 

hem bij: “Anonieme en onterechte 

kritiek kan een hotel kapot maken.” 

UNIZO pleit samen met de hotelsector 

voor een duidelijk onderscheid: 

subjectieve beoordelingen begeleid 

door een objectief sterrensysteem. 

“We willen de comfortniveaus 

op Europees vlak op elkaar af te 

stemmen. Op die manier kunnen 

gasten op een transparante manier 

hotels met elkaar vergelijken”, weet 

Luk Collet van UNIZO.

“Betalen voor een 
overnachting is 

een commerciële 
transactie en zou 

altijd en overal 
aan dezelfde 

normen moeten 
beantwoorden. 

Anders 
ontstaat een 

schaduweconomie.” 
— Luk Collet, UNIZO
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UNIZO Heule 
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 Heule voor. Heule, een gezellige, levendige gemeente in Zuid-West-Vlaanderen, kan rekenen op 

een enthousiaste bende ondernemers die zich steeds opnieuw inzetten voor het lokale ondernemerschap. 

UNIZO Heule staat bekend voor het organiseren van zijn Business cafés, maar organiseert ook tal 

van andere straffe activiteiten. Tijdens de gekende Tinekesfeesten organiseert UNIZO Heule altijd de 

Tinekestombola. Vorig jaar haalden zij zelfs Michel Wuyts naar hun gemeente, als afsluiter van Heule Dorp 

van de Ronde 2014.

ERNA 
LAUWEREINS 

PIETER SOENS 

PHILIPPE MOTTRIE 

DIRK VAN DER STEDE 
Secretaris

VALERIE 
VERMEULEN

Je eigen onderneming uit de grond stampen 

vergt een grondige voorbereiding en continue 

bijscholing blijft altijd heel belangrijk. Via ‘Actie 

voor Starters’ biedt de POM West-Vlaanderen 

samen met Ondernemerscentra West-Vlaanderen 

momenteel twee opleidingen aan om hieraan 

tegemoet te komen. Heb je concrete vragen rond 

verkoop en marketing of wil je weten bij welke 

financiële overwegingen je als ondernemer moet 

stil staan, schrijf je dan zeker in. 

Startende ondernemers Isabel Lambert en 

David Vandenbogaerde van de firma Washcot 

bieden vanuit Harelbeke aan zowel crèches als 

particulieren een luierservice aan waarbij ze 

katoenen luiers verhuren en wassen gekoppeld aan 

een wekelijkse ophaling en thuislevering. Naast 

de provincie West-Vlaanderen bedient Washcot 

ook Oost-Vlaanderen, Brussel en Antwerpen. 

Dankzij de cursus ‘Commercieel Management’ die 

ze volgden via ‘Actie voor Starters’ hebben ze hun 

commerciële doelstellingen kunnen verfijnen. “We 

waren erg tevreden over de inhoud van de cursus 

en zouden deze zeker aanbevelen aan andere 

starters. Er komen in de cursus veel concrete 

voorbeelden uit de praktijk aan bod. Aan de 

hand van deze voorbeelden wordt de theorie dan 

rechtstreeks toegepast op je eigen start-up. Dit 

maakt de cursus heel interactief en leerrijk. Ook de 

onderlinge wisselwerking met de andere startende 

ondernemers was voor ons zeer motiverend.” 

De cursussen ‘Commercieel Management’ en 

‘Financieel Management’ worden door Syntra West 

verzorgd, afwisselend op hun campus in Brugge en 

Kortrijk. Ze bestaan elk uit drie avondsessies van 

drie uur. In het voorjaar en in het najaar wordt twee 

keer een reeks opgestart. “Door ons te registreren 

op de website van ‘Actie voor Starters, kregen we 

onmiddellijk een portefeuille van 1000 credits 

toegewezen waarmee we ons kosteloos voor deze 

cursus konden inschrijven. We vonden dit thema 

belangrijk omdat wij als jonge starters altijd 

nieuwsgierig zijn naar tips & tricks van iemand 

die de knepen van het vak kent. Een tip die ons 

zeker is bijgebleven, is dat we ons moeten blijven 

differentiëren tegenover andere spelers op de 

markt. Een toegevoegde waarde creëren speelt 

hierbij een belangrijke rol. Bij ons betekent dit in de 

prakrijk dat we ons onderscheiden door de unieke 

service en beleving die we aanbieden. Klanten die 

katoenen luiers gebruiken, hoeven deze zelf niet 

te wassen. Om de klantgerichtheid te verhogen, 

hebben we een live chat geïmplementeerd in de 

website zodat de klant naast de gebruikelijke 

vormen van communicatie nog een extra kanaal 

heeft om ons te bereiken. Op het vlak van 

imagobuilding werken we met een herkenbare 

huisstijl.” 

