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Ondernemen
door de bril van
Geert Bourgeois
In dit Uzine leest u een dubbelinterview met de minister-

president en oud-UNIZO-collega en huidig parlementslid, 

Axel Ronse. Beide West-Vlamingen spreken vol lof over 

het West-Vlaamse ondernemerschap en de dynamiek en 

wendbaarheid van onze ondernemers. Maar toch liggen 

er heel wat uitdagingen op tafel voor onze economie. 

Meer dan in welke andere provincie ook, is er vandaag een 

bijzonder grote arbeidskrapte. Honderden KMO’s blijven 

maanden zitten met niet-ingevulde vacatures. Uiteraard 

een teken van de heropleving van de economie, maar 

tegelijk zet het ook een rem op de verdere economische 

ontwikkeling van onze ondernemingen. 

We horen het beide politici graag zeggen dat we de 

mensen meer ‘arbeids-mobiel’ moeten maken. Met 

andere woorden de grenzen wegwerken zodat Fransen 

en Walen sneller aan de slag kunnen bij West-Vlaamse 

KMO bedrijven. Helaas worden we in de feiten steeds weer 

geconfronteerd met allerhande administratieve overlast 

om flexibel werken mogelijk te maken. Anderzijds komen 

nog steeds heel veel vijftigers, mét tonnen ervaring, veel te 

snel in een duur pensioensysteem. UNIZO werkt nochtans 

al jaren aan een activeringsbeleid bij zijn leden. Omscholen 

van mensen met een verkeerd arbeidsmarktprofiel, 

verdere uitbouw van het systeem van leren en werken en 

het aan de slag houden van oudere werknemers kunnen 

oplossingen bieden.

Frappant ook hoe de minister-president zich heel 

nadrukkelijk uitspreekt over het retailbeleid in Vlaanderen. 

Winkels horen in de kernen van steden en gemeenten 

te zitten en er dient een halt worden toegeroepen aan 

overbodige winkelcomplexen buiten de stadscentra. 

Met een IKEA dossier in Wevelgem, waarbij naast een 

woonwinkel ook nog eens 10.000 m² shopping wordt 

voorgesteld, is dit een interessant standpunt, waarmee 

eindelijk ook de visie van UNIZO wordt bevestigd. 

Vlaanderen is de voorbije decennia veel te veel 

geëvolueerd naar een baanwinkelsliert, waardoor heel 

wat gemeentelijke centra leeg zijn gelopen en de sociale 

dynamiek verloren is gegaan. Werk aan de winkel dus, ook 

voor de minister-president.

Reageren?

frederik.serruys@unizo.be

Frederik Serruys

UNIZO West-Vlaanderen
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Stap uit je comfortzone en reis mee met Trias 
Wil je als ondernemer je horizon verruimen? Over 

de muren van je bedrijf en de grenzen van ons land 

heen kijken naar collega-ondernemers in het Zuiden? 

Ga dan mee op één van de ondernemersreizen van 

Trias, de ngo die boeren en ondernemers verbindt, 

versterkt en verandert. Voor de sportievelingen 

organiseert men eind november de derde Trias Trail. 

Dit jaar trekt deze expeditie naar Oeganda, waar 

men de Mount Stanley (5109 m!) gaat beklimmen 

ten voordele van Trias-partner Ussia. Ondernemers 

die het iets rustiger aan willen doen, maar wel heel 

wat nieuwe ervaringen willen opdoen, kunnen mee op 

Township Experience naar Zuid-Afrika. 

→ www.trias.be

2011 2012 2013 2014 2015 2016

West- Vlaanderen 8355 8032 7378 8266 8475 8803
Tabel: Evolutie van het aantal starters 

in West-Vlaanderen, 2011-2016

Aantal West-Vlaamse 
starters steeg vorig jaar 
met 3,9%
2016 is een absoluut topjaar 

inzake het aantal starters, 

ook in onze provincie. Dat 

blijkt uit cijfers van UNIZO 

West-Vlaanderen en 

handelsinformatiebedrijf 

Graydon. In West-Vlaanderen 

steeg het aantal starters 

sinds vorig jaar met 3,9% tot 

8.803. Een cijfer dat overigens 

de komende maanden 

nog opwaarts kan worden 

bijgesteld. ©
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Welkom
in de
buurt.

Regiokantoor West-Vlaanderen
Brugsesteenweg 253, Kortrijk

T 056 36 99 99
www.matexi.be - westvlaanderen@matexi.be

ROESELARE HET LAERE
PRAKTIJK - KANTOOR - WINKELRUIMTE TE KOOP

Het Laere is een unieke locatie in Roeselare waar Matexi een nieuwe duurzame woonbuurt 
realiseert, op wandelafstand van de Grote Markt en net naast het Noordhofpark. 
Met 2.200 m² commerciële ruimte biedt Het Laere ook uitzonderlijke mogelijkheden aan 
voor kantoren, winkels en parktijkruimte voor vrije beroepen. De commerciële ruimtes zijn 
nog niet onderverdeeld. U kunt ze dus op maat aankopen of huren en invullen à la carte. 

