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West-Vlaamse KMO’s
zijn in goede conditie 

Onze West-Vlaamse KMO’s halen stilaan weer wat adem. 
Dat voelen we niet alleen op het terrein, maar kunnen we 
ook besluiten uit de resultaten van het zevende KMO-
rapport dat onlangs werd opgemaakt. Met dit rapport 
willen we vanuit UNIZO, samen met onze Franstalige 
collega’s van UCM en met onderzoeksbureau Graydon 
een allesomvattend beeld schetsen van de financiële 
gezondheid van de Belgische KMO’s.

Het KMO-rapport toont voor het eerst een trendbreuk. 
We zitten daarbij nog niet op het niveau van voor de crisis, 
maar zowat alle parameters zijn opnieuw naar boven 
gericht. Zeker voor onze West-Vlaamse KMO’s is dit een 
serieuze opsteker. Zo zijn er weer meer vacatures, meer 
starters, meer ondernemingen die opnieuw met groei 
aanknopen en internationale markten opzoeken. 

Productiviteit is sterk in West-Vlaanderen

De productiviteit van de KMO-ondernemingen wordt 
gemeten aan de hand van de toegevoegde waarde in 
verhouding tot de personeelskosten. Voor België ligt het 
cijfer op 163%. West-Vlaanderen scoort in België het 
allerhoogste op het vlak van productiviteit met 177 %. 
We mogen ons dus meer dan terecht blijven bestempelen 
als de ‘harde werkers’ van weleer. Dit vertaalt zich immers 
opnieuw effectief in onze productiviteit.

Ook onze solvabiliteit, de capaciteit om de korte- en 
langlopende schulden te kunnen aflossen is goed. 
West-Vlaamse KMO’s hebben bovendien een lagere 
schuldmassa in vergelijking met de rest van Vlaanderen. 

De komende maanden wordt ook door UNIZO volop 
ingezet op de versterking van het KMO-weefsel. Met 
interessante lunch-ontmoetingen, actuasessies, 
bedrijfsbezoeken en netwerking op maat trachten we die 
West-Vlaamse ‘working spirit’ te delen met elkaar. U vindt 
verder in dit magazine het volledige overzicht waar we u 
graag ontmoeten. Wij horen uiteraard ook graag van u hoe 
we u nog beter kunnen bijstaan.

Reageren?
frederik.serruys@unizo.be

Frederik Serruys
UNIZO West-Vlaanderen
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Voor meer info contacteer Audry Sanders:
T 050 33 13 13 / uzine@unizo.be
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Nachtarbeid voor E-commerce mogelijk
E-commerce boomt! Opvallend daarbij is dat 

zowat 60% van de online bestellingen wordt 

geplaatst tussen 15u en 24u. Het zou dan ook 

logisch zijn dat de afhandeling ook ’s nacht kan 

gebeuren. Omdat dit in België niet mogelijk 

was, verschoof de e-commerceactiviteit - en 

de bijhorende jobs - naar het buitenland. UNIZO 

heeft dan ook geijverd om dit zo snel mogelijk 

op te lossen. Nu is er sectorale kader-cao die 

dient als een soort van “draaiboek“. Zij legt 

enkele basisprincipes vast die vervolgens op 

ondernemingsvlak moeten worden onderhandeld.

Meer weten? → www.unizo.be/nachtarbeid

6 op 10 West-Vlaamse ondernemers 
positief over de afgelopen solden
Uit de bevraging bij onze West-Vlaamse 

handelaars in de modesector blijkt dat 61,5% de 

afgelopen wintersolden als goed tot zeer goed 

vond. Voor 7,7 % is dit beter dan de wintersolden 

van 2015, voor 23,1 % onder hen slechter. 

Volgens UNIZO West-Vlaanderen is het 

opmerkelijk dat ongeveer 6 op 10 bevraagde 

handelaars de afgelopen soldenperiode als 

positief beoordelen. “Het economisch klimaat, 

het veranderende bestedingspatroon van de 

consument en de uitholling van de sperperiode 

door o.a. de koppelverkoop zijn immers nefast” 

aldus Frederik Serruys Directeur UNIZO 

West-Vlaanderen. “53,9 % van de bevraagde 

handelaars geeft aan dat het winterseizoen door 

de goede soldenperiode minstens gedeeltelijk 

werd goedgemaakt. Dat is deels te wijten aan 

de winterprik in de week van 18 januari. 61,5 % 

zegt immers dat men hierdoor een duidelijke 

positieve impact kon waarnemen.”

Meer weten? → www.unizo.be

6 op 10
beoordelen solden als positief
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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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Afronden nu ook elektronisch
Sinds 8 januari mag er ook afgerond worden 

bij elektronisch betalen. Sinds 2014 mochten 

cashbetalingen al afgerond worden op 5 cent, 

maar nog niet op elektronisch betalen, wat vaak 

problemen met zich meebracht. Nu kan het dus wel. 

→ www.unizo.be

Belgian Beauties 

Belgian Beauties zocht naar 

hét Belgische souvenir en 

relatiegeschenk. Uit alle 

inzendingen maakte de jury een 

shortlist van 10 laureaten. De eer 

van West-Vlaanderen werd hoog 

gehouden door Tine Mestdagh 

met haar ‘Pride’ en door Tine 

Keirsebilck’s ‘Spirit’. Uiteindelijk 

koos de jury ‘A Belgian Button’ en 

‘Saffron Secrets’ als winnaars. 