→ www.washcot.be

Schrijf je in voor de volgende reeksen op  

→ www.actievoorstarters.be 

Actie voor starters

12

→ Afwezig

ondernemers

Vorming op
maat van startende

MATHIEU
VERHEUST

NIEK STAELS 
Penningmeester

STAN CALLENS 
Voorzitter

 PATRICK 
JOLIE 

Naast de bovenstaande opleidingen 

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 ontwikkeling van hun 

eigen zaak. 

Uzine / publireportage



1514

Uzine / dossierUzine / dossier

Consumenten geloven steeds minder 

in de marketingbeloftes van bedrijven 

en steeds meer in elkaars ervaringen 

en getuigenissen. Online beoordelingen 

hebben dan ook een ontzettend grote 

invloed op het beslissingsgedrag van de 

consument. Vooraleer de klant overgaat 

tot het boeken, besteedt hij ruime 

tijd aan een voorafgaand onderzoek, 

waaronder het consulteren van diverse 

beoordelingssites. Het wordt dus steeds 

belangrijker om als logiesuitbater aanwezig 

te zijn op reisbeoordelingssites. De tijd dat 

we die konden afdoen als ‘niet relevant’ ligt 

ver achter ons. 

Dergelijke beoordelingen zijn niet altijd 

even betrouwbaar, maar de meeste 

consumenten lezen ze met een gezond 

wantrouwen. Negatieve beoordelingen hoef 

je dus ook niet noodzakelijk als negatief te 

ervaren. Je komt immers op een goedkope 

manier te weten wat er onder de klanten 

leeft en weet meteen waaraan hij meer 

aandacht moet besteden. Daarenboven 

vertrouwen de meeste lezers beoordelingen 

meer wanneer er zowel positieve als 

negatieve beoordelingen online staan. 

Enkele negatieve beoordelingen kunnen 

geen kwaad. Maar wanneer het negatieve 

het positieve overstijgt, kan de men best 

zijn dienst of product even onder de loep 

nemen. 

Beoordelingen bepalen voor een stuk de 

online reputatie van een bedrijf en maken 

het mogelijk om een klant te binden aan 

een onderneming. Customer engagement 

en online reputatie hangen nauw samen. 

Een positieve online reputatie zal de 

klantenbetrokkenheid stimuleren en vice 

versa.

Zo is het belangrijk te reageren op 

positieve én negatieve beoordelingen. 

Bedank de klant voor het schrijven van de 

beoordeling. Ga problemen en negatieve 

opmerkingen niet uit de weg. Meld hoe het 

probleem wordt aangepakt of verduidelijk 

waarom het probleem zich voordeed. 

Verontschuldig u bij de klant en vraag 

aan de klant, indien nodig, om contact op 

te nemen. Zo hoeven er geen ellenlange 

gesprekken online gevoerd te worden en 

is het mogelijk de klant eventueel een 

compensatie aan te bieden. Sluit uw 

bericht af met een uitnodiging voor een 

herhaalbezoek.

→ Kim Van Nieuwenhuize heeft in het kader 

van haar studies Bachelor in Toerisme 

en recreatiemanagement aan de Howest 

een naslagwerk geschreven omtrent “Hoe 

als logiesuitbater omgaan met online 

reisbeoordelingen?”. Voor Uzine onderlijnt ze 

even de belangrijkste punten.

Dossier

“Enkele negatieve beoordelingen 
kunnen geen kwaad. Maar wanneer het 

negatieve het positieve overstijgt,  
kan de men best zijn dienst of  

product even onder de loep nemen”

Conclusie: 
5 algemene actiepunten

1. Wees aanwezig op beoordelingssites (zeker op 

Tripadvisor, de grootste reisbeoordelingssite ter wereld) 

en sociale media.

2. Monitor wat over uw bedrijf wordt gezegd. Dit kan aan de 

hand van diverse (gratis) online tools. 

3. Reageer op positieve én op negatieve beoordelingen.

4. Gebruik de feedback.

5. Onderneem actie en communiceer er ook over.

Hoe als logiesuitbater 
omgaan met online 
reisbeoordelingen?
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Hands on, executive coach,
 met praktische bedrijfservaring.

business coach / team coach / peer coach / personal coach

www.siegfried-coaching.be
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Karoline Van De Voorde werkte 
ruime tijd als coördinator bij 
een groepering van sociaal 
secretariaten. Daar stelde ze orde 
op zaken. Ze zorgde er voor dat 
afdelingen beter op elkaar werden 
afgestemd, zodat men op een 
efficiëntere manier ging werken.

“Ik startte echter met Addixit vanuit een 

heel ander oogpunt. Ik had mijn diploma 

bedrijfsvertaler op zak en wou mij dan 

ook eerder gaan richten op vertalingen 

en copywriting.” Zo vertelt Karoline zelf. 

“Al snel bleek echter dat heel wat KMO’s 

nood hebben aan iemand die de interne 

werking van hun bedrijf kan optimaliseren. 