Talrijke troeven:
  centrale ligging, nabij Grote Markt en station
  vlot bereikbaar via de Noordstraat 
  ruimtes op maat
  ondergrondse parking en lift
  laad- en loszone
  autoluwe woon- en winkelbuurt
  bijna-energie-neutraal (BEN)
  snelle oplevering: februari 2017 

Meer info?
Contacteer Marie-Emmy Savels, zij helpt u graag verder.
T 0477 41 70 09 • marie-emmy.savels@matexi.be

ZIN OM HIER TE ONDERNEMEN?

170220_ADV_UZINE_175x257.indd   1 2/02/2017   9:52:37

Aanpassing moederschapsverlof 
belangrijke vooruitgang 
Sinds januari 2017 kunnen zelfstandige moeders 

genieten van langer en flexibeler moederschapsverlof. 

Bevallen moeders die als zelfstandige zijn 

ingeschreven, kunnen vanaf 1 januari 2017 maximum 

12 weken i.p.v. 8 weken moederschapsrust opnemen. 

Daarnaast kan men deze op een flexibele manier 

opnemen. Zo kunnen zelfstandige moeders 

gedurende een bepaalde periode kiezen voor een 

combinatie van moederschapsverlof en werken. 
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Waarom een leerjongere in mijn KMO? 
Dit jaar vereenvoudigt de Vlaamse overheid het duaal leren. Op die manier moet 

het duaal leren opnieuw aantrekkelijker worden voor zowel jongeren als bedrijven. 

Als werkgever kun je een RSZ-korting van € 800 per kwartaal bekomen voor een 

medewerker die een jongere opleidt en een mentoropleiding heeft gevolgd. Syntra 

West organiseert dit voorjaar vier mentoropleidingen van telkens vier sessies.

→  Meer info: Ann Verdonck - ann.verdonck@unizo.be - 050 33 13 13

UNIZO West-Vlaanderen wordt  
nog meer dé adviseur voor de ondernemer
Heel wat van onze ondernemers werken dagdagelijks IN hun zaak, 

maar vergeten vaak om ook AAN hun zaak te werken. Met de evoluties 

die zich in de laatste jaren aan het voltrekken zijn, is ook dit meer dan 

ooit broodnodig om de overlevingskansen voor de onderneming te 

verhogen. Het is echter niet evident om als ondernemer de juiste kaart 

te trekken. UNIZO zet daarom vanaf 2017 nog meer in op persoonlijke 

adviezen, alsook op begeleidingstrajecten voor ondernemers. 

“Go4Business, het traject voor pré-starters en Road to Action, het 

begeleidingstraject voor nieuwe ondernemers die een klankbord nodig 

hebben, bestaan al enkele jaren. Daarbij komen nu ook het traject Go 

for Finance, waar we samen met de ondernemer op zoek gaan naar de 

ideale financieringsmix en Road to Growth, een begeleidingstraject 

specifiek ontwikkeld voor doorwinterde ondernemers die op een 

kruispunt zitten met hun onderneming. Daarnaast zetten we ook nog 

veel meer in op 1 op 1 adviesgesprekken”.



Twee West-Vlamingen, twee politici, twee N-VA’ers. En allebei hebben ze een link 
met ondernemen. Vlaams minister-president Geert Bourgeois begon zijn carrière 
als Izegemse schepen van Handel en Middenstand. Volksvertegenwoordiger Axel 
Ronse was in een vorig leven regiodirecteur bij UNIZO. Zijn oud-collega’s Steve 
Ronse, Manu Demeester en Frederik Serruys voelen het duo aan de tand.

Aan de gezellige tafel van restaurant Lagaar 

vlakbij de haven van Zeebrugge, ontmoeten 

we Geert Bourgeois en Axel Ronse. Tussen 

kaaskroket en koffie wordt snel duidelijk 

dat wat chauvinisme niemand vreemd is. 

Ook niet de minister-president. “West-

Vlamingen zijn innovatief en wendbaar. Als 

een bedrijf over kop gaat, komen er twee 

andere in de plaats. Van de laatste vier KMO-

laureaten van UNIZO waren er drie uit West-

Vlaanderen. West-Vlaanderen is goed bezig.”

Toch hinken we op het vlak van  

start-ups achterop. 

Geert Bourgeois: “Flanders Food, het nieuwe 

onderzoekscentrum rond voeding, moeten we 

zeker in West-Vlaanderen kunnen opstarten. 

We zijn de sterkste agrovoedingssector van 

Europa. Ook Blue Energy en Blue Economy 

moeten we verder uitbouwen. Het budget 

van 100 miljoen dat Philippe Muyters 

voorziet, begeleidt groeiende starters in 

onderzoekscentra. Zo krijgen ook de kleine 

bedrijven de kans om zich te ontwikkelen. 

Ook dankzij productontwikkeling in 

samenwerking met hogescholen.”

“Onze universiteiten zijn bezig met 

3D-printing van weefsels en onze bedrijven 

draaien op infinite computing systems of 

machine-to-machine communicatie. Zo’n 

systemen zijn de muziek van de toekomst. 

Dat innovatieve zit er ingebakken in 

Vlaanderen.”