→ www.handmadeinbelgium.com

UNIZO West-Vlaanderen zet in op 

Bedrijvige kernen  
in 2016
De Bedrijvige Kern is een afgebakende kern in een 

stad of gemeente, met aaneengesloten handel en/

of andere bedrijvigheid. Het hart van de bedrijvige 

kern is nog steeds detailhandel. Afhankelijk van 

de potenties van de kern wordt de handelskern 

verweven of uitgebreid met bedrijvigheden die 

zich kunnen inpassen in het fijnmazige net van die 

kern, zoals freelancers, starters, dienstenbedrijven 

of vrije beroepen. Maar ook scholen, ziekenhuizen, 

openbare instellingen, rusthuizen of culturele 

instellingen. De Bedrijvige Kern is een duurzame en 

toekomstbestendige oplossing voor alle types van 

kernen. Steve Ronse: “Als organisatie kloppen we 

sinds lang op de nagel van kernversterking en de 

verhouding kern-periferie. Dat zullen we ook in 2016 

blijven doen. Dit jaar zal het uitrollen van het concept 

bedrijvige kern een absolute prioriteit worden. 

Enkel zo kunnen we handel in de West-Vlaamse 

kernen leefbaar houden. Uiteraard hebben we hierbij 

ook aandacht voor flankerende maatregelen zoals 

parkeerbeleid en mobiliteit.”

→ www.unizo.be/westvlaanderen

Actua
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De horecasector is op vandaag nog steeds één van de 

belangrijkste sectoren in West-Vlaanderen. De sector 

heeft echter in korte tijd enkele grote veranderingen 

moeten ondergaan. We praten hierover met Bart 

Tommelein, Staatsecretaris voor de bestrijding van 

sociale fraude, privacy en Noordzee.

Het is vreemd dat iedereen u als Staatsecretaris van horeca ziet 

terwijl u hier, in principe, niet voor bevoegd bent. Hoe komt dat? 

Als we fraude willen bestrijden, moeten we ook durven kijken naar de 

oorzaken. Dat er veel zwartwerk is in de sector heeft te maken met de 

hoge loonkost en het gebrek aan flexibiliteit. Daarom moesten er zo snel 

mogelijk maatregelen komen voor de horeca en heb ik van bij de start 

van deze legislatuur mee mijn schouders gezet onder dit dossier. 

Er zijn al veel verschillende zaken geschreven en gezegd 

over de witte kassa. Kunt u begrijpen dat sommige uitbaters 

niet meer weten hoe de vork aan de steel zit? 

Ik begrijp dat er hier en daar verwarring heerst. Maar ik trek nu al een 

jaar heel Vlaanderen rond om zoveel mogelijk horeca-ondernemers op 

de hoogte te brengen van de maatregelen. Met mijn horeca-roadshow 

probeer ik de sector volop te ondersteunen.

Interview

van sociale fraude
De bestrijding

Interview met Bart Tommelein
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“In een heel arbeidsintensieve 
sector met veel nood aan 

flexibiliteit, zorgen de  
flexi-jobs voor meer zuurstof”

— Bart Tommelein
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Hoe zit het nu precies in elkaar 

met die witte kassa?

De witte kassa is niet mijn bevoegdheid, 

maar die van collega Johan Van Overtvelt. 

Het komt erop neer dat horecazaken 

die meer dan 25.000 euro omzet per 

jaar uit voeding halen, een geregistreerd 

kassasysteem nodig hebben.

De horeca is een heel specifieke sector. 

Arbeidsintensief en een dringend nood aan 

flexibiliteit. Welke maatregelen nam de 

regering om hieraan tegemoet te komen?

De meest in het oog springende maatregelen 

zijn de flexi-jobs en de goedkope overuren die 

beide sinds 1 december in voege zijn. Dankzij 

de flexi-jobs kunnen mensen die minstens 

4/5e werken bij een andere werkgever, 

onbeperkt bijverdienen in de horeca. En 

dat aan een voordelig tarief, de werkgever 

betaalt alleen 25% RSZ-bijdrage. Vast 

voltijds personeel kan dan weer 360 overuren 

per jaar doen aan bruto is gelijk aan netto, 

zonder verplichte inhaalrust. De regering 

heeft verder ook de gelegenheidsarbeid 

uitgebreid. Daarnaast heb je nog de taxshift 

die iedereen ten goede komt, maar met 

bijzondere inspanning voor de lage en midden 

lonen, dus zeker interessant voor de horeca.

Vooral in onze toeristische provincie 

is de horeca sterk seizoensgebonden. 

Jobstudenten zijn bijgevolg van 

groot belang. Hoe spelen de genomen 

maatregelen hier op in?

Door binnenkort te tellen in uren in plaats 

van in dagen. Een student krijgt dan een 

krediet van 400 uren in plaats van 50 

dagen. Zo kunnen werkgevers hen soepeler 

inzetten.

De flexi-jobs zijn inderdaad reeds 

sinds 1 december van kracht. Hoe 

evalueert u deze maatregel?

De maatregel is in elk geval een groot 

succes. Op één maand tijd maakten al meer 

dan 1.000 horecazaken er gebruik van en 

zijn er duizenden flexi-jobbers aan de slag. 

Zal er volgens u een uitbereiding komen 

van de flexi-jobs naar andere sectoren? 

In het regeerakkoord staat dat we het 

systeem zullen evalueren en bekijken of het 

kan uitgebreid worden naar de handel en de 

bouw. Maar ik krijg ook vragen van andere 

sectoren. Ik denk dat het belangrijk is om 

het systeem eerst te evalueren en dan te 

bekijken of we het kunnen uitbreiden naar 

andere arbeidsintensieve sectoren.

Wat zijn uw persoonlijke 

voornemens voor 2016?

Wat gezonder leven: meer bewegen en 

gezond proberen te eten. Dat is niet altijd 

makkelijk met mijn job. En wie mij kent weet 

dat ik graag lekker ga eten met vrienden, 

en graag eens een glas wijn of een pintje 

drink. Nu ja, er zal wel een reden zijn waarom 

mensen mij zo makkelijk in de rol van 

staatssecretaris voor horeca zien zeker? 