De werking op verschillende afdelingen en 

over verschillende filialen heen afstemmen 

op elkaar, zonder hiervoor duizenden euro’s 

te moeten besteden aan hoogdravende 

consulenten met zwevende theorieën. 

Eerder to the point en praktisch.” 

Zo werd aan Addixit een extra dimensie 

gegeven. Dankzij haar achtergrond en 

ervaring is Karoline ook in staat om bij 

KMO’s hun administratie op punt zetten 

zodat alle sociaal-juridische documenten 

in orde zijn, zoals o.a. arbeidsreglement, 

uurroosters, car policy, enz. Daarnaast 

richt ze zich uiteraard ook nog steeds op 

vertalingen. Addixit groeit dus stilletjes aan 

uit tot een bloeiende onderneming. 

“Ik startte in 2013 in bijberoep en ben nu 

sinds mei in hoofdberoep bezig. De zaken 

gaan goed. Heel wat KMO’s hebben blijkbaar 

echt die ondersteuning nodig om hun 

business te stroomlijnen. Ze groeien soms zo 

snel, dat het ten koste van de efficiëntie van 

het bedrijf gaat. Dat komen wij alvast niet 

tegen.“ lacht Karoline nog. 

→ www.addixit.be

Starter in de kijker:

ADDIXIT verhoogt de

efficiëntie van uw medewerkers

Afdelingen beter
afstemmen op elkaar
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Starter in de kijker

Twee jonge ondernemers, Eli Peel & 

Bert Vanhoutte, hadden heel wat frisse 

ideeën op vlak van multimedia integratie 

en hebben samen beslist om UCast 

uit de grond te stampen. Vanuit hun 

achtergrond en ervaring, konden zij goed 

inspelen op de noden van de markt. 

UCast spitst zich toe op de markt van 

multimedia integratie, met een sterke 

focus op TV distributie in de Business-2-

Business. Multimedia integratie? “Denk 

hierbij aan televisie, Internet en tablets. 

Toestellen communiceren met elkaar 

en genereren interactie. Heel concreet 

verzorgen wij televisieverdeling van A tot 

Z in gebouwen zoals ziekenhuizen, RVT’s, 

hotels, vakantieparken,… Het volledige 

project, van ontvangst van het signaal, 

over de verdeling ervan in het gebouw tot 

en met het leveren en plaatsen van tv’s, 

wordt door UCast in handen genomen. 

We bieden telkens een oplossing op 

maat.” Legt Eli uit. Op vandaag kunnen de 

zaakvoerders al enkele mooie referenties 

voorleggen. De gevangenis van Brugge 

werd voorzien van een volledig TV-

systeem op maat van de instelling. De 

haven van Diksmuide en VVW Westhoek 

in Nieuwpoort werden uitgerust met 

een volledige netwerkinfrastructuur 

en camerabewakingssysteem. Ook de 

samenwerking met productiehuis de 

Mensen -Hotel M- was een succes. UCast 

verzorgde de live uitzendingen van het WK 

voetbal op groot scherm in Roeselare.

UCast werd vorig jaar genomineerd als 

starter van het jaar op de Roeselare 

Awards, een mooie erkenning die het 

bedrijf nog een extra boost gaf!

→ www.ucast.be 

De West-Vlaamse kunst- en antieksector 

krijgt er een nieuwe speler bij. In de historische 

Brugse binnenstad betrekt antiekhandelaar 

Rob Michiels een nieuw pand waar bijzondere 

kunst- en antiekveilingen gaan plaatsvinden.

Rob Michiels, meteen ook België ’s jongste 

veilingmeester, hoopt snel een vaste waarde 

te worden in het Belgische veilingwezen.  

Dit door multimediale innovatie en een nadruk 

op kwaliteit. Zo kunnen klanten van China tot 

Canada live online meebieden op  

4 verschillende platformen. 

De nodige knowhow en ervaring deed de 

Bruggeling op als verzamelaar. Zijn passie voor 

antiek startte al zo vroeg als de leeftijd van 

dertien. “In 2008 begon ik als antiquair een 

kleine antiekzaak in de Brugse binnenstad, en 

na een passage van twee jaar in China achtte 

ik de tijd rijp om mijn zaak uit te breiden. En de 

klanten volgen: Onze klanten zijn zowel kopers 

als verkopers. 

Net omdat we beide groepen even goed 

proberen te bedienen, zien we een instroom 

van bijzonder goede kwaliteit. De resultaten 

van onze eerste veiling waren fantastisch, en 

dat smaakt uiteraard naar meer."

→ www.robmichiels.com

Rob Michiels Auctions - Brugge

Ucast – Roeselare
Jochen Callens en Dieter Holvoet ontdekten 

dat vooral grote bedrijven, multinationals 

en interimkantoren gebruik maken van 

de online vacaturesites à la Jobat.be en 

Vacature.com. “KMO’s beschikken vaak niet 

over de budgetten om hun vacatures via 

deze weg bekend te maken en houden het 

vooral op vacatures via de eigen website. 