Axel Ronse: “In de regio Kortrijk ontwikkelt 

zich een sterk ecosysteem. De opleiding 

Digital Arts en Entertainment van Howest 

is een echte wereldspeler op vlak van 

virtual reality. De uitdaging is om te blijven 

investeren in infrastructuurmogelijkheden 

om die studenten in de regio te houden en 

hier te laten ondernemen. Onze troef van 

toonaangevende KMO’s moeten we nog  

meer uitspelen.”

Eigenlijk stellen
we het te goed

98
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Wat met de war for talent? Ondernemers 

vragen steeds vaker technische profielen, 

maar vinden die niet. Kan dat een rem vormen 

op de groei van start-ups?

Ronse: “Op korte termijn moeten we 

kijken naar de grensregio’s zoals Wallonië 

en Noord-Frankrijk. In Noord-Frankrijk 

zijn er veel heftruckchauffeurs op zoek 

naar werk, terwijl het hier een schaarse 

job is. Ook het aantrekken van Waalse 

werknemers moeten we overwegen. 

Met het wegwerken van de plaatselijke 

werkgelegenheidsagentschappen – en dus 

werkmensen uit die grijze zone aan statuten 

halen – komen meer laaggeschoolden op de 

gewone arbeidsmarkt.”

Bourgeois: “Eigenlijk stellen we het te goed. Er 

zijn in West-Vlaanderen 41.000 werklozen en 

werkzoekenden. Dat is 6 procent minder dan 

vorig jaar. VDAB speelt hierin op door jonge 

mensen competenties aan te leren. Anderzijds 

spelen ook bedrijven een grote rol om hun 

personeel steeds bij te scholen, anders 

ontstaat er een technische kloof.”

De uitdagingen van retail

In onze regio hebben vooral retailers het 

erg lastig. Mede door de opkomst van 

e-commerce. Hoe kunnen we die negatieve 

tendens tegengaan?

Ronse: “Steden en gemeenten bepalen voortaan 

zelf in welke zones welke functies komen. 

“West-Vlamingen zijn 
innovatief en wendbaar. 
Als een bedrijf over kop 
gaat, komen er twee 
andere in de plaats” 
— Geert Bourgeois

Geert Bourgeois en Axel Ronse over regels,
retail en de toekomst van West-Vlaanderen
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Daardoor kunnen ze via de ruimtelijke 

planning het socio-economisch aspect 

invullen. Het succes van dit decreet hangt 

natuurlijk af van de mate waarop de 

gemeenten daarmee omgaan.”

Daar lag ook al het probleem. Met UNIZO 

kunnen we aanbevelingen doen, maar 

steden en gemeenten zijn erg op zichzelf 

ingesteld. Er is een Vlaams kader nodig die 

zegt: dit kan, en dit niet.

Ronse: “Het integraal vestigingsdecreet 

is voor een regering het hoogst mogelijke. 

Als Vlaanderen alles zelf bepaalt, gaat de 

autonomie van de steden en gemeenten 

verloren. En dat gaat net in tegen het geven 

van vertrouwen aan gemeentebesturen.”

We zijn een grensoverschrijdende regio. 

Vanuit Frankrijk komt er 100.000 vierkante 

meter aan retailzone bij. Die druk zuigt onze 

kernen helemaal uit.

Bourgeois: “De concurrentie in Frankrijk is 

inderdaad erg groot. Winkeliers maken er 

ook nog tijd voor hun bezoekers. Er is nog 

tijd voor een babbeltje, terwijl mensen hier 

ongeduldig bij de bakker en slager op de 

toonbank trommelen. We moeten onze 

mentaliteit veranderen en van winkels 

terug een ontmoetingsplaats maken. Het 

persoonlijk contact is in tegenstelling tot 

grote warenhuizen altijd de grote troef 

geweest. E-commerce kan een troef zijn: 

het is een goede oplossing om de grote 

stockvoorraden van winkels binnen de 

perken te houden en de consument hoeft 

geen grote afstanden te overbruggen.” 

Ronse: “Daarom moeten ondernemers sterk 

inzetten op beleving en authenticiteit. De 

klant is veel intelligenter geworden en heeft 

ook geen winkel meer nodig om zijn inkopen 

te doen. Innovatie is in dat opzicht nooit 

belangrijker geweest.”

Kafkaiaanse vergunningen en premies

In 2019 wordt de socio-economische 

vergunning geïntegreerd in de 

omgevingsvergunning. Hoe zal dat in zijn  

werk gaan?

Bourgeois: “Vandaag kennen we de 

kafkaiaanse situatie dat je toestemming krijgt 

om te bouwen, maar geen toestemming hebt 

om te exploiteren. De omgevingsvergunning 

koppelt alles en wordt van onbepaalde duur. 

Dat is een enorme vooruitgang. We willen een 

slagvaardig instrument waarbij niet iedereen 

zomaar stokken in de wielen kan steken.”

Ondernemers vinden vaak hinder door 

wegenwerken in het centrum of de rand 

van de stad. Axel, U wil de hinderpremie 

hervormen. Hoe? 