(lacht)

Heb je vragen over  
Flexi-jobs of de witte 
kassa?
Onze UNIZO-ondernemerslijn staat 

klaar 24/24 en 7/7.  

Bel 0800 20 750 of e-mail op  

ondernemerslijn@unizo.be.
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“Een student 
krijgt dan een 

krediet van 
400 uren  

in plaats van 
50 dagen” 

— Bart Tommelein
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UNIZO Boezinge 
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 enthousiaste bestuur van 

UNIZO Boezinge voor. 

UNIZO Boezinge vertegenwoordigt de gemeentes Boezinge, Elverdinge en Zuidschote en kan rekenen op 

een aantal inventieve ondernemers die zich steeds opnieuw inzetten voor het lokale ondernemerschap. 

UNIZO Boezinge staat erom bekend zo’n hecht team te zijn. Ze bestaan reeds 23 jaar, Philip, Dominiek en 

Gerdy zijn er al van toen bij. Ze springen echter vooral in het oog met hun eigen biertje ‘Boezings blondje’. 

Een echte aanrader!

BART
JANSEGERS 

KRISTOF
DESMET 

GERDY 
VERHACK

SOPHIE 
SCHOUTETEN 

PHILIP LEROY
Secretaris

DOMINIEK SEGERS
Voorzitter
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Inspirerend
samenwerken

Nieuw dit jaar is de lancering van ‘Actie 

voor Starters CoWorkingDays’. Op 6 

verschillende data wordt de coworkingruimte 

in Ieper of Roeselare opengesteld voor 

iedereen uit het netwerk. Mits inschrijving 

kan je gedurende één dag gratis komen 

werken en ondertussen heel wat nieuwe 

ondernemers leren kennen. Naast een 

netwerklunch, wordt ook een expertenzitdag 

georganiseerd waar je met specifieke vragen 

(financiële, marketing…) terecht kan.

Start-up Talk

een infosessie waar je uitgebreid geïnformeerd 

wordt over de opstart van jouw zaak.

Meet& Learn

een georganiseerd gesprek met een 

ervaren ondernemer uit je sector.

Personal Coaching

individuele begeleiding op maat.

OndernemersPUB

een netwerkmoment gecombineerd 

met een workshop en infomarkt.

Financieel/ Commercieel Management

drie opleidingssessies met een 

financieel of commercieel expert.

Ook in 2016 blijft ‘Actie voor Starters’ zich samen met zijn partners inzetten om 

prestarters en startende ondernemers vlot doorheen hun opstart te loodsen. Wie zich op de 

website registreert, kan zijn keuze maken uit een goed gevuld jaarprogramma bestaande 

uit opleidingen, netwerkmomenten, coaching en begeleiding.

Ook zin gekregen om deel te nemen? 

→ www.actievoorstarters.be

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

Vlaanderen en Ondernemerscentra West-Vlaanderen.

Uzine / publireportage

Wanneer Wat Waar

03/03 Commercieel Management Brugge

10/03 Start-up Talk Oostende

17/03 CoWorkingDay Roeselare

17/03 Personal Coaching Roeselare

12/04 Meet & Learn Oostende

21/04 Start-up Talk Kortrijk

21/04 OndernemersPUB Kortrijk

28/04 CoWorkingDay Ieper

03/05 Personal Coaching Brugge

12/05 CoWorkingDay Roeselare

26/05 Financieel Management Brugge

31/05 Meet & Learn Kortrijk

06/06 Commercieel Management Kortrijk

09/06 Start-up Talk Roeselare

21/06 Personal Coaching Kortrijk

Voorjaarskalender:
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Logistiek & Mobiliteit

Op 1 april 2016 gaat de 
kilometerheffing in voege. De regering 
wil meer belasten op het gebruik van 
onze wegen. Misschien hoog tijd om 
uw logistiek even onder de loep te 
nemen? 

Transport met uw eigen vrachtwagen of die van 

een transporteur mag dan de meest voor de 

hand liggende oplossing zijn. De dagelijkse files, 

ongevallen en de geplande kilometerheffing 

zetten u misschien aan het denken over 

co-modaliteit; het combineren met andere 

transportmodi: trein, vliegtuig, shortsea shipping 

of binnenscheepvaart als u in de buurt van een 

waterweg ligt.

Als het om goederen gaat die niet ‘just in time’ 

geleverd moeten worden maar wat langer 

onderweg mogen zijn, kan de binnenvaart 

niet alleen duurzamer maar ook goedkoper 

en efficiënter zijn dan een paar containers 

de baan op te sturen. Misschien kan u ook uw 

voorraadbeheer wat bijstellen, zodat snelheid 

van levering geen absolute prioriteit meer is?

Tenslotte kan een schip onderweg ook als 

drijvend magazijn beschouwd worden. Als u 

grondstoffen importeert voor uw productie, 

weet u dan waar die het land binnenkomen 

en hoe ze bij u worden geleverd? Het kan 

bijvoorbeeld voordeliger zijn uw goederen 

niet via de dichtstbijzijnde haven en dan per 

vrachtwagen te vervoeren, maar wél via een 

inland terminal en per binnenschip. Vraag 

aan uw expediteur om alle opties te bekijken 

en onderzoek waar u de goederen wilt laten 

toekomen. 

Geen oplossing voor jouw bedrijf? De Vlaamse 

Overheid stelde consulenten aan om kleine 

en middelgrote bedrijven concreet en gratis 

advies over hun logistieke activiteiten te geven. 

Dit logistieke advies kan heel breed gaan. 

Neem dus zeker contact op met de Flanders 

Logistics-consulenten voor meer info.

