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UNIZO zet in op 
Bedrijvige Kernen 

In dit magazine zult u deze keer héél veel lezen over  
‘de toekomst van shopping’. Het winkellandschap 
verandert namelijk razendsnel dezer dagen. En de 
digitalisering dwingt ons om sneller dan ooit strategische 
beslissingen te nemen.

Tijdens de Dag van de Klant eind september stonden de 
pop–up containers van ‘the future of shopping’  
(www.ontdekdecontainer.be) nog opgesteld in Roeselare 
om winkeliers en andere geïnteresseerden te tonen hoe je 
op een zeer moderne, lees: digitale, manier met je winkel 
kan en allicht zal moeten omgaan. 

We kunnen het niet hard genoeg blijven roepen. Winkels 
moeten een échte beleving aanbieden wil men zijn klanten 
nog kunnen blijven boeien. En dit zal bij uitbreiding ook 
gelden voor iedereen die met een showroom werkt.  

Klanten (s)hoppen als nooit tevoren, heel vaak via het 
web, en blijven enkel bij uw zaak hangen als ze geboeid 
en geprikkeld worden. Het wordt er voor de ondernemers 
uiteraard niet makkelijker op. Vernieuwen en aanpassen 
kent uiteraard zijn grenzen. Laten we echter ook niet 
overdrijven. Klantvriendelijkheid en service blijven voor de 
zelfstandige ondernemers de grootste troeven. Maar blind 
blijven voor evoluties is uit den boze. Het is dan ook mooi 
dat de ‘UNIZO Creatieve Ondernemer 2015’ net iemand is 
uit een – op het eerste zicht – traditionele branche.  

Dat was meteen ook wat de jury zo enorm aansprak. 
Kristof D’hondt is geen gewone winkelier, maar een 
‘textielondernemer’ met een zeer brede kijk op retail. 
Hij maakt niet alleen hoogkwalitatieve kostuums, 
maar zet ook in op specifiek horecatextiel en op maat 
gemaakte bedrijfskledij. Uniciteit is zijn codewoord. Met 
zijn ambitieuze plannen voor een nieuw bedrijfsgebouw, 
vlakbij het centrum van Waregem, speelt hij ook in op de 
UNIZO actualiteit. UNIZO lanceerde zopas zijn visie op 
de ‘handelskern van de toekomst’. Door aanhoudende 
leegstand in vooral kleinere steden en gemeenten moeten 
lokale overheden veel meer inzetten op ‘bedrijvige kernen’. 
Centra met niet alléén maar handel, maar een goede mix 
van diensten, scholen, administraties, handel, horeca, 
recreatie en zelfs zorg. Deze bedrijvige kernen dienen 
goed afgebakend, bereikbaar en multifunctioneel te 
zijn. Zo ontstaan terug levendige, aangename kernen 
waar er een goede overlap is van de diverse gebruikers 
van die (handels-)kernen. U hoort binnenkort of ook 
uw gemeente intekent op dit UNIZO model 2020 voor 
handelskernversterking. 

Reageren?
frederik.serruys@unizo.be

Frederik Serruys
UNIZO West-Vlaanderen
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West-Vlaams startercijfer  
op hoogste peil in 4 jaar
Uit cijfers van Graydon blijkt een duidelijke stijging 

van het aantal Vlaamse starters in het eerste 

semester van 2015. Tegenover dezelfde periode 

vorig jaar was er een stijging van 1,4% tot 22.000 

starters. West-Vlaanderen volgt de stijgende 

tendens met 0,6% of 4.214 starters in het eerste 

semester van 2015. Dit is voor de provincie het 

beste cijfer in vier jaar. Toch scoren Antwerpen en 

Oost-Vlaanderen zowel in absolute als procentuele 

cijfers beter met respectievelijk 6.636 of +4,1% en 

4.893 of +2,4%. Ondanks de positieve cijfers vraagt 

UNIZO, aan overheid en onderwijsinstellingen, om 

ondernemerschap verder te stimuleren.

Cijfers bewijzen de grote aantrekkingskracht  

van vrije beroepen 

In 2014 waren in West-Vlaanderen 28.303 of 

21,25% van het aantal zelfstandigen actief 

in een vrij beroep. Hiermee is de sector, na 

handel, de grootste sector en het aantal neemt 

verder toe. Het vrije beroep heeft een grote 

aantrekkingskracht op jongeren. Sommige vrije 

beroepen dreigen echter slachtoffer te worden 

van hun eigen succes. Er zijn voor sommige 

beroepen te veel vissers voor dezelfde vijver. Niet 

iedereen heeft genoeg werk om het hoofd boven 

water te houden. Er wordt hoofdzakelijk gestart 

als intellectuele beroeper en paramedicus. 

Opmerkelijk is dat voornamelijk mannen actief 

zijn als vrije beroeper. In West-Vlaanderen was 

dit in 2014 meest uitgesproken van alle Vlaamse 

provincies met 58,08% mannen actief in een 

vrij beroep. Toch is een vervrouwelijking gaande. 

54,9% van het aantal starters in de provincie  

was een vrouw.

+0,6%
in West-Vlaanderen

Dit sleepte UNIZO voor u uit de brand

In september trof een panne bij Atos Worldline 

vele ondernemers. In sommige gevallen moest 

er tot een week gewacht worden vooraleer de 

elektronische betalingen van klanten werden 

doorgestort. Aangezien dit de derde panne was 

van Atos Worldline op evenveel jaren tijd, drong 

UNIZO aan op duidelijke afspraken met Worldline: 

• Compensatie voor de panne van 18 september: 

Atos Worldline betaalt u de transactiekosten 

voor een periode van twee weken terug.

• De klantendienst wordt verbeterd.

• De stabiliteit van het netwerk van elektronisch 

betalen wordt verhoogd.

• Er komen garanties dat banken voldoende snel 

de informatie krijgen die nodig is om het geld 

op de rekening van de handelaar te plaatsen. 

Nog vragen? 

→ Bel de UNIZO Ondernemerslijn op 0800/20.750
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Reeds 22 West-Vlaamse lokale 
besturen ondertekenden  
het UNIZO-convenant voor 
kernversterkend beleid 
Door de ondertekening van het convenant 

voor een kernversterkend beleid engageert 

een stad of gemeente zich om te werken aan 

een kwalitatieve en aantrekkelijke kern. Dat 

betreft het behoud en de versterking van 

de bestaande centra, met plaats voor zowel 

kleinschalige als grootschalige detailhandel. 

Dit alles met aandacht voor de verweving 

van diverse centrumfuncties zoals diensten, 

kantoren, bedrijven, cultuur, toerisme, 

horeca, wonen,…  Op die manier kunnen 

steden en gemeenten opnieuw werk maken 

van dynamische en bedrijvige kernen.

Reeds 22 West-Vlaamse gemeentebesturen 

ondertekenden het convenant 

kernversterkend beleid: Alveringem, 

Beernem, Brugge, Heuvelland, Ieper, Izegem, 

Jabbeke, Kuurne, Koksijde, Lendelede, 

Lo-Reninge, Menen, Meulebeke, Roeselare, 

Ruislede, Torhout, Veurne, Vleteren, 

Waregem, Wervik, Wielsbeke en Zuienkerke.

1 Sociale bijdragen die u als 

zelfstandige moet betalen, dalen 

geleidelijk van 22% tot 20,5%

2 Werkgeversbijdrage die u betaalt op 

personeel, daalt geleidelijk van 32,4% 

naar 25%

3 Als u voor het eerst iemand aanwerft 

de komende 5 jaar, betaalt u € 0 

werkgeversbijdrage

4 Voor een 2de tot 6de aanwerving 

betaalt u minder sociale lasten

5 Roerende voorheffing stijgt van 

25% naar 27% uitgezonderd 

voor de liquidatiereserve, uw 

pensioenspaarpotje als zelfstandige

6 U zal meer betalen voor diesel, maar 

minder voor benzine de komende  

3 jaar

7 Btw op elektriciteit is gestegen, maar 

als btw-plichtige zelfstandige kan u 

die recupereren

8 Investeringsaftrek verhoogt van  

4% naar 8%

9 Nieuw: speculatietaks, kaaimantaks 

en gezondheidstaks

10 Verhoging accijnzen alcohol en tabak

Wat betekent de taxshift  
voor u als zelfstandige of KMO?
Op 10 oktober laatstleden sloot de regering 

een akkoord over de zogenaamde taxshift. 