Ronse: “Die hinderpremie heb ik altijd 

onrechtvaardig gevonden. Er is geen enkele 

ondernemer die wil sluiten om een subsidie te 

krijgen. Ook wie openblijft, heeft te lijden onder 

wegenwerken. In de hervormde hinderpremie 

krijgen retailers 2.000 euro. Daarmee mogen 

ze doen wat ze willen. En als ze toch moeten 

sluiten, krijgen ze vanaf de 21ste sluitingsdag 

80 euro per gesloten dag. Ook ondernemers 

die niet in de werfzone actief zijn, kunnen 

een aanvraag doen. De maatregel gaat 

vanaf juli 2017 in werking en is handig op 

twee niveaus: alles gaat automatisch en de 

onrechtvaardigheid verdwijnt.”

Bourgeois: “Met het regeerakkoord willen 

we vertrouwen geven aan de mensen. 

Vandaar die automatische vergoeding voor 

ondernemers. Ik ga ervanuit dat 95 procent 

van alle ondernemers te vertrouwen is en 

correct handelt. Met de nieuwe regelgeving is 

er veel minder papierwerk en krijgen mensen 

niet steeds het gevoel dat ze gecontroleerd 

worden.”

Axel werkte voor UNIZO rond mobiliteit op 

provinciaal niveau. Zijn er nog bepaalde 

zaken die je tijdens je UNIZO-periode hebt 

opgedaan?

Axel: “Absoluut. Dankzij mijn UNIZO-verleden 

kon ik samen met de minister-president de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen verder 

uitwerken. Zo moet je als ondernemer een 

concreet belang aantonen om een beroep in 

te dienen. Daarbij vragen we meteen aan de 

Raad om zich over alle betwistingen uit te 

spreken, zodat er geen vervelende carrousel 

ontstaat. Daarmee zitten we richting 

ondernemers en rechtszekerheid zeker een 

goede stap in de juiste richting.”

“Er is geen enkele 
ondernemer die 
wil sluiten om een 
subsidie te krijgen”
— Axel Ronse
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Vereniging in de kijker

UNIZO Oostende
UNIZO Oostende organiseert in 2017 voor het eerst, samen met een 3-tal andere UNIZO-verenigingen, 

O-de-Mer. Een exclusieve avond voor alle ondernemers aan de kust. Met een uitgebreide walking dinner 

en een geamuseerde uiteenzetting van Frederik Imbo, wordt de avond vast een overdonderend succes. 

Dit bewijst alleen maar dat UNIZO Oostende vol frisse ideeën zit en dat de vrijwillige bestuursleden open 

staan voor nieuwe uitdagingen. Op weg naar de verkiezingen, schrijft UNIZO Oostende binnenkort ook een 

prioriteitennota op maat van de wensen van de Oostendse zelfstandige ondernemers. 

12

Ook in 2017 blijft ‘Actie voor Starters’ 

zich samen met zijn partners inzetten om 

prestarters en startende ondernemers 

te steunen bij de opstart van hun zaak. 

Wie zich op de website registreert, kan 

zijn keuze maken uit een goed gevuld 

jaarprogramma bestaande uit opleidingen, 

netwerkmomenten, coaching en begeleiding.

Start-up Talk = een infosessie waar je  

uitgebreid geïnformeerd wordt over de 

administratieve formaliteiten bij de opstart 

van jouw zaak.

Meet & Learn = een georganiseerd gesprek 

met een ervaren ondernemer uit je sector.

Personal Coaching = individuele begeleiding 

op maat van je noden.

OndernemersPUB = een netwerkmoment 

gecombineerd met een workshop en 

infomarkt.

Financieel/ Commercieel Management =  

drie opleidingssessies met een financieel of 

commercieel expert.

Grow-up Talk = een workshop waarin 

gewerkt wordt rond de specifieke challenges 

van groeibedrijven. 

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

Inspirerend 
samenwerken

FILIP DEWEERT
KRISTA CLAEYS
DIRK COLPAERT
MARC QUATACKER
OLIVIER BRACKX
STEVE ROOSE
→ Afwezig

WALTER 
HOSTEN

STIJN
 VAN DEN ABBEELE
voorzitter

JOS 
GHESQUIERE

VINCENT NEYMAN
ere-voorzitter

FELICIA CARPENTIER
secretaris

Voorjaarskalender

Wanneer Wat Waar

21/02 Grow-up Talk Roeselare

23/02 Start-up Talk Kortrijk

23/02 OndernemersPUB: netwerkveiling Kortrijk

08/03 Financieel Management Kortrijk

22/03 Start-up Talk Roeselare

23/03 Personal Coaching Kortrijk

04/04 Meet & Learn Kortrijk

20/04 Start-up Talk Oostende

11/05 Commercieel Management Kortrijk

11/05 Personal Coaching Brugge

29/05 Financieel Management Brugge

01/06 Start-up Talk Brugge

Ook zin gekregen om 
aan een activiteit deel te 
nemen? Registreer je op: 
→ www.actievoorstarters.be 

en volg ons op Facebook: 

www.facebook.com/

actievoorstarters. 
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Nog vragen? 

Voor al jouw vragen rond HR kun je terecht bij 

Gerd Bellemans, Zaakvoerder id punt. Gerd 

is tevens enthousiaste coach van het UNIZO 

OndernemersForum ‘Leiderschap & HRM’. 