Kilometer-
heffing

Kies het juiste vervoermiddel
25 tips om uw voorraad en  
distributie te verbeteren

Ondernemers kunnen voor de nodige 

inspiratie beroep doen op “Logistiek 

-25 tips om uw voorraad en distributie 

te verbeteren”. Een korte en krachtige 

adviespocket over hoe bedrijven hun 

logistieke processen optimaal kunnen 

organiseren. Het zijn tips & tricks om de 

aanvoer van goederen, voorraadbeheer, 

orderverwerking tot distributie en 

transport te optimaliseren. 

Deze adviespocket kan gratis 

aangevraagd worden via 

flanderslogistics.consulenten@

vlaanderen.be of gedownload worden op  

www.unizo.be/publicaties

Wilt u een afspraak maken voor een 
gratis logistieke scan van uw bedrijf 

Neem gerust contact op via  

flanderslogistics.consulenten@vlaanderen.be  

of 02/553 80 00.

 - Heel snel
 - Hoge frequentie van vluchten
 - Geschikt voor premium goederen

 - Relatief duur op basis van volume en 
gewicht

 - Heel geschikt voor bulk
 - Betrouwbaar (geen files)
 - Duurzaam
 - Veilig
 - Goedkoop
 - Capaciteit op overschot

 - Voor beperkt aantal bedrijven
 - Niet voor just-in-time leveringen

 - Heel soepel (just in time)
 - Veel aanbieders en dus scherpe prijzen
 - Chauffeur blijft van A tot Z bij vracht

 - Relatief beperkte capaciteit per 
vrachtwagen

 - Gevoelig voor files of ongevallen

 - Snel
 - Efficiënt
 - Geschikt voor relatief grote zendingen

 - Vrij duur
 - Weinig flexibel

Bron: “Logistiek – 25 tips om uw voorraad & distributie te verbeteren” Herman Van Waes in samenwerking met de Flanders 
Logistics-consulenten van de Vlaamse overheid
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Bouwen Wonen Nu

Voor de 52e editie van Bouwen Wonen 
Nu, de beurs rond bouwen, verbouwen 
en interieur in Brugge, werd resoluut 
de kaart van creatief denken 
getrokken. Zo is men op zoek gegaan 
naar ontwerpers die voor de beurs 
een nieuwe stoel hebben ontwikkeld. 
Gilles D’Hoker, werkvoorbereider bij 
maatwerkbedrijf Footstep, won een 
reis naar Milaan met zijn ‘Wired Seat’.

“Ik teken de ontwerpen voor de 

metaaldraadartikelen, vandaar ook de 

inspiratie voor dit ontwerp.” vertelt Gilles. 

“Een stoel gemaakt uit enkel metaaldraad 

leek me een origineel concept." Het optisch 

effect maakt de ‘Wired Seat’ uniek. 

Daarnaast wou ik ook de kracht van de 

eenvoud gebruiken: de draden hebben 

allemaal hoeken van 90° en hebben 

dezelfde radius. De stoel is daarenboven 

perfect in productie te brengen en kan 

makkelijk worden aangevuld met een krukje 

volgens dezelfde werkwijze.”

Of de stoel ook effectief zal geproduceerd 

worden is nog de vraag. “Bedenken en 

ontwerpen is mijn sterkte, de stoel op 

de markt brengen is een ander verhaal. 

Gelukkige kan ik, dank zij Bouwen Wonen 

Nu, een haalbaarheidsstudie volgen samen 

met UNIZO.”

→ www.bouwenwonennu.be 

‘Wired Seat’ winnaar 
 interieurwedstrijdsk
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WWW.GILLEMORE.COM
#MAGICALGIN

Uzine
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Robin Steen, voorheen bouwarbeider, kreeg de passie voor 

haar en verzorging van zijn vrouw Annelies Steelant. In oktober 

2015 werd hun zaak Haar & Barbier in hartje Sint-Michiels, 

Brugge dan ook een feit. 

“In het vrouwengedeelte tovert Annelies, samen met haar 

vriendin Gaëlle én de nodige passie en creativiteit, elke 

dame om tot een ware prinses. Ik, daarentegen, spits mij in 

de ‘men-cave’ vooral toe op de heren. Heren zijn welkom voor 

een trendy kapsel, ambachtelijk scheren en baardverzorging. 

De men-cave is uiteraard ook voorzien van pintjes, whisky, 

playstation, mannenmagazines,… Kortom alles wat je nodig 

hebt om een bezoek bij ons zo aangenaam mogelijk te maken.” 

vertelt Robin . “Wij vinden het zeer belangrijk dat onze klanten 

het juiste advies krijgen qua styling, kleur, onderhoud van 

hun kapsel, producten,… Daarom stoppen onze opleidingen 

nooit. We blijven bijleren op alle vlakken. Zowel qua producten, 

management, verkoop, technieken qua snit, kleur en styling… .” 

vertelt Robin nog.

→ www.haarenbarbier.com

Haar & Barbier – Sint-Michiels Scott Devos studeerde in 2012 af in het Sint-Lucas in Gent. In al zijn 

jaren opleiding was hij weinig geboeid door het 3D-visualiseren en 

renderen. Op vandaag heeft hij er echter zich op toegespitst en is dat de 

tool bij uitstek om bij zijn klanten zijn interieurontwerpen te presenteren. 

“Het startte met enkele projectjes voor familie en vrienden. Zo zag 

ik de voordelen van het visualiseren van een ontwerp. Ik heb mij dan 

ook toegespitst op het verfijnen van mijn renderskills. Meer en meer 

aanvragen kwamen binnen en zo ben ik gestart met FOX3D. ” vertelt 

Scott. 