Wat heeft die voor u als zelfstandige of 

KMO allemaal in petto en wat betekent 

dat concreet voor u? Hierbij een overzicht 

van de belangrijkste fiscale en sociale 

maatregelen.

Meeste geregistreerde  
horecazaken in West-Vlaanderen
Ondanks de onduidelijkheid over de witte kassa 

kent West-Vlaanderen het meeste geregistreerde 

horecazaken. De Raad van State vernietigde 

in oktober een deel van de kassawetgeving. 

De zogenaamde 10-procentregel is niet 

langer wettelijk. Die regel bepaalde dat enkel 

horecazaken die meer dan 10 procent van hun 

omzet uit voeding halen een witte kassa moesten 

hebben. Horeca Vlaanderen vond dat iedere 

horecazaak die voeding aanbiedt aan dezelfde 

regels moet voldoen en stapte daarom naar de 

Raad van State, hierin gesteund door UNIZO. 

Uit cijfers die UNIZO kon inkijken blijkt dat eind 

augustus reeds 3.660 West-Vlaamse horecazaken 

geregistreerd waren voor de witte kassa. De 

provincie spant hiermee de kroon. Gevolgd door 

Antwerpen met 3.292 zaken. In totaal waren 

er eind augustus reeds 20.850 geregistreerde 

horecazaken in Vlaanderen. 

www.huisdescamps.be  •  056/21.50.84

Ruimte om te ondernemen
Er is een dringende nood aan bijkomende 

bedrijventerreinen in regio Brugge. Dat concludeert 

UNIZO op basis van de ruimtemonitor van de POM  

West-Vlaanderen. De situatie in Brugge verschilt van 

die met de andere regio’s. In Zuid-West-Vlaanderen, 

Midden-West-Vlaanderen en Oostende is er voldoende 

aanbod om te voldoen aan de behoefte tot 2022. In 

de Westhoek zal het aanbod aan bedrijventerreinen 

uiteindelijk voldoende zijn door de talrijke projecten die 

er op dit moment in de regio lopen.



98

Uzine / rondetafelgesprek Uzine / rondetafelgesprek

Werk aan de winkel

De handel is de meest innovatieve 

sector van het moment. “De snelheid 

van verandering is sterk verhoogd 

in de retailsector”, ziet Jorg Snoeck, 

oprichter van RetailDetail. “De nieuwe 

klant, die 24/7 online is, heeft een extra 

dimensie toegevoegd. In het licht van 

het geglobaliseerde winkellandschap, 

de digitalisering en de steeds betere 

geïnformeerde, altijd geconnecteerde 

consument, moet aan het klassieke 

denkpatroon van de retail gewerkt worden. 

Vroeger volstond het om je neus even buiten 

de winkeldeur te steken om te weten wie je 

concurrenten waren en aan de kassa een 

praatje te slaan om je klanten te kennen. 

Die eenvoud bestaat niet meer: potentiële 

klanten bevinden zich achter smartphone-

schermen en ook wie de concurrenten echt 

zijn, moet grondig heroverwogen worden”, 

aldus Jorg Snoeck. 

UNIZO en RetailDetail inspireren daarom 

handelaars met de Future of Shopping 

Roadshow, waar digitale toepassingen 

voorgesteld worden die betaalbaar zijn 

voor de winkelier. Er worden kleine ingrepen 

voorgesteld die niettemin grote stappen 

kunnen betekenen in de beleving van de 

klant. Ook met andere initiatieven zoals 

de tweede editie van de E-commerce 

beurs in Kortrijk en het individuele 

begeleidingstraject Commerciële Inspiratie 

tracht UNIZO haar leden-handelaars future 

proof te maken.

Evolutie online aankopen

“Het aantal fysieke handelszaken is fors 

gedaald. De groei zit vooral in de online 

handel. Het aantal klanten dat online koopt 

is exponentieel toegenomen de afgelopen 

jaren De omzet van de e-commerce sector 

steeg met 15 procent in één jaar. Verwacht 

wordt dat de Belgische e-commerce sector 

verder groeit met 25 procent tot 2020. 

Meer en meer kopen mensen online, terwijl 

ook de bedragen groter worden. De Belgen 

shopten in 2014 online ter waarde van 

5,6 miljard euro. Daarvan ging echter 42 

procent naar het buitenland. In 2013 was 

dat nog 33 procent. Comeos berekende 

dat de Belgische handel 2,4 miljard euro 

omzet en 8.300 jobs misliep, omdat Belgen 

inkopen deden bij buitenlandse webshops. 

Het is voor onze handelaars dus hoog tijd 

om online te gaan en de mogelijkheden 

van e-commerce voor hun zaak grondig te 

onderzoeken. Momenteel verkoopt slechts 

3 op 10 handelaars uit Vlaanderen en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest online, zo 

blijkt uit een studie van UNIZO. 6 op de 10 

leden van UNIZO is van mening dat hun 

product zich niet leent tot e-commerce. 

Maar de realiteit is dat alle producten 

online te koop zijn. Zo is voeding de snelst 

groeiende sector op het internet”, aldus Kim 

Mampaey, coördinator retail bij UNIZO.

130 voetbalvelden aan leegstand

Ook steden en gemeenten zullen hun rol 

moeten opnemen in de evolutie van de 

e-commerce en globalisering. Dat is het 

standpunt van Bart Wallays, directeur bij 

UNIZO. “Van de 308 Vlaamse steden en 

gemeenten zullen er hoogstwaarschijnlijk 

slechts 28 hun ‘shoppingkern’ kunnen 

behouden. Voor de overige 280 gemeenten 

is er een alternatief concept nodig. UNIZO 

lanceerde hieromtrent een visietekst over de 

detailhandel in Vlaanderen (te raadplegen 

via www.unizo.be/toekomstvoorhandel). 

Het standpunt van UNIZO is dat een 

gemeentebestuur verder moet kijken dan 

de detailhandel alleen. Er moet rekening 

gehouden worden met de toekomst van de 

hele economie van de gemeente of de stad, 

en ook met het vaststaande feit dat de 

Virtual reality
Met de virtual reality bril, een toepassing 
voor bijvoorbeeld immobiliënkantoren, kan 
een 3D-bezoek van een pand aangeboden 
worden alsof ze ter plaatse zijn.

Hoe blijf je als
handelaar succesvol

in de toekomst

Kim Mampaey,  
coördinator retail bij UNIZO

Amper een kwart van de kleine handelaars heeft een webshop waarop 

klanten aankopen kunnen doen via het internet. En dus scoort de 

e-commerce nog niet zo hoog in ons land. In vergelijking met onze 

buurlanden lopen we achter en zal er de komende twee jaar geïnvesteerd 

moeten worden hierin.
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detailhandel achteruitgaat. Daarom moeten 

er bij het versterken van de handelskernen 

ook andere economische sectoren, diensten 

en publieke en private bedrijven betrokken 

worden. Deze aanpak kan een structurele 

oplossing bieden om handelsgebieden 

nieuwe impulsen te geven. 

Elk jaar neemt de leegstand met zowat 10 

procent toe. Zo staat momenteel 930.000 

vierkante meter aan winkelruimte leeg in 

Vlaanderen, wat overeenkomt met 7,4% van 

de totale winkeloppervlakte, of twee maal 

de volledige winkeloppervlakte van Gent.

Handelaar 2.0
Hoe kan je als handelaar inspelen op de 

veranderende consument? UNIZO bundelt 

enkele tips samen:

De nieuwe handelaar:

• Is een visionair en een storyteller

 De nieuwe consument koopt bij winkels 

en merken waar hij zich goed bij voelt. 

Als handelaar moet je een duidelijke, 

realistische en doordachte visie hebben, 

waarmee je je onderscheidt van je 

concurrenten. De handelaar vertelt een 

verhaal aan zijn klanten. 

• Is een betrokken handelaar

 De klant is meer dan ooit koning, is 

mondiger geworden via sociale media om 

ongenoegen of enthousiasme te uiten. 

De handelaar moet zijn klant centraal 

zetten: luisteren, praten met zijn klanten 

en inspelen op hun behoeften. Zorg dat 

je ook weet wat er online over je gezegd 

wordt.

• Is een geïnformeerde handelaar

 Het internet heeft van de ‘digitale 

superconsument’ een expert gemaakt. 

De nieuwe handelaar moet op de hoogte 

zijn van trends en doordachte keuzes 

maken voor zijn zaak.

• Is een flexibele handelaar

 De handelaar dient de vinger aan de 

pols te houden en zijn winkelconcept en 

aanbod aan te passen aan de nieuwe 

realiteit, met name dat de consument 

weinig tijd heeft en wil winkelen wanneer 

het voor hem past. 