→ gerd.bellemans@id-punt.be

 0476 48 20 09

→ www.idpunt.be

→ www.unizo.be/ondernemersforum

HR
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Laat je  
verhaal leven
In West-Vlaanderen zijn er 
heel wat gepassioneerde 
ondernemers mét sterke 
verhalen. Wat herkenbaar 
is bij deze mensen, is hun 
bescheidenheid. Heel wat 
van die verhalen vinden 
hun weg niet naar de 
buitenwereld. Niet naar de 
klanten, maar ook niet naar 
toekomstige medewerkers. 
Een gemiste kans, want 
ook medewerkers willen 
mee werken aan een 
mooi verhaal. Zij hebben 
ondernemers en organisaties 
nodig om ook hun dromen 
te kunnen realiseren. Is er 
een match tussen beide, dan 
kunnen zij samen schitteren 
naar buiten toe. 

Authenticiteit

Dat opengooien van deuren en 

delen van verhalen is nodig! Zeker 

om goede mensen aan te trekken. 

Dit is helemaal geen eenvoudige 

job. Jonge talenten naar West-

Vlaamse ondernemingen trekken 

is een uitdaging, maar er is 

verandering op til. Als bedrijven 

hun authentiek verhaal uitstralen, 

dan komen ze bijna vanzelf, die 

medewerkers! Mensen wíllen 

meestappen in een verhaal. 

Belangrijk is om mensen te 

vinden die hetzelfde DNA hebben 

als jou. Hoe herken je dat DNA? 

Eenvoudig, door je buikgevoel en 

je gezond verstand iedere dag 

in alle eenvoud te volgen. Het 

toepassen van de ‘boerologie’ in 

de dagelijkse werking. 

Maak dus gebruik van sociale 

media, website, pers om het 

verhaal van jouw bedrijf naar 

buiten te brengen. Geen verhaal 

is te klein of onbelangrijk, zolang 

het maar authentiek is. Vertel 

de geschiedenis van je bedrijf, 

de waarden en normen van het 

bedrijf. Laat de wereld weten 

wie de mensen zijn achter jouw 

onderneming. 

Hoe ga je concreet aan de slag? 

• Brainstorm even met je 

team. Hoor van je huidige 

medewerkers wat ze een 

troef vinden van jouw bedrijf 

en werken bij jouw bedrijf. Je 

zult vaak verrast zijn van de 

antwoorden. 

• Bundel die troeven en kijk 

welke het best aansluiten bij 

de normen en waarden van de 

onderneming en de koers die 

je wil uitvaren met het bedrijf. 

Welk DNA je nu precies wilt 

aantrekken. 

• Ga aan de slag: Vertaal die 

waarden, normen en troeven 

in verhalen die kunnen 

worden gebruikt op diverse 

kanalen. Spread the word. 

Weet dat eigen medewerkers 

vaakst nog de meest 

enthousiaste ambassadeurs 

van je bedrijf zijn. 

De kracht van ontmoeten!

Onthoud ook, in de versnelling 

van de snelheid moeten 

ondernemingen zich continu 

gaan vernieuwen en uitvinden. 

Vroeger was het een kwestie 

van kennis te bezitten om iets 

te kunnen. Nu is er zodanig veel kennis, 

dat 1 persoon niet alles meer kan weten. 

Hiermee geraak je nu niet meer vooruit, 

we moeten nieuwe kennis creëren. Dat is 

innovatie! Dit doe je door mensen samen 

te brengen rond een bepaald project. Zo 

wordt jouw verhaal continu versterkt, 

gedeeld én geleefd.

Gerd Bellemans
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Om de klanten een maximale 
service te garanderen investeert 
Barias, een specialist in het 
manueel en automatisch verpakken 
van diepgevroren en gekoelde 
voedingsproducten, voortdurend 
in opleiding en bijscholing van zijn 
werknemers.

Voor het opleiden van 

verpakkingsoperatoren rekent Barias op 

het opleidingsatelier Voeding. Stephanie 

leerde er de verschillende facetten van 

de productiemedewerker kennen. Na een 

succesvolle stage bij Barias kreeg ze er een 

voltijds contract aangeboden.

In het opleidingsatelier Voeding, 

operationeel gerund door de VDAB 

West-Vlaanderen, in een partnerschap 

met Syntra West, Alimento en Fevia 

Vlaanderen, kunnen zowel werkzoekenden 

als werknemers terecht voor opleidingen tot 

verpakkingsoperator, productiemedewerker 

Voeding of technisch operator in de 

Voeding. Voor voedingsbedrijven kan een 

aanbod op maat uitgewerkt worden.

Het opleidingsatelier bevindt zich in het Huis 

van de Voeding in Roeselare, de uitvalsbasis 

voor de Fabriek voor de Toekomst Voeding.

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. 