Wat niet altijd het beoogde resultaat boekt 

uiteraard.” vertelt Jochen ons. “Tijd om 

hier verandering in te brengen!”, dachten 

de twee ondernemers. Dus bedachten ze 

jobsalon.be, een straight-to-the-point online 

vacatureplatform dat breekt met de traditie 

om vacatures zo lang en zo duur mogelijk te 

verkopen, en zich engageert om resultaten te 

boeken vanaf €1 per dag. Men hoeft dus niet 

meteen in te tekenen voor 30 of 60 dagen, 

maar men kan zelf kiezen wanneer men on- 

en offline gaat en betaalt per dag. Daarnaast 

hebben ze uiteraard ook oog voor het 

gebruiksgemak van de werkzoekende met hun 

eigen ontwikkelde tool: One Click CV. “We hopen 

met jobsalon.be werkgevers en werkzoekenden 

sneller bij elkaar te kunnen brengen en daarmee 

ook meteen de economie een boost te kunnen 

geven”, aldus Jochen en Dieter nog. 

→ www.jobsalon.be

Jobsalon.be – Waregem & Brugge
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Een Franse toerist 
kocht vorige maand 
een dure zonnebril bij 
mij. Hij contacteerde 
mij met de melding dat 
één van de glazen uit 
het montuur is gevallen. 
Ik wil dit wel herstellen, 
maar wie staat in voor 
de verzendkosten 
hiervan?

Daar de Franse toerist dit heeft gekocht 

als consument, valt dit voorval binnen de 

garantiewetgeving. De Europese richtlijn hierover 

bepaalt dat de vervanging of het herstel 

van het defecte product volledig ten laste is 

van de verkoper, dus inclusief de mogelijke 

verzendkosten.

Wenst u eerst het product te onderzoeken of 

het wel gaat om een fout die onder garantie valt, 

dan kan je hem eerst vragen om het product 

op zijn kosten terug te sturen. Valt het onder de 

garantie, dan moet u wel de verzendkosten terug 

betalen.

Meer vragen?  

Bel de ondernemerslijn: 0800 20 750

BETER  
OF SLECHTER?
Jos Dieryckx -Visschers, zaakvoerder van 

Hotel Iris in De Panne, lid van het dagelijks

 bestuur van UNIZO West-Vlaanderen en 

ondervoorzitter regioraad Westhoek geeft 

in deze editie zijn visie op hedendaags 

toerisme. 

Toerisme is doorheen de jaren wel wat veranderd. 

Het online-gebeuren heeft onze sector wezenlijk 

gewijzigd. Verbeterd of verslechterd? Dat is 

de vraag die men vaak stelt. Hotels zoals die 

van ons zijn plots online te vinden, te boeken 

en te beoordelen. Ons klantenbestand is dan 

ook vertienvoudigd. Ons hotel wordt bezocht 

door mensen uit alle uithoeken van de wereld. 

Mensen die we anders nooit hadden kunnen 

verwelkomen. Vaste klanten, mensen die elk 

jaar opnieuw naar de kust trekken, die mensen 

die we bij naam kennen en waar we telkens een 

blij weerzien mee hebben, die zien we echter 

steeds minder. Alles is veel vluchtiger, minder 

gemoedelijk. Als iets niet in orde is, staat het 

meteen online. Terwijl er vroeger over werd 

gepraat en rechtgezet. Toerisme en vrije tijd 

is een van de belangrijkste economieën van 

West-Vlaanderen, de voorbije decennia werden 

duizenden bouwprojecten gerealiseerd, alle deze 

vormen van vrije tijd, zorgen er o.a. voor dat 

onze lokale economie floreerde zoals nergens in 

Vlaanderen.

Is het nu beter of slechter dan vroeger? Ik moet 

u het antwoord schuldig blijven. Het is gewoon 

veranderd.

→ In deze wisselcolumn komen de leden 

 van de Raad van Bestuur van UNIZO  

West-Vlaanderen aan het woord met  

hun visie over maatschappelijke, 

ondernemend thema’s.

Column

Advies
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Wie aan de kust onderneemt moet 
van alle markten thuis zijn. Enkele 
felgekleurde go-carts uitstallen 
is al lang niet meer voldoende. 
“Tijden veranderen en je moet mee 
evolueren. Vandaag willen mensen 
zoveel mogelijk genieten en beleven 
op een zo kort mogelijke tijd”, 
weet Rik Vandewalle, al dertig jaar 
uitbater van go-cartverhuur Rodeo 
in St. Idesbald.

Na een vakantiejob aan zee nam Rik 

Vandewalle samen met zijn vrouw Els  

go-cartverhuur Rodeo over in St. Idesbald. 

Vandaag staan ook zijn zoon Toon en 

schoondochter Mieke in de zaak, maar 

van enkel billenkarren is al lang geen 

sprake meer. Een boottocht met een 

amfibievoertuig, een springkasteel op de 

dijk, (elektrische) fietsen, strandcabines, 

een bierfiets of rodeostier. Je vindt het er 

allemaal en dat is niet toevallig. “Je moet 

inspelen op de trends van het moment. 