• Is een meerwaardezoeker 

 Voor de consument draait winkelen 

niet enkel rond het ‘kopen’, maar ook 

alles daarrond. De handelaar moet 

een toegevoegde waarde bieden door 

beleving, gemak en comfort.

• Is een digitale handelaar

 De handelaar is daar waar zijn klanten zijn 

en dus minstens online vindbaar. De nieuwe 

consument is altijd online, wat betekent dat als 

iets niet op het internet staat, het niet bestaat.

• Is een ‘total retailer’

 De consument wil kopen waar en wanneer 

het hem uitkomt, de ene keer op het internet, 

de andere keer in de winkel. Dit betekent dat 

handelaars ten minste de mogelijkheden van 

e-commerce dienen te onderzoeken, en dat hun 

assortiment online te vinden moet zijn.

• Is een team player 

 De nieuwe handelaar gaat slimme partnerships 

aan. Samenwerking is noodzakelijk om je 

eigen zaak, maar ook het gebied in zijn geheel 

sterker te maken. Samenwerken met andere 

handelaars, uit de kern én de periferie, maar ook 

met de horeca, met leveranciers, met het lokale 

bestuur, met sectoren als toerisme en cultuur, 

met de vastgoedsector,… Kortom: met iedereen 

die baat heeft bij een succesvolle winkelstraat.

• Is aan analist 

 Meten is weten. De nieuwe handelaar kent 

de markt, de concurrentie en zijn klanten en 

verzamelt gegevens om te gebruiken in zijn 

winkelstrategie. Het is relatief eenvoudig 

om klantengegevens te analyseren: wanneer 

wordt er gekocht, wat wordt er gekocht, 

bestedingsbedrag, van waar komen je klanten, 

hoe lang blijven ze in de winkel,… Cijfers over het 

winkelen in je gemeente kan je bekijken op www.

detailhandelvlaanderen.be.

Nuttige websites

→ www.commercieleinspiratie.be

→ www.retaildetail.be

→ www.retailwatching.nl

→ www.psfk.com

ONLINE HANDEL NIET 
NOODZAKELIJK DE GROTE VIJAND

Men kan niet ontkennen dat er door de opkomst van e-commerce 

fysieke winkels verdwenen zijn, maar er zijn voldoende succesverhalen 

van handelaars die meer gaan inzetten op verkoop via het internet 

en die bijgevolg groei kennen. Zo ook Valérie Descamps, zaakvoerder 

van Huis Descamps uit Kortrijk. In 2010 startten wegenwerken voor de 

deur van haar sigaren- en whiskywinkel die uiteindelijk 4 jaar zouden 

aanhouden. “Na een initiële paniekreactie zocht ik naar een oplossing 

om deze periode te overbruggen. Ik ging mijn oor te luister leggen bij 

verschillende mensen en besloot om een website en een webwinkel 

te starten. Een website schrok me eerst af, ik was absoluut niet in die 

wereld thuis. Het was een echte drempel waar ik over moest. Nu ben 

ik zeer blij dat ik de stap gezet heb. Door online aanwezig te zijn heb 

ik er veel nieuwe klanten bijgekregen. Ik kan zeggen dat 95% van mijn 

cliënteel bij me terecht is gekomen via het internet. Ook internationaal 

ben ik bekend geworden. Zo was mijn eerste klant via mijn webwinkel 

een Amerikaan!”

E-commerce van toepassing op alle sectoren
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Bron: E-commerce in België 2014, Comeos
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Met gevarieerde thema’s wil ‘Actie voor Starters’ 

tijdens de workshop inspelen op de interesses 

die een (startende) ondernemer heeft. Tijdens de 

aansluitende netwerkdrink is er een infomarkt waar 

alle partners (waaronder UNIZO) aanwezig zijn. Een 

ideale avond dus om iets bij te leren en collega- 

jonge ondernemers te leren kennen.

Ondertussen zijn er 6 OndernemersPUBS achter 

de rug met telkens een boeiend thema, een talrijke 

opkomst en enthousiaste reacties. 

Durf (aan) te spreken 

Steven Vandenabeele (Presentation Coach) gaf 

een boeiende workshop met heel wat tips over 

spreken en presenteren. 

Nieuwjaarseditie 

‘Actie voor Starters’ ging op bedrijfsbezoek bij 

online drukkerij Flyer.be waar zaakvoerder Ahmed 

Hilami een boeiende getuigenis gaf. Achteraf 

volgde een unieke blik achter de schermen in de 

drukkerij. 

Ga voor een betere work-life balance 

Sabine Van Meenen (OndernemersCoach)  

adviseerde hoe je het ondernemerschap 

combineerbaar maakt met je privéleven. Brecht 

Buysschaert (Springbok Coaching) vulde aan met 

tips waar je de nodige energie kan halen om je 

doelen te bereiken.

Pingpong je netwerk bijeen 

Na de spoedcursus ‘First Impressions Count’ 

van Mirna Hidalgo werden de pingpongpaletten 

uitgedeeld en de competitie opgestart.

The future is/as freelance 

Trendwatcher Herman Konings nam de aanwezigen 

mee in zijn speurtocht naar de uitdagingen die op 

de bedrijfswereld afkomen.

Prospecteren doe je zo 

Niek De Prest (Bigfish) getuigde welke trends je 

in de toekomst mag verwachten en hoe je jouw 

prospectie daarop afstemt.

→ www.actievoorstarters.be

 ‘Actie voor Starters’ is een initiatief van de POM West-Vlaanderen 

en Ondernemerscentra West-Vlaanderen.
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Vereniging in de kijker
Actie voor starters

12

UNIZO Moorslede 
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 Moorslede voor. Het bestuur bestaat uit enthousiaste ondernemers uit verschillende branches die 

een hechte vriendengroep vormen. UNIZO Moorslede is een actief bestuur dat nauw in contact staat met 

haar leden en voor hun belangen opkomt. Ook met de inwoners van Moorslede proberen ze een band op te 

bouwen door o.a. een welkomstpakketje dat ze samenstelden voor nieuwe inwoners.

→ Afwezig

SASKIA LEPLA

Netwerken
werkt

Uzine / publireportage

FILIP CAPPELLE 
Penningmeester

HANS DESMYTER

WIM GODDERIS 
Secretaris

PIETER VANHOUTTE  
Secretaris

SABINE VANDEPUTTE
CHRISTINE DEMEYER
CHRISTIEN OPSOMER

ANTOINE 
VANGROENWEGHE

RIK DEMEYER

Omdat het startende ondernemers dikwijls ontbreekt aan een uitgebreid netwerk, wil  

‘Actie voor Starters’ met zijn OndernemersPUBs tegemoet komen aan deze nood. Sinds ruim een jaar 

vindt verspreid over de provincie op regelmatige basis een OndernemersPUB plaats. Na een workshop 

rond een bepaald facet van het ondernemerschap, is er achteraf ook altijd een netwerkdrink. 

Schrijf je zeker in voor de volgende editie op 16 december.

Ook zin gekregen om deel te nemen? 
Kom dan zeker op 16 december naar de 

volgende OndernemersPUB in Brugge. 

Ontdek de verschillende steun- en 

financieringsmogelijkheden waarop je 

beroep kan doen bij de opstart en/of 

uitbouw van je onderneming. Achteraf 

kan je netwerken tijdens een ritje in een 

fietskoets!
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Dossier

Het is geen nieuw fenomeen meer die pop-upstore, 
maar er bestaan wel nog heel wat onduidelijkheden rond. 
Voornaamste oorzaak is het ontbreken van een duidelijke 
wetgeving. Niettemin is dit tijdelijke winkelconcept een 
interessante tool voor ondernemers: om een winkelconcept 
uit te testen, of een locatie, om feedback te krijgen op het 
assortiment of de collecties, als marketingkanaal om een 
nieuw product te lanceren enzovoort. 

De mogelijkheden zijn bijna oneindig. Maar bij de organisatie van een 

succesvolle pop-upstore komt heel wat kijken. Kim Mampaey, coördinator 

UNIZO Retail, zet de belangrijkste aandachtpunten op een rijtje.

De pop-upstore als testcase, het is een manier om ‘voorzichtig’ te 

ondernemen. Zonder al te groot risico of budget kan u uittesten of uw 

winkelconcept op een bepaalde locatie kans van slagen heeft. U bent 

immers niet gebonden aan een handelshuurcontract en kan misschien een 

verlaagde vergoeding onderhandelen om het pand voor een korte periode 

te gebruiken. 