→ www.fabriekenvoordetoekomst.be

Waarom Barias 
samenwerkt met 
het Opleidingsatelier 
Voeding

VDAB
www.vdab.be - Bart De Boitselier  
bart.deboitselier@vdab.be

Barias
www.barias.be – Chris Mullie  
chris.mullie@barias.be

Fabriek voor de Toekomst Voeding: 
Pieter Vancoillie
pieter.vancoillie@pomwvl.be
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Ambachtelijke producten zijn meer dan ooit hot! Voor zaakvoerder van 

Maison de Bruges, Geert Fonteyne dan ook het uitgelezen moment 

om op de kar te springen. Geert ontwikkelde ambachtelijke bereide 

confituren zonder kleur- of bewaarstoffen, maar bestaande uit 80% 

fruit en 20%rietsuiker. Gemaakt in open koperen ketels voor de nodige 

authenticiteit . “Wij willen een antwoord bieden op de industriële 

confituren uit de supermarkt en zetten dan ook in op eigenwijze 

combinaties zoals mango-verse munt, framboos-fondant, aardbei-

champagne,… . Uiteraard kun je bij ons ook de traditionele confituren 

vinden en dit zelf in suikervrije varianten. Ook daar garanderen we 80% 

fruit.” De confituren van Maison de Bruges werden ook gesmaakt door 

de jury van het UNIZO-label Handmade in Belgium (HIB). Het HIB-label 

was voor Geert de kers op de taart. “De erkenning die wij krijgen zowel 

van uit professionele hoek, als van de consumenten is voor ons de drive 

die we nodig hebben om door te zetten.” 

→ www.maisondebruges.be 

‘Creatief ontwerpen - out of the box - met zoveel 

plezier’ is de baseline van het eenmansbedrijf van Laura 

Cuyvers. De drie slagzinnen staan dan ook op het lijf 

geschreven van de enthousiaste grafisch ontwerpster. 

Wanneer je door haar portfolio gaat zie je inderdaad 

frisse ontwerpen met een twist, maar steeds op maat 

van de klant. “Het is gestart als hobby. Ik startte met 

het ontwerpen van geboortekaartjes voor familie 

en vrienden in mijn vrije tijd. Maar de vraag werd 

steeds groter en dus ben ik opgestart in bijberoep.” 

Ondertussen is de portfolio van Laura al serieus 

uitgebreid. “Er zijn heel wat particuliere klanten bij 

gekomen, maar ook bedrijven en ondernemingen vinden 

ondertussen de weg naar Kuif & Duif. Onlangs ontwierp 

ik zo de volledige huisstijl voor een bedrijf. Een mooie 

uitdaging, waar ik ook in de toekomst mij verder wil op 

toe leggen.”

→ www.kuifenduif.be 

Kuif & Duif - Kortrijk

Maison de Bruges - Brugge

Moving Cubes ontwikkelt 3D web 

applicaties, toepassingen waarmee 

bedrijven hun product of project via 

het internet interactief in 3D kunnen 

gaan presenteren. Dat kunnen 

fietsen, schoenen en tal van andere 

gebruiksvoorwerpen zijn, maar ook 

vastgoed- en interieurprojecten 

kunnen in 3D worden gegoten. Men 

kan die producten dan online gaan 

bekijken, configureren, sharen, … 

“Mijn passie voor deze virtuele, 

digitale wereld stamt al terug uit 

mijn kindertijd. De schuld van Lego 

en videospelletjes.” vertelt Tom 

Delerue, zaakvoerder van Moving 

Cubes. Pas jaren later, en met heel 

wat ervaring op zak, besloot Tom 

de stap te zetten om web en 3D 

te gaan combineren en zijn eigen 

onderneming op te starten. “Ik stond 

hier voor een niet evidente taak, 

want het combineren van 3D en web 

waren toen over het algemeen nog 

onontgonnen terrein. Het vergde 

dan ook veel tijd en onderzoek om 

van deze nieuwe technologie, een 

rendabel product te maken. Maar 

ik ben tevreden dat ik heb kunnen 

doorbijten en Moving Cubes op de 

kaart heb kunnen zetten.”

→ www.moving-cubes.be

Moving Cubes - Roeselare
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Michiel Van Daele

Advocaat & voorzitter van UNIZO Tielt

“Personeel” … ik pen deze column in 

mijn advocatenkantoor neer, ooit het 

confectiebedrijf van mijn ouders, met een 

personeelsbezetting van 30 à 35 gedreven 

“naaisters”, die zich vlotjes aanpasten aan 

de marktbehoeften, zoekend naar wat nog 

rendabel was.

Tevergeefs … confectie is op enkele 

uitzonderingen na, uit Vlaanderen in stilte 

verdwenen, weggegleden naar verre oorden.

Mijn vader was, zoals zovelen, er fier op dat 

hij “op zijn eigen” begonnen was …

Het ondernemersklimaat was er één van 

“handen uit de mouwen en vooruit”.

Ook op sociaal vlak was er veel 

positieve beweging. NCMV, CMBV, de 

Vormingsinstituten werden gesticht en 

groeiden, gesteund op vrijwilligerswerk als 

solide basis.

Als zoon van één der eerste vrouwelijke 

parlementsleden, kon ik kennis maken met 

een politiek van constructieve inzet, geleid 

door staatsmanschap.