Mijn andere zoon Ward startte deze zomer 

een beach bar in Koksijde met Charlotte, 

zijn vrouw: het succes overtreft de 

verwachtingen.” 

Tips voor ondernemers 

in de toerischtische sector

01. Investeer in nieuwe trends 
“Tijden veranderen, mensen veranderen, 

goestingen veranderen. Volg de trends en wees 

niet bang om te investeren in nieuwe behoeften. 

Wie als ondernemer niet evolueert blijft 

hopeloos achter.”

02. Onderneem als koppel
“Ondernemen voor en tussen toeristen betekent 

dat je werkt wanneer anderen vrije tijd of 

vakantie hebben. Dat is enkel haalbaar als je 

als koppel dezelfde werkuren deelt. Bovendien 

appreciëren ook klanten de familiale band en 

aanpak. Het maakt alles persoonlijker.”

03. Tel je werkuren niet
 “Als het niet lukt met acht uur per dag, werk er 

dan tien of twaalf. Een sluitingsdag aan de kust 

bestaat niet. Van Pasen tot eind september zijn 

we zeven dagen op zeven open.”

De reden van het succes is volgens 

Rik eenvoudig: een beach bar sluit aan 

bij de verwachtingen van de (dagjes-)

toeristen. “Vandaag kijken mensen naar het 

weerbericht. Wordt er zon voorspeld, dan 

willen ze op een zo kort mogelijke tijd – vrije 

tijd is schaars – zo veel mogelijk beleven en 

het vakantiegevoel opwekken. Veel meer 

dan vroeger is het kusttoerisme een sector 

met pieken.” 

A la minute inspelen op de vraag is een 

van de grootste uitdagingen voor de 

zelfstandigen aan de kust. Bijvoorbeeld 

bij het correct inschatten van het nodige 

personeel. Om dat te counteren richt Rik 

zich buiten het seizoen steeds meer op 

SINT-IDESBALD - KOKSIJDE

Creatief 
met vakantie, 
zon en zee

groepen en scholen, bijvoorbeeld met 

fietsverhuur. “Maar in de zomer werken op 

de dijk blijft erg aangenaam. Iedereen is 

in vakantiesfeer. Mensen zijn uitgelaten 

en content. Dan werk je zelf ook met 

de glimlach.” En als er iets fout loopt is 

het kwestie van op de tanden te bijten. 

Incasseren en proberen de plooien glad te 

strijken. “Niet altijd evident want ook bij ons 

is het bobijntje al eens op. Op zo’n moment 

moet één zaak onthouden: als een klant 

boos vertrekt, ben je hem voorgoed kwijt.”

→ www.rodeo.be

“Meer dan ooit is 
kusttoerisme een 

sector met pieken. 
Het weerbericht 

bepaalt alles.”

Ondernemen aan de Belgische kust
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Evolutie in de sector

Zo’n 20 jaar geleden heeft Jan 
Baillieu beslist om van zijn hobby 
zijn beroep te maken. Hij zei zijn 
job als elektricien vaarwel en 
ging aan de slag als fotograaf. 
We praten even met Jan over de 
veranderingen in de sector in die  
20 jaar. 

“Als er nu een sector is die in de afgelopen 

jaren wel wat evoluties heeft meegemaakt 

dan is het de fotografie-sector wel. Waar we 

vroeger bezig waren in onze donkere kamers 

met filmontwikkeling en negatieven, zijn 

we nu geëvolueerd naar digitale fotografie, 

waarbij we alles op computer uitzetten. 

Waar we vroeger een grote winkel hadden 

met fototoestellen, filmpjes, kaders, 

fotoalbums, … concentreren dergelijke 

aankopen zich nu vooral online. Een wereld  

in verandering. 

Maar je mag vooral niet bij de pakken 

blijven zitten. Je moet mee evolueren. Ik 

ga nog steeds heel vaak op bijscholing om 

de nieuwste technieken en tools te leren 

kennen. Onze winkel hebben we aangepast. 

Die is kleinschaliger geworden. En onze 

donkere kamer, die heeft plaatsgemaakt 

voor een Bed & Breakfast, die mijn vrouw 

Lieve met veel enthousiasme uitbaat. 

Er zijn veel deuren open gegaan met de 

komst van nieuwe technologieën, maar het 

is toch niet altijd evident. De investeringen 

liggen hoger en klanten verwachten altijd 

de scherpste prijs. Het wordt er zeker niet 

makkelijker op voor jonge fotografen. 

Ook met de afschaffing van de 

vestigingsattesten* kreeg de sector wat 

te verduren. Men werd overspoelt door 

zogenaamde ‘fotografen’ die voor een appel 

en een ei fotoreportages wilden maken. 