FOX3D staat in de eerste plaats voor vernieuwende, frisse, moderne 

ontwerpen en visualisaties. Er mag gerust out-of-the-box gedacht 

worden. Scott wil voor elke klant iets unieks maken. Hiervoor gaat hij ter 

plaatse en bespreekt hij zorgvuldig met de klant wat hij wil en wat zijn 

dagelijkse gewoontes zijn. Daarna maakt hij een voorontwerp, éénmaal 

dit is goedgekeurd begin in aan het visualiseren. Bij het visualiseren is 

het belangrijk dat er een soort van sfeer ontstaat in het ontwerp, zodat 

de klant zich onmiddellijk thuis voelt en een wow-gevoel krijgt.

→ www.fox3d.be

FOX3D – Dentergem

Nick Spanhove begon medio 2015 aan het verwezenlijken van 

zijn droom en startte het bedrijf De Kaasconnaisseur met 

de ambitie om de eerste online Vlaamse kaasspeciaalzaak 

te worden. Momenteel is hij gespecialiseerd in het verzorgen 

van recepties en buffetten. “Ons grote voordeel is dat we de 

gasten een culinaire topavond kunnen bezorgen tegen de prijs 

van een receptie met belegde broodjes. Ik kom de hapjes zelf 

rondbrengen om de producten uit te leggen. Dat is belangrijk als 

je van de hapjes ook een gespreksonderwerp wil maken. Iedere 

klant die reeds met me werkte wil opnieuw samenwerken dus 

dat boezemt vertrouwen in voor de toekomst.” 

Voor kleinere groepen kan u een gezellige kaasavond bij u 

thuis of op kantoor boeken met of zonder zijn persoonlijke 

begeleiding. Daarnaast kun je ook kaasboxen bestellen die thuis 

worden afgeleverd en is er ook de mogelijkheid tot foodpairing 

met streekbieren. 

→ www.dekaasconnaisseur.be 

De Kaasconnaisseur – Brugge
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Column

GEBREK 
AAN RUIMTE 
REMT DE 
ONTWIKKELING
Peter Brysse is naast gedelegeerd

bestuurder van Attent | Loyalty & Reward

ook lid van de Raad van bestuur en van 

het dagelijks bestuur van UNIZO West-

Vlaanderen, regiovoorzitter van UNIZO 

Noord-West-Vlaanderen en lid van de 

Raad van bestuur van UNIZO Nationaal. 

Terwijl ik deze column schrijf zitten we nog 

volop in de nieuwjaarsperiode. Familie en 

vrienden weten dit jaar wat me te wensen: 

een voorspoedig opbouw van ons nieuwe 

bedrijfspand.

Als ondernemer is dit een motiverende 

mijlpaal, je bouwt aan je zaak en geeft 

ze letterlijk vorm. Onze aanloop is echter 

bijzonder moeizaam geweest. We hadden al 

jaren onze expansieplannen… de beslissing 

koop/bouw en financiering was rond… maar 

tot over een half jaar geen grond. Wellicht 

herkenbaar bij heel wat ondernemers, willen 

groeien en vooruitgaan maar niet kunnen. 

Voor ons zo’n 5 jaar van schuivende timing 

in ontwikkelingen van industrieterreinen en 

continu zoeken naar alternatieven. 

Ondernemers in onze regio (Brugge en 

ommeland) ondervinden de ongemakken 

van het gebrek aan ruimte al langer. Een 

opwaartse druk op het bestaande aanbod en 

in de nabije toekomst weinig perspectief op 

nieuwe uitgifte om groei en ontwikkeling te 

ondersteunen. 

Ik heb mogen ervaren hoe meer dan  

20 collega-ondernemers met plannen 

en ambities onder de arm, zich stonden 

te verdringen op de uitgiftedagen op de 

gemeente. De 6.4 ha was reeds uitgegeven 

voor gemeente en West-Vlaanderen er 

erg in hadden. Niemand heeft dan ook de 

ruimtemonitor nodig om vast te stellen dat 

er iets schort. Het gebrek aan ruimte remt de 

ontwikkeling van ondernemingen, activiteiten 

en werkgelegenheid. Kortom onze regio! 

De nood aan ruimte (aanbod en voorwaarden) 

en de urgentie (voor de eenvoud: lengte van 

procedures) zijn zo pijnlijk dat we van de 

politiek mogen verwachten dat ze de diverse 

overheden en instanties op één lijn zetten en 

een antwoord formuleren.

→ In deze wisselcolumn snijdt een lid van 

de Raad van Bestuur van UNIZO West-

Vlaanderen telkens een maatschappelijke, 

ondernemend thema aan. In deze editie 

Peter Brysse, gedelegeerd bestuurder 

Attent | Loyalty & Reward. 

Adviesvraag

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

Inhaalverbod voor vrachtwagens.  
Hoe zit dat nu precies?

Principe

Het algemeen inhaalverbod geldt voor alle 

vrachtvervoer met een MTM (maximaal toegelaten 

massa) van méér dan 3,5 ton. In de praktijk gaat 

het hier vooral over vrachtwagens, maar van 

zodra de combinatie van uw zware terreinwagen 

met aanhangwagen de 3,5 ton overschrijdt, bent 

u evenzeer onderworpen aan het inhaalverbod. 

Voertuigen voor personenvervoer, zoals autobussen 

zijn NIET onderworpen aan het inhaalverbod. Het 

verbod is van toepassing buiten 

de bebouwde kom, op de openbare 

wegen waarvan de rijbaan twee 

rijstroken in de gevolgde rijrichting 

omvat.

Het inhaalverbod geldt bij neerslag, 

op autowegen en wegen met ten 

minste vier rijstroken met of zonder 

middenberm, voor bestuurders van 

voertuigen en slepen met een MTM 

van méér dan 7,5 ton.