Later werd ik als burgemeester van Tielt  

geconfronteerd met een administratieve 

regelgeving die met de dag complexer en 

meer afremmend ging werken. Regelgeving 

moet er zijn om de maatschappij te ordenen, 

en moet dan ook begrijpelijk zijn voor 

iedereen: het kaf van het koren scheiden, 

mogelijkheden bieden voor vooruitgang en 

beloning voor inzet … 

Op bepaald ogenblik zijn we een dwaalweg 

ingeslagen met hightech juridische 

constructies, die enkel voor super 

specialisten weggelegd zijn.

Bovendien vinden onze wetgevers 

(meervoud) het nodig alles om de haverklap 

te veranderen, zonder zich af te vragen of 

verandering ook verbetering is. 

Politiek zonder staatsmanschap ziet 

immers enkel in dat verandering media-

aandacht met zich meebrengt. Media-

aandacht die zich dan weer vertaalt in 

verkiezingsresultaten.

De remmende wirwar van onstabiele 

regelgeving beperkt de ruimte voor eigen 

initiatief en beknot het risico om nieuwe 

tewerkstelling te creëren.

Stabiliteit en rechtszekerheid zijn broodnodig 

om de werknemer van zijn arbeidsplaats te 

verzekeren, om het gezin toe te laten zich te 

vestigen en een eigen woning te verwerven, 

en voor de ondernemer om te ondernemen.

De klacht dat teveel regelgeving de 

draagkracht van de regel ondermijnt is zeker 

niet nieuw, maar laat UNIZO alvast het forum 

zijn en de leidraad aanreiken die ervoor zorgt 

dat wij niet verder in het regelgevend doolhof 

verdwalen.

→ In deze wisselcolumn snijdt een lid van 

de Raad van Bestuur van UNIZO West-

Vlaanderen telkens een maatschappelijk, 

ondernemend thema aan. In deze editie 

Michiel Van Daele, advocaat & voorzitter 

van UNIZO Tielt

Uzine / adviesvraag

Tip!

Vraag raad aan uw sociaal secretariaat. 

ADMB is het sociaal secretariaat 

aanbevolen door UNIZO.

 → www.admb.be

Verdwalen in  
het regelgevend 
doolhofDe opleiding die uw medewerker volgt 

en waarvoor hij betaald educatief verlof 
vraagt, hoeft geen verband te houden met 
zijn beroepsactiviteit. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat u uw medewerker educatief verlof 
moet toestaan terwijl hij leert breien of koken.

Uw werknemer heeft enkel recht op betaald 

educatief verlof als de opleiding die hij 

volgt minimum 32 uur per jaar omvat en als 

beroepsopleiding of algemene opleiding erkend 

is in het stelsel van betaald educatief verlof. Uw 

medewerker moet zijn betaald educatief verlof voor 

31 oktober aanvragen en u een inschrijvingsattest 

van de school bezorgen waarop vermeld staat op 

welke dagen hij het verlof zou willen opnemen. 

U mag het betaald educatief verlof niet weigeren, 

maar u mag wel rekening houden met de planning voor 

uw onderneming. Wanneer meerdere werknemers op 

dezelfde dagen verlof wensen op te nemen, mag u dus 

een planning opmaken die ervoor zorgt dat er telkens 

slechts één werknemer tegelijkertijd afwezig is wegens 

betaald educatief verlof. 

Is uw werknemer slechts deeltijds in dienst, dan 

gelden er nog bijkomende criteria. 

Daarnaast moet uw werknemer elk trimester een 

attest van nauwgezetheid aan u overmaken. Dat 

attest wordt door de school afgeleverd en toont 

aan dat uw werknemer de cursus effectief volgt en 

niet meer dan 10 procent van de tijd ongewettigd 

afwezig was tijdens de lessen. 

Conclusie

• De opleiding hoeft niets met de 

beroepsactiviteit te maken hebben.

• De opleiding moet minimaal 32 uren omvatten 

en erkend zijn.

• Uw werknemer dient de nodige documenten 

binnen te brengen.

Uw werknemer wil een opleiding volgen. 
Moet u educatief verlof toestaan?
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Gebrek aan  
HR-beleid, ook  
een visie!

Pieter Loose nam in 2013 het bedrijf 
van zijn schoonvader over en werd 
in 2016 al bekroond tot West-
Vlaamse beloftevolle KMO. En 
terecht, Ekopak, gespecialiseerd in 
industriële waterbehandeling, groeide 
sedert 2013 van 6 medewerkers, 
naar zo’n 25 medewerkers. En ook 
de omzet groeide exponentieel. 
“Wij gaan steeds op zoek naar 
de projecten waar we het meest 
toegevoegde waarde kunnen 
brengen. En dat onderscheidt 
ons van onze concurrenten. Geen 
standaardprojecten voor ons.” 

Doorsnee bedrijf? 

Gedurfd in hun visie op klanten en projecten, 

zo is Ekopak ook op het vlak van HR. Een 

doorsnee bedrijf kun je het zeker niet 

noemen. “En toch wil iedere sollicitant die 

hier op bezoek komt ook meteen met ons 

in zee.” Aldus Pieter Loose. “Uiteraard komt 

dit door een goeie screening vooraf. Niet 

iedereen die zijn CV opstuurt, komt hier ook 

langs voor een gesprek. Maar als ze langs 

komen, zijn ze meteen gebeten.” En hoe 

kan het ook anders. Pieter Loose vertelt 

met veel passie en enthousiasme over zijn 

bedrijf, zijn projecten en zijn medewerkers. 