Een pop-up is meer dan een tijdelijke winkel: net zoals elke handelszaak 

moet die aandacht hebben voor de hoge eisen van de hedendaagse 

consument, een origineel aanbod en beleving. Het totale plaatje moet 

kloppen. Daarom zijn voorbereiding en een duidelijke visie cruciaal! Wat 

zijn uw doelstellingen, hoe gaat u die bereiken, hoeveel gaat het u kosten 

enzovoort? De redenen en doelstellingen kunnen zeer verscheiden zijn en 

afhankelijk daarvan kan een pop-up heel kort geopend zijn, van zelfs maar 

enkele uren, tot enkele maanden. De ideale 

doorlooptijd bestaat niet. Uiteraard speelt 

budget een grote rol, maar veel hangt af 

van uw concept en precieze doelstelling: 

om een gebied of straat uit te testen zal 

de winkel veel langer open moeten zijn dan 

bijvoorbeeld voor een productlancering, 

die eerder als een evenement gezien wordt 

om de naamsbekendheid te verhogen. De 

pop-up is immers ook een interessante 

marketingtool, veel persoonlijker (en 

goedkoper) dan een reclamespot of een 

advertentie.

→ Hebt u nog vragen over pop-upstores?

 Kim Mampaey - Coördinator Retail

 kim.mampaey@unizo.be - 02 21 22 526

Een pop-upstore organiseren: enkele tips

• Kies een geschikte locatie waar u uw 

doelgroep bereikt. Ga te rade bij het 

lokale bestuur of de handelaars uit de 

straat. Schakel uw socialemediakanalen 

in. Licht krachtig maar bondig toe aan de 

pandeigenaar wat uw plannen zijn.

• Maak een communicatieplan: via welke 

kanalen (website, sociale media, print, 

pers…) kan u uw doelgroep bereiken? Op 

welke momenten in de voorbereidingsfase 

en tijdens de effectieve opening? Begin 

potentiële klanten tijdig warm te maken 

en blijf investeren in het aantrekken 

van bezoekers (bijvoorbeeld door het 

organiseren van acties of workshops).

• Vergeet de juridische en formele 

verplichtingen niet! Een pop-upstore 

moet vandaag voldoen aan alle 

vereisten van een ‘gewone’ handelszaak 

zoals inschrijving in de KBO en 

brandverzekering, sociaal statuut en 

fiscale aangiften, maar ook voldoen aan 

de wet openingsuren en tewerkstelling 

personeel enzovoort. 

• De handelshuurwet is niet van toepassing. 

Maak duidelijke afspraken met de eigenaar 

en zet die op papier. Er wordt vaak 

gewerkt met zogenaamde contracten 

van bezetting ter bede. Daarbij wordt een 

gebruiksrecht verleend voor een pand 

gedurende een bepaalde tijd tegen een 

vastgelegde vergoeding (i.p.v. huur).

• Maak een financieel plan met een 

overzicht van de kosten en geschatte 

inkomsten. Weeg goed af of de pop-up 

rendabel kan zijn, wat niet vanzelfsprekend 

is gezien de beperkte openingstijd. Houd 

ook rekening met kosten die (op termijn) 

terugverdiend kunnen worden via directe 

of indirecte omzet (bijvoorbeeld via de 

webshop) of naamsbekendheid (dankzij 

aandacht in de media).

Pop-up store: 

en valkuilen

 

Mogelijkheden In het centrum van Roeselare sloegen 9 
vakmannen en -vrouwen, allemaal dragers 
van het UNIZO ‘Handmade in Belgium’- label, 
de handen in elkaar en openen nog tot eind 
december een HIB pop-up store. 



Uzine / column

1717

Column

Vandaag de dag zien we steeds vaker 

hoe kleine bedrijven worden plat 

geconcurreerd of opgekocht door grote 

mastodonten. Regeringen laten dit 

gedijen, er staan immers grote beloftes 

van meer werk en minder corruptie 

tegenover. Banken verzamelen fondsen 

om deze grote namen te ondersteunen. 

Helaas werden er geen lessen getrokken 

uit eerdere faillissementen van grote 

bedrijven.

Sinds de recente schandalen die aan het 

licht kwamen van Volkswagen en van de 

Luxleaks kunnen grote bedrijven zich ook 

niet allemaal meer voordoen als eerlijke 

ondernemers. Maar waren zij het niet die 

de middenstandsondernemers aanvielen 

voor hun corrupte praktijken? Ik heb het 

er lastig mee dat steeds de kleine en 

middelgrote ondernemingen aangevallen 

worden. Diegene die jobs creëren en 

risico’s nemen met eigen fondsen moeten 

net verdedigd worden door de wetgever. 

Om ondernemers te beschermen tegen 

frauduleuze faillissementen heeft de 

wetgever enkele decennia geleden het 

revisoraat gecreëerd. De vraag blijft 

natuurlijk wat dit heeft opgebracht. Zijn 

er nu minder frauduleuze faillissementen 

dan vroeger? Worden revisors die hun 

werk niet naar behoren uitvoerden 

voldoende aangepakt?

Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat 

het revisoraat vooral een bijkomende 

controle voor de overheid (lees: 

belastingdienst) is. Kleine revisoraten 

kunnen niet standhouden omdat er om 

de haverklap nieuwe wetgevingen en 

spelregels worden uitgevonden, waardoor 

de kostprijzen de pan uit swingen. 

De wetgever laat hier spijtig genoeg 

kansen liggen om onze KMO’s meer 

ademruimte te geven.

In deze column bespreekt een lid van de Raad van Bestuur van 
UNIZO West-Vlaanderen een maatschappelijk, ondernemend thema. 
Deze editie geven we het woord aan Luc Seurynck, zaakvoerder van 
Voeders Seurycnk in Sint-Eloois-Winkel.

 KMO’s verdienen
ondersteuning

Uzine / Ondernemerslijn

Kent u de ondernemerslijn al? Dit is het 
centrale telefoonnummer van UNIZO waar u 
elke dag 24 op 24 uur terecht kan met al uw 
ondernemersvragen. 

Één van de medewerkers die u misschien te 

woord staat, is West-Vlaamse adviseur Elisa 

Demeulenaere. Elisa is sinds juni 2011 werkzaam 

bij UNIZO als eerstelijnsadviseur. Dit houdt in dat 

zij een antwoord biedt op individuele vragen en 

advies geeft aan leden. “Voor alle mogelijke vragen 

bellen ondernemers naar de Ondernemerslijn: 

juridische, fiscale of sociale vragen. Maar ook 

voor praktische vragen over het aanbod van 

UNIZO kunnen ondernemers bij ons terecht. 

Voorbeelden van vragen die ik regelmatig krijg 

zijn: “Hoe ga ik om met wanbetalers?”, “Mijn klant 

heeft de order geannuleerd. Wat nu?”, “Ik wil een 

medewerker ontslaan, op welke opzegvergoeding 

heeft hij recht?”, “Hoe kan ik mijn innovatie op 

een afdoende manier beschermen?” of “Is mijn 

managementvennootschap btw-plichtig?”. De 

grote variatie aan vragen vind ik zo boeiend aan 

deze job. Ik ben geïnteresseerd in alle onderwerpen, 

maar vooral juridische kwesties boeien me. Mijn 

achtergrond als criminologe en als generalist in 

het bank- en verzekeringswezen helpen me bij het 

beantwoorden van de vragen van ondernemers.”

UNIZO
Ondernemerslijn

UNIZO Ondernemerslijn
T 0800 20 750
ondernemerslijn@unizo.be

HET STAAT IN JE 
OGEN TE LEZEN

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

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

www.optologie.be

yoga voor de ogen - kleurentherapie - iriscopie
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Wouter Vermeersch begon in 2005 als hobbybrouwer te 

experimenten met bier. Na zijn studie Ingenieur biochemie 

ging hij aan de slag bij een toeleveringsbedrijf van 

brouwerijen. In 2013 stapten Wouter en zijn vriendin Barbara 

Pratz in de recent opgerichte Brouwerij Eutropius toen daar 

de vacature voor brouwer open kwam te staan. “Het was een 

impulsieve beslissing en al snel bleek dat de zaken met de 

brouwerij niet goed liepen. 9 maanden later besloten we om 

de andere aandeelhouders uit te kopen en de zaak over een 

andere boeg te gooien. De huisstijl werd vernieuwd en ons 

gamma bieren werd aangepast en onder één centrale naam 

geplaatst: Oscar. Naast onze eigen merken, brouwen we nu 

ook bier voor anderen: verenigingen, ondernemingen en zelfs 

particulieren die een eigen bier op de markt willen zetten 

kunnen bij ons terecht”, aldus Wouter. Tijdens het eerste 

jaar na de overname steeg de productie met 350%. Hun 

doel is om zich in 2016 op het buitenland te richten. Wordt 

ongetwijfeld vervolgd!