Een doodsteek voor heel wat collega’s. 

Ondertussen is echter wel zo dat meer en 

meer mensen opnieuw beroep doen op een 

gediplomeerd fotograaf. Mensen merken ook 

wel het verschil tussen een professional en 

‘nonkel’ die foto’s neemt. 

Het blijft dus een boeiende sector en ik ben 

benieuwd wat de toekomst ons brengt. Ik 

ben blij dat ik destijds te stap heb durven 

zetten en dat ik nu nog steeds met veel 

passie mijn job kan uitoefenen. De tevreden 

klanten zijn de kers op de taart.” 

→ www.fotojan.be 

Het vestigingsattest moet aantonen dat de 

kandidaat-zelfstandige over voldoende praktische 

kennis en ervaring beschikt om het betreffende 

beroep te kunnen uitoefenen. Dit werd o.a. voor 

fotografen afgeschaft in 2006.

JABBEKE
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Niet bij de pakken
blijven zitten maar 
mee evolueren

Jan Baillieu - Foto Jan



Eventreview
Opening kapsalon  

Coiffure Cos te Dudzele

UNIZO Dudzele

Oei, ik groei - Brustor Gullegem

UNIZO KMO Contact

26.04.14

06.05.15

01.04.15
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Ondernemerstreffen UNIZO

UNIZO Groot Dentergem

07.05.15

HIB uitreiking aan  

Orthopedie Tinel uit Deerlijk 

UNIZO Deerlijk

Bedrijfsbezoek Facq

UNIZO Oudenburg

21.05.15

Overhandiging cheque aan TRIAS

UNIZO Boezinge

20.05.15
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HIB-uitreiking LIC NC uit Oostende

UNIZO Oostende

Lentebarbecue bij nieuwe 

gebouwen van Industriële 

Elektriciteit Callewaert

UNIZO Bavikhove-Hulste

08.06.15

28.06.15

13.06.15

BBQ Workshop

UNIZO Kortrijk

Avond van de Oostkampse ondernemer

UNIZO Oostkamp

28.05.15

C.O.O.L.E tour

UNIZO West-Vlaanderen

'What's Next' met 

Herman Konings

UNIZO Torhout

28.05.15

25.05.15
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U KUNT OP  
ONS REKENEN!
Wat leeft er bij onze leden? Waarom  

lid worden? Wat stemt hen tevreden  

of net ontevreden? 

Om vinger aan de pols te houden 

organiseert UNIZO jaarlijks een 

tevredenheidsenquête onder zijn 

leden. Belangrijk onderdeel betreft de 

belangenbehartiging. 70,4 % van de 

West-Vlaamse leden bestempelt dit 

immers als één van ‘de’ redenen voor zijn 

UNIZO-lidmaatschap.

UNIZO doet dan ook zijn uiterste best 

de belangen van de ondernemers 

optimaal te verdedigen. We kunnen 

alvast verwijzen naar een bijzondere 

zomerrealisatie. Onder druk van 

UNIZO besliste de federale regering 

om de aangekondigde extra maand 

gewaarborgd inkomen af te voeren. 

Volgens eigen berekeningen verdwijnt 

hiermee een meerkost van één miljard 

euro voor de ondernemers. Een realisatie 

die veel leden gunstig stemt. 

Paradoxaal genoeg zijn het de 

minst zichtbare vormen van 

belangenbehartiging die het vaak het 

meeste appreciatie kunnen genieten nl. 

de lokale tussenkomsten. Deze hebben 

immers slechts betrekking op één of 

een beperkt aantal ondernemers maar 

zijn voor hen en hun onderneming van 

cruciaal belang. Ook in deze staan onze 

medewerkers u met raad en daad bij. 

Niet enkel in Brussel maar ook bij lokale 

bezorgdheden staan we u graag bij. Niet 

enkel in het historische Brugge maar 

evenzeer in het gezellige Lo-Reninge.  

U kunt op ons rekenen!

→ www.unizo.be/westvlaanderen

Twee recente realisaties 
van UNIZO West-Vlaanderen

BLOSO verdubbelde, na overleg 

met UNIZO West-Vlaanderen, zijn 

tarieven voor huur van infrastructuur 

voor commerciële ondernemingen. 

Daarnaast krijgen voortaan niet-

handelsondernemingen voorrang. Dit 

was noodzakelijk omdat enkele van 

onze Brugse leden melding maakten van 

concurrentieverstoring door de verhuur 

van de BLOSO-infrastructuur aan 

commerciële ondernemingen tegen prijzen 

onder het normale markttarief. 