Uitzonderingen

Het inhalen van voertuigen 

die gebruik maken van een 

voorbehouden rijstrook voor traag verkeer, het 

inhalen van landbouwvoertuigen en het inhalen 

wanneer een verkeersbord dit toelaat (tot aan het 

eerstvolgende verbodsbord), mag wel. In dit laatste 

geval blijft het inhaalverbod wel van toepassing in 

geval van neerslag.

Meer vragen?  

Bel de ondernemerslijn: 0800 20 750 of 

ondernemerslijn@unizo.be
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Drie tips bij wegenwerken 

01. Blijf positief
“Je mag nooit de moed verliezen tijdens 

wegenwerken. Er komt een storm van 

verhalen op je af en iedereen praat erover. 

Onthoud goed dat de werken tijdelijk zijn, 

ook al duren ze een eeuwigheid. En praat 

met de lokale overheid.” 

02. Pleeg overleg
“Bij de start van de werken organiseerden 

we een vergadering voor alle handelaars en 

ondernemers uit de straat. Zo weet je dat 

je niet alleen staat. Bakkers, advocaten, 

supermarkten… Ze hadden allemaal hun 

problemen. En je leert van elkaar.” 

03. Communiceer 
“Laat duidelijk blijken dat je ook tijdens 

de werken keihard aan de slag bent. Wij 

gebruiken onze sociale media intensief. We 

laten elke dag van ons horen. Dat loont.”

Wegenwerken. Automobilisten 
vloeken eens hard, zelfstandigen 
vloeken nog harder. Want niets 
vervelender dan een onbereikbare 
zaak te moeten runnen. De 
Torhoutse brasserie Heuvelhof 
kampt al 2,5 jaar met werken in de 
straat. Hun oplossing? Creativiteit 
en de start van een webresto.

Al veertien jaar lang vind je brasserie 

Heuvelhof langs de Oostendestraat in 

Torhout. Door de jaren heen bouwden Tom 

Van Den Heuvel (37) en Lore Cortvriendt (31) 

er een stevige reputatie op. 

Toen ruim twee jaar geleden werken van 

start gingen in de straat, besloten ze niet 

bij de pakken te blijven zitten. Wel om er 

het beste van te maken. “We wisten dat 

de werken een hele tijd zouden aanhouden, 

maar gelukkig gebeurt alles in fases. Er 

wordt telkens een ander deel van de straat 

aangepakt. Het gevolg is wel dat doorgaand 

verkeer al een hele tijd niet meer mogelijk 

is voor onze deur.” ’s Middags is het iets 

kalmer in het Heuvelhof, maar tijdens de 

weekends maken de werken amper verschil. 

De tafeltjes lopen vlot vol. “Met dank aan 

ons trouw klantenbestand en onze service”, 

zegt Lore. “Gelukkig bleef de brasserie altijd 

bereikbaar. Mits een omleiding, maar tot 

daaraantoe. Ook onze parking bleef altijd 

toegankelijk. Dat is een luxe in onze situatie.”

Pop-up of web 

De lange wegenwerken brachten ook de 

nodige inventiviteit met zich mee. “Ons 

eerste idee was om een pop-upzaak te 

starten in het centrum van Torhout, maar 

dat bleek niet haalbaar. Daarom kozen we 

voor een webresto: een online platform waar 

je alle gerechten bestelt en nadien afhaalt.” 

Tom en Lore gingen er in het najaar van 

2014 mee van start en boekten meteen 

succes. “Het verbreedde onze horizonten. 

Zo verzorgen we vandaag regelmatig 

evenementen en feesten. Dat deden we 

voor de werken en de webresto niet. Op 

die manier hebben de wegenwerken extra 

kansen met zich meegebracht. Daar zijn we, 

achteraf bekeken, erg blij om.”

→ www.heuvelhof.be

Hoe een last een zegen kan worden

Uzine / interview
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Wegenwerken 
gaven ons 
nieuwe kansen
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Storesquare 
houdt uw
winkel open, 
elk uur van 
elke dag.

U denkt dat uw winkel te klein is voor een 

eigen webshop? Niet dus! Dankzij het nieuwe

Storesquare online shopping platform kunt u 

nu uiterst makkelijk en voordelig uw producten

online aan de man brengen. Wij zorgen voor de 

administratie en de betaalmodule, u hoeft enkel

de aanangekg ochte goederen te versturen of mee

te geven metet ded  klant.

Vanaf nu kunnen uw klantnten en altijd bij u 

terecht, ook als u er niet bent. 24//2424 en 7/7.

EenEenEenEen ininininitiitiitiatiatief fe vanvannn:

Ontdek wat een online
shop voor u kan doen op
www.storesquare.be

STO15 ad ZO Goethals BtoB 285x220.indd   1 08/01/16   15:35 2524
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E-commerce

De consument heeft voor zijn 
aankopen de weg gevonden naar 
het web, maar komt meestal 
terecht bij grote internationale 
spelers. Er was dan ook dringend 
nood aan een oplossing voor 
de lokale handelaars. UNIZO, 
Roularta & KBC hebben dan ook 
de handen in elkaar geslagen 
en hebben een e-commerce 
platform gecreëerd speciaal 
voor de lokale handelaar. We 
praten met Karel Van Biervliet, 
founder van Storesquare.

Lokale handelaars hebben vaak de middelen 

niet om zelf een online platform op te zetten 

en te beheren. Naast de kost die nodig is om 

een e-commerce website te ontwikkelen, 

is er immers ook nog de investering om 

traffic te genereren naar de online shop. 

Storesquare wil hierop een antwoord bieden.

“Storesquare is een online platform waarop 

diverse lokale handelaars hun producten 

online kunnen aanbieden. Een win-win 

voor lokale handelaars en voor klanten. 

Uit onderzoek blijkt immers dat de klant 

– ook online – nog steeds verkiest om bij 

een lokale speler te kopen.” vertelt Karel 

Van Biervliet, drijvende kracht achter 

Storesquare. 