→ www.brouwerij-eutropius.be

Brouwerij Eutropius - Heule

Nathalie Parmentier startte in 2012 na een opleiding 

interieurvormgeving met een kleinschalig ontwerpbureau. 

“Nu leg ik mij toe op interieuradvies en –ontwerp voor 

particulieren en kleine ondernemingen. Via standen op 

verschillende beurzen creëerde ik naambekendheid en 

kwam zo dichter bij de klant te staan. Mijn centrale ligging 

in de winkelstraat van Diksmuide bleek ook een grote 

troef. Stilletjes aan realiseerde ik diverse projecten en 

bouwde samenwerkingsverbanden uit met andere firma’s. 

Nu, bijna 4 jaar later, heb ik het gevoel dat mijn zaak echt 

op de rails staat. Tevreden klanten spreken over hun 

vernieuwde interieur en door mond-aan-mond reclame 

krijg ik nieuwe prospecten over de vloer. Ik voel dat er nog 

veel groeipotentieel in mijn zaak zit, maar ik wil er wel voor 

zorgen dat ik alles in eigen beheer kan blijven doen, zonder 

personeel. Ik geloof erin!”, vertelt Nathalie.

→ www.nathalie-parmentier.be

Nathalie Parmentier - Diksmuide

Naar de passie van Kurt Heddebauw hoeft u niet te raden. Hij is 

sinds jaar en dag geïnteresseerd in de meest iconische cocktail 

aller tijden: de gin & tonic. Met zijn onderneming G&Teasing wil hij 

deze liefde met iedereen delen. “Ik bedacht een mobiel concept 

dat gin & tonic in allerhande vormen tot bij de klant zelf brengt. 

In mijn mobiele bar serveer ik zorgvuldig geselecteerde gins, 

premium tonics en bijpassende garnituren. Daarnaast kan er ook 

beroep gedaan worden op tastings voor elk budget, workshops 

die een correcte gin & tonic leren serveren, lezingen over de 

turbulente geschiedenis van gin, incentives en consultancy 

voor horeca en professionals waarbij er een gepaste menukaart 

wordt opgemaakt”, legt Kurt uit. Dat Kurt niet gauw uitverteld 

geraakt over gin bewijst hij met een boek dat binnenkort 

gepubliceerd wordt over de (sociale) geschiedenis van gin.

→ www.ginandteasing.com

G&Teasing - Oostende
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Wat zijn belangrijke 
elementen in een 
internationaal 
contract?

Een sluitend contract is bijzonder 
belangrijk bij elke internationale 
transactie. Het is daarom steeds aan 
te raden contracten te laten nalezen 
door een gespecialiseerd jurist, 
eventueel zelfs een specialist voor het 
betrokken land.

Belangrijke elementen in een contract :

• wie zijn de contractpartijen en wat zijn 

hun respectievelijke rechten en plichten

• omschrijving van de prestatie 

met leverings-, facturatie- en 

betalingsgegevens (cfr. incoterms)

• voor welke rechtbank en volgens welk 

recht worden geschillen beslecht

Een goed contract legt op een precieze 

en heldere manier de afspraken tussen 

de partijen vast. Hierdoor worden latere 

misverstanden, wrijvingen of juridische 

procedures veelal voorkomen. Voor de 

onderneming die wil starten met export, 

is het van belang om bij het opstellen van 

een contract nog een aantal bijkomende 

aspecten te overwegen:

Bijkomende aandachtspunten in 

internationale contracten

• Het contract inzake internationale 

koop zal beïnvloed worden door zowel 

nationaal als internationaal recht. De 

contractbepalingen mogen immers niet 

afwijken van het bestaande ‘dwingend 

recht’ en zullen geïnterpreteerd of 

aangevuld worden door het toepasselijke 

‘aanvullend recht’.

• Bij het opstellen van een contract 

kan men zich baseren op bestaande 

modelcontracten. Het is echter van 

essentieel belang dat elk contract 

aangepast wordt in functie van de 

concrete situatie die telkens anders is.

• De contractonderhandelingen vormen 

het geschikte moment om onderwerpen 

die in de commerciële fase niet aan bod 

kwamen duidelijk af te spreken. Dit kan 

het vertrouwen en de loyauteit tussen de 

partijen nog versterken.

• Het contract kan ook dienen als bewijs 

voor de bank in het kader van een 

kredietaanvraag.

• In een internationaal koopconctract is 

het sterk aan te raden om gebruik te 

maken van de Incoterms

• In sommige gevallen zal de factuur als 

enige contractuele document fungeren.

Voor de meest voorkomende internationale 

handelscontracten heeft de Internationale 

Kamer van Koophandel modelcontracten 

opgesteld, die u tegen betaling kan 

gebruiken. Deze zijn onder meer het 

ICC Model International Sale Contract 

(internationaal verkoopcontract), het 

ICC Model Commercial Agency Contract 

(agentuurcontract), en het ICC Model 

Distributorship Contract (importeur/

distributiecontract).

Meer vragen?  

Bel de ondernemerslijn: 0800 20 750

Uzine / advies 

Uw partner in management services

Vertalingen,  
Revisie  

& Redactie Administratieve &  
Commerciële 

Ondersteuning

Training  
& Coaching

 Vertalingen (ook beëdigde): 
Addixit vertaalt vrijwel alle 
teksten, vanuit en naar vrijwel 
alle talen

 Revisie: Addixit corrigeert uw 
teksten: zelfde inhoud beter 
en correct verwoord

 Redactie: Addixit maakt 
nieuwe teksten op voor uw 
bedrijf, product, sociale 
media, enz.

 Geen tijd of zin om uw 
administratie te doen?  
Terwijl u zich focust op uw 
core business, verzorgt 
Addixit uw administratie van 
A to Z!

 Uw product lanceren of 
versterken op de markt, een 
event organiseren,...?  
Addixit weet van aanpakken 
en geeft dat extra duwtje in 
de rug!

 Via gerichte training en 
coaching verhoogt Addixit 
de effectiviteit van uw 
medewerkers en haalt 
het beste in hen naar 
boven: time management, 
werkplekorganisatie,  
presentatietechnieken, 
communicatievaardigheden, 
vergadertechnieken, 
brainstorming, commerciële 
boost, budgetbeheer, 
afdelingen op elkaar 
afstemmen, ...

www.addixit.be - info@addixit.be - 0493 65 63 79

Begin december opende De KleinKeuken. zijn deuren. De 

KleinKeuken. is een eethuis in het hartje van Kortrijk dat 

seizoensgebonden en regionale gerechten serveert. “De focus ligt 

op zelfgemaakt, lekker en gezond, zonder daarbij de “gewone” eter 

uit het oog te verliezen. We serveren ook snacks, spaghetti’s  of 

speltsandwiches, maar dan toch een tikkeltje anders door gebruik 

te maken van natuurlijke producten. Ecologisch en lokaal met een 

eerlijke prijs, daar streven wij naar. We doen onze boodschappen bij 

de lokale boeren en kleine ondernemers, met oog voor hun verhaal. 

De goesting in het ondernemen en ons ecologisch gedachtengoed 

motiveert ons om vanuit onze levenswijze anderen te inspireren. 

Als winnaar van Topzaak, een ondernemingswedstrijd die eind vorig 

jaar gelanceerd werd door de Stad Kortrijk met als doel nieuwe 

creatieve ondernemers in Buda en Overleie te laten vestigen, 

kregen we net dat extra duwtje in de rug om er volledig voor te 

gaan”, vertellen Gwenn en Liselotte. 

→ www.dekleinkeuken.be

De KleinKeuken. - Kortrijk

Starter in de kijker
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Klant is koning,  
offline en online Ben jij klaar voor de toekomst?

01. Leer, durf en doe
Marjolein Braekevelt: “Als je online wil 

ondernemen, moet je je goed informeren. 

Maar uiteindelijk moet je wel de stap 

zetten en je plannen durven uitvoeren. Je 

leert met vallen en opstaan.”