Begin juli keurde de Waregemse 

gemeenteraad, na ruim 20 jaar 

ongewijzigd parkeerbeleid, een nieuw 

parkeerbeleidsplan goed. De opportuniteit 

van een nieuwe ondergrondse parking 

lag hier mee aan de basis. Onder druk 

van UNIZO werden enkele belangrijke 

wijzigingen aangebracht aan de 

oorspronkelijke plannen. Zo werd betalend 

parkeren ingekort van 19:00 uur tot 18:00 

uur en werden de suggesties van locaties 

voor shop & Go-plaatsen weerhouden.
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Reeds vele jaren organiseert UNIZO West-Vlaanderen in samenwerking met diverse actoren heel 
wat interessante beurzen, met als doel ondernemers samen te laten komen om elkaar te versterken 
en samen klanten bewust maken van de mogelijkheden die ze bieden. In West-Vlaanderen is het 
aanbod aan beurzen voor onze ondernemers alvast de moeite waard: 

Beurzen UNIZO West-Vlaanderen

1-11 november
jaarbeurs – Roeselare

Vzw UNIZO Diensten Roeselare-Izegem is al 63 

jaar de organisator van de Jaarbeurs Roeselare. De 

Jaarbeurs Roeselare lokt telkens tussen de 80.000 

en 90.000 bezoekers. De beurs is ondertussen 

gekend tot ver buiten Roeselare en is dé beurs 

bij uitstek om een bedrijf kenbaar te maken en te 

promoten bij het grote publiek. 

Meer weten? www.jaarbeursroeselare.be of  

neem contact op met Rita Bertrem | 051 267 624 | 

rita.bertrem@udri.be 

20-29 november
Bouwen Wonen Nu – Brugge

Bouwen Wonen Nu te Brugge biedt alles rond 

bouwen, verbouwen, kopen en inrichten van de 

woning en/of tuin. Een uitgebreid aanbod aan 

regionale fabrikanten, verdelers, installateurs en 

ambachtslui staan bezoeker te woord over hun 

producten, diensten en allernieuwste technieken en 

trends in hun vak.

Meer weten? www.bouwenwonennu.be of neem 

contact op met Greet Coornaert | 050 33 13 13 | 

greet.coornaert@unizo.be 

Januari 2016
Vakantie en Vrije Tijd – Roeselare

Niet iedereen bezoekt het vakantiesalon van 

Antwerpen en Brussel. In West-Vlaanderen is er dus 

ruimte voor een eigen vakantie en vrijetijdsbeurs. 

Zowel de vakantie in binnen- en buitenland of in 

eigen tuin worden gepromoot. De eerste editie in 

2015 kon alvast rekenen op 5.000 bezoekers. 

Meer weten? www.vakantie-en-vrijetijd.be of  

neem contact op met Rita Bertrem | 051 267 624 | 

rita.bertrem@udri.be 

Februari 2016
Bouwbeurs – Roeselare

Deze beurs, die ondertussen al aan de 37ste editie 

toe is, richt zich tot particulieren die bouw - of 

verbouwplannen hebben. Tijdens de Bouwbeurs 

Roeselare worden gratis infosessies gegeven over 

bouwen, verbouwen, hypothecaire leningen en 

schenkingen. Meer dan 35.000 geïnteresseerden 

bezoeken jaarlijks de Bouwbeurs Roeselare.

Meer weten? www.bouwbeursroeselare.be of  

neem contact op met Rita Bertrem | 051 267 624 |  

rita.bertrem@udri.be 

Juni 2016
Living@sea – Oostende

Een eigentijds salon in een gezellig en sfeervol 

kader met alles wat wonen en verblijven aan de 

Belgische kust te bieden heeft. In een aangepast en 

sfeervol kader worden verblijvers en ondernemers 

aan de kust samengebracht.

Meer weten? www.living-at-sea.be of of neem 

contact op met Greet Coornaert | 050 33 13 13 | 

greet.coornaert@unizo.be 



Hold up bij  
Google Project Ara

Google werkt al eventjes aan een modulaire 

smartphone, die de markt van smartphones 

helemaal op zijn kop zou kunnen zetten. 

Bedoeling met Project Ara is dat de 

gebruiker zelf zijn smartphone kan samen 

stellen. 

Momenteel blijken er echter nog enkele 

hindernissen de pilotrelease van Project 

Ara, die gepland was in 2015, in de weg 

te staan. Zo is momenteel de kans groot 

dat de telefoon uit elkaar springt als hij 

hard wordt neergelegd. Het huidige model 

faalde in ieder geval in de valtest die de 

huidige generatie smartphones met gemak 

doorstaan. To be continued…

→ www.projectara.com
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5G pas vanaf 2022 in Europa

Uit een onderzoek van de Telecommunications Industry Association blijkt dat 5G 

pas tussen 2022 en 2025 zal worden aangeboden aan klanten in Europa. 5G, de 

opvolger van 4G die ook honderd keer sneller zou zijn, zal nochtans reeds in 2020 in 

Azië beschikbaar zijn. Bij de Olympische Spelen van 2018 in Zuid-Korea zouden de 

eerste mensen wel al van 5G gebruik zouden kunnen maken. 5G zou zeker honderd 

keer sneller werken dan 4G. Je zal er een langspeelfilm in ultra HD kunnen mee 

downloaden in 10 seconden.