“Storesquare groepeert verschillende 

productcategorieën. Op de online 

marktplaats vind je niet alleen fashion maar 

ook decoratie-artikelen, fietsen, elektro, 

juwelen, lingerie, brillen …. Het Storesquare 

team staat daarenboven garant voor een 

top-klantenservice. Helpdesk-medewerkers 

staan de lokale handelaar bij met raad 

en daad voor het vullen van de webshop, 

een professionele fotograaf kan worden 

ingezet,… Tevens is het Storesquare-

systeem geïntegreerd met haar logistieke 

partners om een vlekkeloze distributie-

oplossing te bieden.” legt Karel Van Biervliet 

verder uit. 

Storesquare is online sinds 1 februari en 

je treft er op vandaag de producten van 

200 winkeliers uit West-Vlaanderen. In 

het voorjaar wordt de site dan ook verder 

uitgebreid naar de andere Vlaamse 

provincies. 

Het Storesquare abonnement is de eerste  

6 maanden gratis en bedraagt daarna  

135 euro per maand. Ook op de transacties 

wordt een commissie afgestaan aan 

Storesquare. “Dit weegt echter niet op tegen 

de investeringen die een eigen webshop 

en marketingcampagne met zich zouden 

meebrengen.” Aldus Van Biervliet nog.

→ www.storesquare.be

Storesquare

E-commerce  
is booming! 

Het antwoord voor de lokale handelaar

op de internationale e-commerce spelers?
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Eventreview

26.11.15

06.12.15

Hoe future proof is uw 

onderneming? Op deze vraag en 

meer kregen de deelnemers van 

deze sessie een antwoord. 

Tijdens de trekking van Super Shopping Kortrijk, de 

eindejaarsactie van UNIZO Kortrijk werd een prijzenpot 

van meer dan 20.000 euro, die rechtstreeks terugvloeit 

naar de Kortrijkse handelaars, verdeelt.

UNIZO Veurne mocht z'n jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie dit jaar organiseren bij 

Carrosserie Vanden Bussche, gastspreker 

was Politierechter Geert Vandaele, gekend 

van 'De Rechtbank'.

07.01.16

4 West-Vlaamse ondernemers trokken 

er op uit om de Cayambe-vulkaan te 

trotseren en zo meteen 45.000 euro in te 

zamelen voor kansarme quinoa-boeren. 

15.01.16

15.01.16

Uzine / eventreviewUzine / eventreview

Gérard Parmentier, stopt na 24 jaar als 

actief bestuurslid van UNIZO Kortrijk. 

Bedankt Gérard!

18.11.15
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21.01.16

Karel Van Eetvelt mocht de 

tentoonstelling naar aanleiding 

van 90 jaar De Panne openen en 

de ondernemers van De Panne 

toespreken op de nieuwjaarsreceptie

24.01.16

Ook dit jaar was de 

nieuwjaarsreceptie van UNIZO 

Bavikhove een schot in de roos.

26.01.16

UNIZO Roeselare pakte tijdens 

de nieuwjaarsreceptie uit met 

een prachtige modeshow in 

kledingzaak Deleye. 
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De eerste Nieuwjaarsreceptie van UNIZO 

West-Vlaanderen werd opgesmukt met 

een panelgesprek met Steve Ronse, Karl 

Verlinden en Jean De Bethune. 

29.01.16

UNIZO Vleteren rolde z'n rode Loper 

opnieuw uit en mocht 160 Vleterse 

ondernemers verwelkomen, ook de 

nieuwe startende ondernemers werden 

in de bloemetjes gezet.

13.01.16
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Sinds enkele jaren is in 
West-Vlaanderen een 
bereikbaarheidsadviseur actief. 
Jochen Goekint, adviseur 
mobiliteit bij UNIZO Nationaal, 
neemt deze taak in opdracht van 
het Agentschap Wegen en Verkeer 
West-Vlaanderen op zich. 

Een bereikbaarheidsadviseur, het is een 

lange titel, maar simpel gezegd vormt hij 

als het ware de brug tussen wegenwerken 

en de ondernemers die erdoor getroffen 

worden. Op gewestwegen waar grote 

werken worden uitgevoerd staat de 

bereikbaarheidsadviseur klaar om de 

getroffen handelaars te ondersteunen en 

te informeren over de organisatie van de 

werken of de mogelijke steunmaatregelen, 

zoals de rentetoelage. 

 

Naast bereikbaarheidsadvies op de 

gewestwegen ondersteunt Jochen ook 

de adviseurs lokale werking en de lokale 

UNIZO-afdelingen die met werken te maken 

hebben. Samen streven ze naar heldere 

communicatie, goede afspraken omtrent 

de organisatie van de werf en een optimale 

omleidings- en bestemmingssignalisatie. 

Onder meer UNIZO Ardooie en UNIZO 

Deerlijk wonnen advies in bij Jochen en 

zetten overleg met het gemeentebestuur op 

in aanloop naar de werken.

→ www.unizo.be/westvlaanderen

Meer vragen?  

Jochen.goekint@unizo.be

0471 124 904

wegenwerken
De brug tussen

Bereikbaarheidsadviseur
Jochen Goekint

UNIZO voor u

FASHION  |  COMPANY  |  LIFESTYLE

www.hannesverstraete.com

HANNES VERSTRAETE photography
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UNIZO  BOEIENDE SESSIES VOOR U!