02. Stel je klant centraal
Helen Michel: “De tijd dat je als handelaar 

beslist hoe je je klant bedient en bereikt, 

is voorbij. Ze kiezen zelf de makkelijkste 

oplossing. Daar moet je op inspelen. Je 

moet denken als een klant, niet als een 

handelaar.”

03. Motiveer jezelf met  
kleine successen

Marjolein Braekevelt: “Blijf kritisch voor 

jezelf en je zaak, en leg de lat steeds 

hoger. Maar verwacht geen wonderen 

van de ene dag op de andere. Het zijn de 

kleine successen die je motiveren.”

Inspelen op trends:

ruim een derde van alle afhaalbestellingen 

via de eigen app. De reden van dat succes: 

gebruiksvriendelijkheid. Via de app kan je 

bestellen wanneer je wil, meteen betalen, 

aanduiden wanneer je je maaltijd ophaalt en 

bepalen welke ingrediënten je zeker wel of 

niet lust. “Bovendien hoef je bij het afhalen 

niet te wachten. Er is een fastlane voor app-

gebruikers. Op die manier verkoopt de app 

zichzelf”, legt Helen uit. 

Nieuwe plannen

Als één zaak het shoppen van de toekomst 

definieert, zijn het de snelle veranderingen. 

Het is zaak om mee te zijn op de trein. 

Sowieso hebben zowel Deleye als Koken al 

specifieke plannen om nog beter in te spelen 

op de noden en de vragen van hun klanten. 

Bij Deleye houden ze die nog even geheim. 

Bij Koken wordt de zaak in Tielt uitgebreid 

met een afhaalautomaat. “In een eerste 

fase kunnen klanten er 24/7 terecht voor 

gezonde kant-en-klare maaltijden. In een 

tweede fase zal het mogelijk zijn om er je 

specifieke bestelling op te pikken”, aldus 

Helen. “Het online verhaal is een aanvulling 

op onze fysieke zaken. Het blijft sowieso een 

én-én-verhaal”, klinkt het in koor.

→ www.deleye.be

→ www.kokentielt.be

Wat hebben een kleding- en 
lunchzaak met elkaar gemeen? 
Weinig op het eerste zicht. Veel 
als je beter kijkt. Bijvoorbeeld dat 
ze allebei inzetten op social media 
en online shoppen. “Digitaal is een 
absolute meerwaarde. En niet enkel 
om de jeugd te bereiken. Jong en 
oud koopt online of laat er zich 
inspireren. Maar het blijft een én-
én-verhaal”, weten Helen Michel en 
Marjolein Braekevelt.

Eerst even voorstellen. Marjolein Braekevelt 

is commercial style manager bij kledingzaak 

Deleye. Helen Michel is mede-zaakvoerder 

van Koken, een lunchzaak die vooral focust 

op gezonde afhaalmaaltijden. Hun gemene 

deler: innovatief ondernemen. Zo lanceerde 

Koken drie jaar geleden een eigen app om 

lunchbestellingen te plaatsen. Bij Deleye 

groeide de eigen webshop snel uit tot een 

volwaardige vierde winkel. 

Online service

Samen bewijzen ze dat lokale of regionale 

spelers het ook digitaal kunnen opnemen 

tegen grote internationale ketens. 

“Wij kunnen veel sneller inspelen op 

nieuwigheden dan logge ketens en zijn 

authentieker. Als lokale handelaar heb je een 

gezicht. Onze klanten kennen en vertrouwen 

onze medewerkers. Dat vertrouwen straal je 

ook online uit”, vertelt Marjolein. Bij Deleye 

hanteren ze het omnichannel-principe. 

Zowel online als in de fysieke winkels bieden 

ze dezelfde producten aan dezelfde prijzen, 

en vooral met dezelfde service. “Die aanpak 

werkt. Zo is ons retourgemiddelde een pak 

lager dan bij andere online kledingshops.” 

Maak het makkelijk

Dat een webshop inspanningen vraagt – bij 

Deleye werken drie mensen fulltime aan de 

webshop – wordt soms onderschat. Maar 

het is wel een uitstekend kanaal om je 

filosofie en imago uit te dragen. Ook voor 

verse en energierijke afhaalmaaltijden, zoals 

bij Koken. Vandaag ontvangt de lunchzaak 

de toekomst van shoppen
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Creatieve Ondernemer 2015:
D’Longueville

Op 29 oktober werd Kristof 

D’Hondt verkozen tot de Creatieve 

Ondernemer van het jaar in 

het Concertgebouw te Brugge. 

Met Dine & Cook, D’Longueville 

en Business Tailoring tilt hij op 

maat gemaakte kostuums naar 

een hoger niveau. Onder de drie 

merknamen mikt hij op drie niches: 

horeca, particulieren en bedrijven.

Noem Kristof geen kleermaker. Hij is 

costumier en mode-ondernemer. Waar een 

kleermaker stopt, gaat Kristof verder. Hij 

creëert een beleving, laat eigen stoffen 

weven, met of zonder logo van de klant, 

ontwerpt en maakt schoenen, zorgt 

zelfs voor exclusieve manchetknopen 

als dat nodig is. Het kleinste detail is van 

het grootste belang. Het is een eeuwige 

zoektocht naar het exclusieve en de 

perfectie. Zo onderscheidt Kristof zich 

van zijn concurrenten. En daar gaat hij 

ver in. “Als we merken dat een bepaalde 

stof plots erg populair is, halen we die uit 

de rekken. Elk stuk moet absoluut uniek 

zijn”, vertelt Kristof terwijl hij nog nageniet 

van de UNIZO-verkiezing tot Creatieve 

Ondernemer. “Van onze schoenen bestaan 

er telkens slechts twaalf paar. Niet meer. 

Daar ben ik heel strikt in.” Hij houdt met 

andere woorden de exclusiviteit zelf in de 

hand. Met succes. Zo kloppen heel wat 

sterrenrestaurants bij Kristof aan om 

het zaalpersoneel van gepaste outfits te 

voorzien.

Rationeel 
ondernemen  

kan ik niet

Passie is de grondstof  
voor Kristof D’Hondt

“Als we merken dat een 
bepaalde stof plots erg 
populair is, halen we die 
uit de rekken. Elk stuk 
moet absoluut uniek zijn”

Auto als startkapitaal

Toch was de zaak negen jaar geleden 

een sprong in het diepe. Om het nodige 

startkapitaal bijeen te krijgen, verkocht 

Kristof zelfs zijn auto. Met enkele duizenden 

euro’s op zak, een fiets als alternatief en 

enkel wat ervaring als leercontract in een 

aluminiumbedrijf en in de horeca zette hij de 

stap. “Mijn hart en mijn passie zit in mijn zaak. 

Vraag me niet om rationeel te ondernemen, 

dat kan ik niet. Mijn gevoel primeert altijd.” 

Met dat buikgevoel en hard werken, daarmee 

wil hij de top bereiken. De tweede viool laat 

Kristof liefst aan een ander. “De mensen 

naar wie ik opkijk, hebben allen het hoogste 

bereikt door hard te werken. Op een dag wil ik 

naast hen kunnen staan.” 

Jongeren enthousiasmeren

Dat ondernemen een passie is, blijkt ook 

uit de toekomstplannen van Kristof. Er 

wordt momenteel volop verbouwd om 

D’Longueville te verhuizen naar een klein 

kasteeltje in Waregem. Dat moet niet 

enkel een hotspot zijn voor kostuums op 

maat, maar ook voor jonge enthousiaste 

ondernemers. “Door mijn ervaringen en die 

van andere gevestigde ondernemers te 

delen, wil ik anderen goesting doen krijgen. 

Er wordt te vaak gezegd dat ondernemen 

moeilijk en gevaarlijk is. Maar wat je kan 

bedenken, kan je ook creëren.”

→ www.creatieveondernemer.be

→ www.dlongueville.be
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VP Concepts-Projects (Brugge)

Frederiek Van Pamel heeft reeds tal van (inter)

nationale referenties op zijn naam staan. De 

onderneming is vooral actief op de event 

markt. Dit kan gaan van het verzorgen van 

de bloemenstukken tot het uitwerken van 

een volledig concept. Maar ook de winkel in 

Brugge en in Gent trekt een groot publiek aan.

De Veurn’Ambachtse (Alveringem)

Wat in 1980 begon als een atelier waar er 

zo’n 50 soorten paté en potjesvlees werden 

gemaakt groeide al snel uit tot een grote 

onderneming met een horecazaak ’t Potje 

Paté en het Patéwinkeltje. Jan Missiaen 

onderscheidt zich doordat hij een lokaal 

product op de kaart heeft gezet. 