100 x sneller DAN 4G

MET BLOKJES SPELEN
BIJ GOOGLE

Uzine
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KENT U DEZE 
SBM-EVENTS AL?
DAG VAN DE INDUSTRIE
Vr 25/09, Volvo Gent
De vierde editie van de Dag van de Industrie 
heeft als thema “Productinnovatie en Productie: 
Iedereen denkt mee!”. Met keynote van Prof. 
Koenraad Debackere en best practices van on-
dermeer Philips Eindhoven, Unilin, Ridley-Bikes 
en Bombardier.

MEDEWERKERS MAKEN DE 
WINST (RETAIL)
Wo 29/09, Gent
Studiedag voor operationeel leidinggevenden en 
zaakvoerders.
Flexibele personeelsplanning op basis van data, 
motiveren van medewerkers m.b.t. service-ver-
lening en voorkomen van verlies.

SALESMART
Vr 30/10, Kortrijk Xpo
Inspiratiedag voor Sales Professionals en Sales 
Teams. Verkopen blijft een business van mensen, 
maar wel een business van professionals die 
data en technologie weten te gebruiken in een 
veranderend aankoopproces.

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

150518-103 Adv SBM Unizo.indd   1 1/06/15   15:30

Een eigen zaak
opstarten?
Wij helpen!

boeiende ervaringen
opleidingen | netwerkmomenten | coaching | ...

www.actievoorstarters.be

&

een professionele werkplek
www.ruimtevoormeer.be

Registreer nu

en ontvang

1000 credits 

voor deelname

aan onze

activiteiten

én
1000 credits
voor gratis 

proefperiode
in 

‘t Werkpand



U wil
adverteren
in dit
magazine?
Voor meer info contacteer Audry Sanders:
T 050 33 13 13 / uzine@unizo.be

Uzine / adverteren
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DO 01.10
MILAAN

UNIZO  
West-Vlaanderen naar  
Expo Milano

DI 13.10
BEERNEM

Neem je aftrekbare 
beroepskosten onder 
de loep!

VR 16.10
KUURNE

Kaas- en wijnavond

VR 23.10
LOPPEM

Innovatie academie: 
Ondernemen met 
innovatieve apps 

ZA 24.10
HOUTHULST

1ste Kaas- & 
Wijnavond

DI 27.10
VEURNE

Neem je aftrekbare 
beroepskosten onder 
de loep!

VR 09.10
LOPPEM

Innovatie academie: 
Ondernemen met 
innovatieve apps

ZA 31.10
OOSTENDE

Nacht van de 
Commercant  
goes Magic

ZA 10.10
RUISLEDE 

Ondernemerscafe 
Ruislede

ZO 11.10
CHINA 

Handelsmissie 
naar China met 
Gouverneur Decaluwé 

ZO 11.10
ZWEVEGEM

Dirk Brossé in concert 

DI 13.10
SINT-ANDRIES 

Ontdek ANUGA: 
Het meest 
toonaangevende 
voedingssalon 

CHECK ONZE  
 ONLINE KALENDER

www.unizo.be/west-vlaanderen/activiteiten

DI 03.11
HEULE

Neem je aftrekbare 
beroepskosten onder 
de loep!

VR 13.11
LOPPEM

Innovatie academie: 
Ondernemen met 
innovatieve apps 

DI 17.11
ROESELARE 

Importeren volgens de 
regels van de kunst

DO 19.11
HARELBEKE

Ondernemerscafé

VR 20.11
BRUGGE

Bouwen Wonen Nu

VR 18.09
BRUGGE 

Werkzoekend? Start 
een eigen zaak

Activiteiten 
voor Starters

DO 24.09
ROESELARE

Starten als zelfstandig 
ondernemer

VR 25.09
KORTRIJK

Workshop Timecheck

DO 01.10
KORTRIJK

Starten als zelfstandig 
ondernemer

VR 09.10
BRUGGE 

Workshop Business 
Model Canvas

Foto’s met dank aan de lokale ondernemersverenigingen



Op 29 oktober gaan de Provinciale 
ontwikkelingsmaatschappij (POM) en UNIZO 
West-Vlaanderen voor de 11de maal op zoek naar 
de meest creatieve ondernemer van 2015.

Uit 10 fi nalisten wordt gekozen wie Geert 
Ninclaus - Genico - mag opvolgen en met deze 
felbegeerde award naar huis gaat.

VERKIEZINGSGALA
De Creatieve Ondernemer West-Vlaanderen
29 oktober 2015, Concertgebouw Brugge

STEM
van 7 tot 15 oktoberop uw favoriete ondernemervia www.facebook.com/creatieveondernemer

Wilt u niks missen van dit schitterende event met gastoptreden
van Walter Baele in het Concertgebouw te Brugge?

Inschrijven voor het gala
kan via de inschrijvingsmodule op
www.creatieveondernemer.bew
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