Commercieel Denken: Daguitstap
24.03.16   Vertrekplaats: Roeselare

E-Commerce
Sessie 1:   02.03.16   Kortrijk  -  03.03.16   Veurne
Sessie 2:   17.03.16   Kortrijk  -  23.03.16   Veurne

Strategie
14.03.16   Kortrijk

Service Design  +  Klantenbeleving
22.03.16   Roeselare

Schrijf je in via de website 
www.unizo.be/westvlaanderen
Voor meer info, neem contact op met Nele: nele.deroos@unizo.be of 0494 77 97 82

Uzine Uzine / ondernemersnieuws

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

Heli-skitrips naar Rusland op de menu 
Na 20 jaar in Brugge besloot Tim Bulcke dat het tijd was voor iets 

nieuws. Hij maakt zijn droom waar door een nieuwe grote Peak 

Performance General Store te openen in Knokke, met op het eerste 

verdiep een reisbureau waar enkel Heli-skitrips naar Rusland op 

het menu staan. ‘Deep in Russia Skiing Agency’ is ontstaan uit 

Tim’s grote passie voor diepsneeuw skiën en dit over gans Rusland. 

Hij was overdonderd door de natuur en bergen en besloot om zijn 

passie te delen. 

→ www.peakperformance.be - www.deepinrussia.be

Xolato pakt uit met eigen gin
De X-Gin werd gecreëerd door meester-chocolatier Peter 

Messely van Xolato die zijn creativiteit volledig liet gaan 

in een samenwerking met Distillerij De Moor. Het resultaat 

is een gin op basis van de beste specerijen van over de 

hele wereld. Naast de jeneverbes en de 45 andere kruiden 

worden gebruik gemaakt cacaobonen uit Columbia, wilde 

peper en vanillestokken uit Madagascar, werelds befaamde 

hazelnoten uit Piemonté en amandelnoten uit Avola. 

→ www.xolato.be

Brasserie Zonnebloem  
lanceert eigen Pils ‘Parel’
Uitbaters Dominique Vandoorne en Elke Robberechts 

runnen Brasserie Zonnebloem sinds april 2004. Op de 

bierkaart in de brasserie staat al enige tijd het Wolf-

bier maar een Parel-biertje ontbrak hier nog. De idee om 

een eigen bier te brouwen, is ontstaan toen buurman 

Joachim Nuyttens vroeg om een brouwerij te maken van 

de leegstaande opslagplaats van de brasserie. Joachim 

brouwt ook zijn eigen bier ‘Hoppelaar’. 

→ www.zonnebloem.be

Ondernemersnieuws

Knokke

Langemark

Moerbrugge



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

SEIZOENSARTIKELEN   IN- & OUTDOOR MEUBELEN   GLAS

POTTERIE   VERPAKKING & LINTEN   ZIJDEN BLOEMEN ...

30 000 ART CASH & CARRY

DECORATIEMATERIAAL

GROOTHANDEL

www.vandervennet.com

UNIZO ADV VDV 01-2016.indd   1 29/01/16   15:55
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CHECK ONZE  
 ONLINE KALENDER

www.unizo.be/west-vlaanderen/activiteiten

DI 01.03
SINT-IDESBALD 

Bedrijvige kernen aan 
de Westkust

WO 02.03
LOPPEM

Innovatie academie: 
Ondernemen met 
innovatieve apps 

WO 16.03
VEURNE 

A Taste of Business 
Frankrijk

VR 04.03
IZEGEM 

Puur Izegem

DO 17.03
KORTRIJK 

E-commerce: aan 
de slag met Google 
adwordsMA 07.03

ZWEVEGEM

Prospecteren,  
(n) iets voor u?

DO 17.03
GISTEL

Prospecteren,  
(n) iets voor u?DO 10.03

SNELLEGEM

Lente receptie DI 22.03
ROESELARE 

Klantenbeleving: 
Digitale 
Klantgerichtheid

MA 14.03
KORTRIJK

Bepalen van uw missie 
en visie DO 24.03

ROESELARE

Commercieel denken: 
Daguitstap met 
bedrijfsbezoeken

DI 15.03
ZWEVEZELE 

Het internet.  
Ook uw zaak.

VR 26.02
ROESELARE

Timecheck

Activiteiten 
voor Starters

MA 29.02
BRUGGE 

Starten als zelfstandig 
ondernemer

MA 22.02
OOSTENDE

Starten als zelfstandig 
ondernemer

DI 23.02
BRUGGE

Startlening+ 
aanvragen?!

WO 24.02
ROESELARE

Starten als zelfstandig 
ondernemer

MA 22.02
OOSTENDE

Rechten en plichten 
bij Sociale Inspectie

MA 14.03
OOSTENDE

Inspiration@Lunch 
met Bart Versluys

DO 25.02
WESTVLETEREN

Prospecteren,  
(n) iets voor u?

MA 29.02
KORTRIJK 

Ondernemen in de 
kinderopvang, geen 
kinderspel?!

DI 01.03
ROESELARE

Prospecteren,  
(n) iets voor u?



   Hilko, zaakvoerder 
          Hilko Guitars

Ik kan me geen   
  batterij aan adviseurs  
 veroorloven, maar ik 
    heb wel UNIZO. 

Bepaal zelf de koers 
van uw bedrijf. 
Wij maken de weg vrij. 
Dankzij UNIZO hebt u alles bij de hand om sterker te ondernemen. Want UNIZO houdt de vinger aan de 
pols. Zo verneemt u alle ondernemersnieuws uit eerste hand. Deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar. 
UNIZO steekt de handen uit de mouwen en komt op voor uw belangen. Want als ondernemer verdient 
u een sterke belangenorganisatie, waarop u kan rekenen. Voor advies, informatie of nuttige tips en 
contacten. Uw UNIZO-lidmaatschap biedt u een stevig pakket aan voordelen en ondersteuning.
 
Laat ook u en uw bedrijf op handen dragen, net als meer dan 85.000 van uw collega-ondernemers.

U bent al UNIZO lid vanaf 195 euro. 
Ontdek al onze voordelen op 
www.daaromunizo.be