De Nachtwacht (Kortrijk)

Nadat het noodlot 6 jaar geleden toesloeg 

in de vorm van een brand in hun eerste pand, 

heropenden Vanacker en Ajja Goussey hun 

zaak in slaapcomfort in een loods in Kortrijk. 

Ze ontwikkelden originele concepten zoals 

Testnest waarbij de klant een nacht het bed 

en de matras kan uitproberen in een ingericht 

appartement boven de zaak.

Ook 5 Creatieve Starters werden in de 

kijker gezet. Deze startende ondernemers 

worden voor een jaar ambassadeur in West-

Vlaanderen voor creatief ondernemen:

‘t Lindebos (Wijtschate): Ambachtelijke 

hoeveslagerij, Washcot (Harelbeke): 

Luierservice aan huis, Bubble Design 

(Anzegem): Gepersonaliseerde fles 

bubbels, Play & Go (Koksijde): Moderne 

speelmatten, UCast (Roeselare): Multimedia 

integratiebedrijf

Uzine / creatieve ondernemer

VIP-FIT (Gistel)

In 2008 startte Delphine Steelandt met 

ZUMBA lessen. Het aanbod breidde al 

snel uit tot verschillende sportlessen die 

voor iedereen toegankelijk zijn. Vooral 

het concept van ‘100 days of dedication’ 

is uniek. Dit is een programma dat 

samengesteld is door experts en waarbij de 

klant zich 100 dagen laat begeleiden.

Symposion (Brugge)

Symposion is een woordwinkel en 

inspiratieplek: Sofie Verscheure maakt samen 

met haar team van woorden of gedachten 

dingen om te geven, op momenten die er toe 

doen. Ze ontwerpen wenskaarten en unieke 

geschenken met een verhaal. 

CD Constructs BVBA (Roeselare)

In 1993 maakte CD Constructs naam 

als speciaalzaak voor slagerij-inrichting. 

Twee jaar later verhuisde het familiebedrijf 

van Kortemark naar Roeselare. 

Sindsdien wordt de focus gelegd op 

industriële grootkeukentechnologie 

voor o.a. supermarkten, sterrenzaken, 

bedrijfsrestaurants en de zorgsector.

Houtlande Tuinsappen (Oedelem)

De allereerste mobiele fruitpers in België, 

die heeft Thijs Tanghe op zijn naam staan. 

Hiermee vormt hij de fruitoverschotten 

van particulieren en fruittelers om tot een 

hoogkwalitatief product. Gepasteuriseerde 

appelsap in een 5 liter bag-in-box groeide 

uit tot het paradepaardje.

Optiek Cardoen (Beselare)

In 1990 opende zaakvoerster Siska Cardoen 

haar optiek te Beselare. Kwaliteit en 

klantentevredenheid zijn de kernwaarden. 

Vooral op communicatievlak is ze zeer 

creatief. Sinds enkele jaren maakt ze enkel 

nog publiciteit met en door mensen uit het 

dorp.

Petit Mouton (Ruiselede)

Petit Mouton uit Tielt maakt kledij voor 

kinderen die hoog sensitief of overgevoelig 

zijn voor naden in kleding en voor stoffen 

in het algemeen. In 2015 opende Evelyne 

Mouton een eigen brandstore en lanceerde 

ze ook een nieuwe lijn: doopsuikertextiel.

Deze ondernemers vervolledigden de top 10 van de supergenomineerden 
voor de titel van Creatieve Ondernemer 2015

10 SUPERGENOMINEERDEN:
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Foodclub

UNIZO Foodclub organiseerde voor de derde 

maal een infosessie over etikettering en 

allergenenplicht i.s.m. UNIZO De Haan. De 

sessie werd gegeven door specialist ter zake 

Paul Thevelein, directeur Foodcheck. 

21 - 24.09.15

23.09.15

Politieke ontmoetingen

De ‘Moeder aller verkiezingen’ vorig jaar heeft het politieke 

landschap op alle niveaus hertekend. UNIZO gaf daarom de kans 

aan haar leden om in dialoog te gaan met de West-Vlaamse 

volksvertegenwoordigers tijdens een aantal ontbijtmomenten.

Dag van de klant 

Op zaterdag 26 september vond de 28ste editie van de 

Dag van de Klant plaats. Het werd een topdag: de zon 

scheen, veel volk op de been en optimistische handelaars. 

Roeselare werd uitgekozen als Dagstad, een ideaal 

moment om te tonen wat Roeselare als winkelstad 

te bieden heeft. Maar ook in vele andere steden en 

gemeenten werden de klanten extra verwend tijdens de 

Dag van de Klant.

Langdurige wegenwerken

UNIZO Ardooie maakte naar 

aanleiding van de langdurige 

wegenwerken in hun dorp 

spandoeken en zetten borden om 

passanten te informeren dat de 

lokale handelaars bereikbaar blijven.

26.09.15

Handmade in Belgium

Karel Van Eetvelt overhandigde 

het Handmade In Belgium label 

aan Grootmoeders Koffie in 

Gullegem tijdens de Broodway in 

Kortrijk Xpo.

28.09.15

25.09.15
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29.09.15

Bezoek aan Dunfresh 

KMO Contact bracht een bezoek aan 

Dunfresh, een koelhuis in de haven van 

Duinkerke dat  wekelijks 14000 paletten 

bananen lost en distribueert. Dit is slecht één 

aspect van hun specialiteit in het opslaan, 

overslaan en transporteren van droge, 

diepgevroren en verse voeding. 
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09.10.15

Ecoline — Gullegem

UNIZO Gullegem, UNIZO Wevelgem en Moorsele Onderneemt 

organiseerden bij Ecoline in Gullegem een panelgesprek met Karl 

Verlinden (Nationaal UNIZO Voorzitter) en Jo Libeer (Voormalig 

Gedelegeerd Bestuurder van Voka). Nadien kregen de 140 

aanwezigen een rondleiding door Ecoline en was er tijd om te 

netwerken.

15.10.15

Met als motto continu vernieuwen groeide 

Abramo uit tot een trendsetter in de sector 

van verse en diepgevroren aperitiefhapjes. 

Verankerd in Zwevegem biedt het bedrijf 

werk aan een veertigtal vaste medewerkers. 

Met het uitgebreide assortiment speelt 

Abramo in op de wensen van de klanten.

Voor een kwaliteitsprobleem bij de 

ontwikkeling van kroketten klopte Abramo 

aan bij de LED Voeding van Vives. Samen 

werden een aantal onderzoeken uitgevoerd, 

wat vrij snel leidde tot een voorstel 

van corrigerende maatregelen. Voor de 

implementatie van deze maatregelen deed 

Abramo een beroep op de KMO-portefeuille.

De expertise van de LED Voeding 

is erop gericht om de veiligheid 

van voedselproducten maximaal te 

beheersen. Daarnaast biedt de LED 

ook hulp bij receptuurontwikkeling, 

houdbaarheidstesten, smaaktesten en 

microbiologische analyses. Maar ook: 

etikettering, ondersteuning van kwaliteits– 

en voedselveiligheidssystemen en 

warenwetgeving.

Vanaf midden 2016 krijgt LED Voeding 

zijn thuis in het Vlaams Huis van de 

Voeding in Roeselare. Samen met de 

provinciale antenne van Flanders’ Food, het 

opleidingsatelier voor verpakkingsoperator, 

het smaaklabo en de oefenkeuken wordt 

dit centrum verder uitgebouwd tot de 

vitrine van de Fabriek voor de Toekomst 

Voeding en tot het knooppunt voor de 

voedingsindustrie. 

Met de Fabriek voor de Toekomst Voeding 

zet de POM West-Vlaanderen in op 

praktische dienstverlening, branding, 

onderzoek, opleiding en infrastructuur 

om zo voor voedingsbedrijven de juiste 

omgevingsfactoren te creëren zodat deze 

industrie verder kan excelleren op een 

Vlaams en internationaal niveau. 

Fabrieken voor de Toekomst is een concrete 

toepassing van West Deal, het economische 

beleidsplan van het West-Vlaamse 

provinciebestuur.

Contactpersoon

Pieter Vancoillie 

Pieter.vancoillie@pomwvl.be

051/750221

Voor Abramo is continu innoveren 
een werk van elke dag

Uzine / eventreview
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UNIZO Koekelare  

UNIZO Koekelare had het genoegen om Willy 

Naessens te verwelkomen op haar recentste 

Ondernemersavond. Hij vertelde enthousiast over 

zijn aannemingsbedrijf, evenals Bram Van Londersele 

van het landmetersbedrijf Meet Het. Daarna kregen 

de aanwezigen de kans om te netwerken tijdens de 

receptie.

Dirk Brossé 

UNIZO Zwevegem bracht 500 mensen 

samen in de dorpskerk om van een concert 

onder leiding van Dirk Brossé te genieten.
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Vlaanderen heeft een open economie. Een 

statement die geen wenkbrauwen doet 

fronsen. Dat Vlaanderen per capita drie 

keer zo veel exporteert als exportreus 

Duitsland is evenwel opmerkelijk en zet 

dit gegeven extra kracht bij. De havens 

die onze regio rijk is, hebben hieraan 

ongetwijfeld een belangrijke verdienste. 

Met Oostende en Zeebrugge zijn twee van 

die havens in de provincie gelegen. Volgens 

de flashraming van de Nationale Bank van 

België waren beide in 2013 goed voor een 

directe toegevoegde waarde van 1530,2 

miljoen euro. 

Naast de havens heeft West-Vlaanderen 

nog belangrijke internationale troeven. De 

geografische ligging nabij de Franse en 

Nederlandse grens, alsook het kruispunt van 

diverse Europese snelwegen zijn er slechts 

twee van. Geen wonder dat Econopolis en 

het WES internationale handel als een kans 

zien in hun toekomstvisie op de West-

Vlaamse economie voor 2030. Toch bevatte 

het onderzoek (juni 2015), in opdracht van 

de Provincie en de POM, een belangrijke 

waarschuwing: 

“Het feit dat West-Vlaanderen veel kmo’s 

telt, maakt dat de stap naar export richting 

groeimarkten voor de regio als geheel 

groot is. Het is hierbij cruciaal dat de lokale 

ondernemers ingelicht worden over de 

mogelijkheden van ondersteuning bij het 

aanboren van buitenlandse markten (o.m. de 

aanwezigheid op beurzen).” 

Naast de diensten en de expertise van 

UNIZO internationaal staat UNIZO West-

Vlaanderen de ondernemer in deze graag 

bij. In de afgelopen periode nam UNIZO, 

als medeorganisator, initiatief voor enkele 

belangrijke internationale missies:

• Wereldexpo 2015 in Milaan. Meer dan 

140 landen delen hier hun uitdagende 

ideeën en oplossingen voor het thema 

voeding.  

• Algemene voedingsbeurs ANUGA in 

Keulen. 

• Food matters live in Londen. Deze 

internationale beurs staat in het teken 

van voeding en gezondheid. 

Eind 2013 waren in West-Vlaanderen 

1406 ondernemingen actief in 

de voedingsindustrie. Hiermee 

vertegenwoordigde de provincie 27,6% van 

de totale sector in Vlaanderen en 17,9% in 

België. Kortom, de voedingsindustrie is een 

belangrijke sector voor West-Vlaanderen. 

Geen wonder dat UNIZO, in samenwerking 

met Fabrieken voor de Toekomst, hieraan 

de nodige aandacht besteed in zijn 

internationaal programma. Maar het gaat 

ook verder dan voeding en Europa:

• Midden oktober 2015 trok UNIZO West-

Vlaanderen met een heterogene groep 

op zakenreis naar China. Deze missie 

richtte zich specifiek tot ondernemers 

die China minder goed kennen en het 

potentieel van het land als exportmarkt 

inzien.

UNIZO WEST-VLAANDEREN
GOES WORLDWIDE

Vorige editie werd deze rubriek afgesloten met 

de woorden “Niet enkel in het grote Brugge 

maar evenzeer in het kleine  

Lo-Reninge. U kunt op ons rekenen!” Om in 

dezelfde sfeer te blijven, sluiten we graag af 

met: “Tot in Milaan, Londen of China. U kunt op 

ons rekenen!”

UNIZO voor u

sk
in
n
.b
e

WWW.GILLEMORE.COM 
#MAGICALGIN

THE NEW
BELGIAN GIN
EXPERIENCE

Uzine Uzine / UNIZO voor u
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MA 07.12
UNIZO 
OOIGEM

Sociale media:  
tijd voor resultaten. 

DO 10.12
ROESELARE

Meet & Learn: 
ontmoet ervaren 
ondernemers uit je 
sector

VR 11.12
BRUGGE

Workshop Business 
Model Canvas: de 
fundamenten van je 
ondernemingsplan

ZA 12.12
UNIZO 
OOSTNIEUWKERKE

Kersthappening

ZA 12.12
UNIZO 
WESTROZEBEKE

Kerstsfeer

ZO 13.12
UNIZO OOIGEM

Kerstmarkt

MA 07.12
UNIZO 
NIEUWPOORT

Hoe omgaan met 
beoordelingssites?

WO 16.12
VEURNE

Starten met uw  
eigen zaak

WO 09.12
VEURNE

Contactdag Polen, 
Roemenië, Hongarije 
en Tsjechië 

WO 09.12
OOSTENDE

Starten met uw  
eigen zaak

WO&DO 09-10.12

KORTRIJK

Bedrijvencontact-
dagen DO 17.12

BRUGGE

Starten met uw  
eigen zaak

DO 16.12
BRUGGE

Start-up Talk

MA 11.01
KOEKELARE

Nieuwjaarsfeest 
UNIZO Koekelare

WO 13.01
ALVERINGEM

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO Alveringem

WO 13.01
VLETEREN

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO Vleteren

DO 14.01
IZEGEM

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO Izegem

DO 14.01
MOORSLEDE

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO Moorslede

VR 15.01
OOSTROZEBEKE

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO Oostrozebeke

VR 15.01
WEVELGEM

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO Wevelgem

ZA 16.01
UNIZO LO-RENINGE

Dinner & Dance

ZA 19.12
UNIZO REKKEM

t Wintert in Rekkem

ZO 20.12
UNIZO SINT-KRUIS

Kerstival

ZO 20.12
UNIZO ZWEVEGEM

Kerstmarkt en 
Kerstshopping

DO 07.01
BEERNEM

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO Beernem - 
Sint-Joris

ZA 09.01
UNIZO OUDENBURG

Kerstboom- 
verbranding

ZO 10.01
UNIZO 
DUDZELE

Kerstboom- 
verbranding

ZO 10.01
WEVELGEM

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO Wevelgem

ZO 20.12
UNIZO DEERLIJK

Kerstcorrida en 
winterbar

DI 05.01
SINT-MICHIELS

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO Groot-Brugge

DO 07.01
VEURNE

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO Veurne

UNIZO West-Vlaanderen

CHECK ONZE  
 ONLINE KALENDER

www.unizo.be/west-vlaanderen/activiteiten

ZA 16.01
PASSENDALE

Nieuwjaarsfeest 
UNIZO Passendale

ZA 16.01
HEULE

UNIZO Heule 
Nieuwjaart

ZA 16.01
UNIZO LENDELEDE

Ledenfeest

ZO 17.01
KORTRIJK

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO Kortrijk

MA 18.01
GISTEL

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO Gistel

DI 19.01
HEUVELLAND

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO Heuvelland

WO 20.01
POPERINGE

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO Poperinge en 
Ijzebode

DO 21.01
BOEZINGE

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO Boezinge

ZA 06.02
UNIZO REKKEM

Feest van de 
Middengroepen 

DO 21.01
DE PANNE

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO De Panne en 
Adinkerke

VR 22.01
UNIZO DESSELGEM

Beurs met mini-
ondernemingen

ZA 23.01
UNIZO DESSELGEM

Après-ski

MA 25.01
IEPER

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO Ieper

DO 28.01
UNIZO AVELGEM

Startavond

VR 05.02
OOSTNIEUWKERKE

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO OIostnieuwkerke 
en Westrozebeke

ZA 06.02
ESEN

Nieuwjaarsreceptie 
UNIZO Esen

VR 29.01
UNIZO ZWEVEGEM

Nieuwjaarsdrink 
UNIZO Zwevegem
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DROOMTEGELS
VOOR JOUW 
ZAAK VIND JE 
BIJ VERHELST.
Kom ons ruim aanbod keramische en natuursteen- 

tegels ontdekken in één van onze zes tegeltoonzalen. 

Je vindt ze in Knokke, Oudenburg, Ichtegem, Veurne, 

Roeselare en Drongen.

tegels@verhelst.be / T 059 25 50 50 / www.verhelst.be