Het dynamisme dat hij uitstraalt, haalt heel 

wat profielen over de streep. 

Maar dat doet het hem uiteraard niet alleen: 

“Ik vind het ontzettend belangrijk dat alle 

medewerkers van diverse markten thuis zijn. 

Daarom hebben wij de Ekopak Academy 

opgericht. Volgens het teach-the-teacher 

principe delen onze medewerkers hun 

expertise en kennis op een bepaald vlak 

met de anderen. Zo blijft men groeien. En 

we merken ook dat die kruisbestuiving de 

projecten ten goede komen. Men heeft een 

ruimer zicht over de diverse aspecten van 

een project, waardoor ideeën beter stromen 

en alles beter op elkaar wordt afgestemd.”

Geen HR-beleid?

De flexibiltiet die Ekopak biedt aan zijn 

klanten, komt ook terug op HR vlak. “Wij 

hebben niet echt een uitgekiend HR-beleid. Ik 

denk dat vertrouwen en respect de grootste 

pijlers zijn in mijn visie op HR. Werken mijn 

medewerkers nu 30 uur of 40 uur, als ze 

gedreven zijn en het project kunnen afronden 

zoals het hoort, dan ben ik tevreden. Ik hamer 

er ook op dat iedereen om vijf uur naar huis 

moet gaan, en ik toon daar in ook het goede 

voorbeeld. Alleen, ze volgen mij daar niet 

altijd in.” Lacht Pieter. “We werken niet met 

een tijdsregistratiesysteem, omdat ik ook 

weet dat ik kan rekenen op mijn medewerkers 

wanneer het nodig is. Als zij dan op een ander 

moment wat tijd voor hun gezin, hobby of 

zichzelf nodig hebben, dan ben ik daar ook 

flexibel in. Logisch toch?”

Ekopak blijft dan ook groeien. Zo werden 

onlangs opnieuw vier medewerkers 

aangeworven. “En we zijn van plan om op 

dit elan verder te gaan. We zijn van plan om 

vanuit Tielt, de wereld te veroveren.” Lacht 

Pieter Loose nog. 

→ www.ekopak.be

TIELT
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Tips

01. Vertrouwen is key! 
Mijn ervaring leert, dat als je jouw medewerkers het 

nodige vertrouwen geeft, dat ze die ook niet schaden, 

maar je juist meer in return geven. 

02. Breng het beste naar boven in  
je medewerkers

Veel zaakvoerders zijn bang om hun medewerkers op 

te leiden. Maar dit komt de projecten ten goede en 

daarenboven is dat een extra stimulans om bij ons 

bedrijf te blijven. Hier blijven ze groeien. 

03. Wees flexibel
In de mate van het mogelijke uiteraard. Wij hebben de 

luxe om met profielen te werken die in staat zijn om 

zelf in te schatten wanneer er hard tegen aan moeten 

worden gegaan en wanneer het wat rustiger kan.

Interview

Pieter Loose van Ekopak
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Wim Houthoofdt ging in 2014 
van start met zijn bedrijf Advies 
op Maat. De naam zegt het zelf, 
Wim geeft advies inzake stabiliteit 
bij nieuwbouw, renovatie en 
verbouwingen en dit steeds op 
maat van het project. Als nieuwe 
ondernemer weet Wim, meer dan 
wie dan ook, dat het van groot 
belang is om je te omringen met de 
juiste mensen. 

“Zelfstandig werken is altijd al iets geweest 

dat mij aanspreekt. Mijn ouders waren ook 

zelfstandig, dus ik weet wat het is. En ik zou 

nooit meer willen terug keren. Je eigen keuze 

maken, onafhankelijk zijn, voor mij is dat 

echt wat ik wou.”

Maar dat alles niet altijd op rolletjes loopt, 

dat weet Wim ook. “Het is niet altijd evident 

als nieuwe ondernemer. Vooral als je een 

eenmanszaak hebt. Je hebt niemand om mee 

te ping-pongen. Niemand om zaken mee af 

te toetsen, geen klankbord. En dat had ik 

toch wel nodig. Op technisch vlak is dat geen 

probleem, je hebt die deskundigheid en kunt 

steeds terecht bij collega’s, maar als het gaat 

over het runnen van een bedrijf, met wie moet 

je dan gaan praten?”

Als startende ondernemer een freelance 

consultant onder de arm nemen was geen 

optie. Wim ging dus verder op zoek naar een 

oplossing en vond zijn gading in het Road To 

Action-traject van UNIZO. “Door met Evy, 

de adviseur van UNIZO, samen te zitten en 

een aantal uitdagingen te bespreken, kreeg 

ik meer focus en stelde ik voor mezelf en het 

bedrijf ook een aantal doelen. Die zorgen 

er op vandaag voor dat mijn onderneming 

bloeit. Evy hielp me ook met mijn prijszetting 

en manier van facturatie waardoor ik nu een 

gezondere onderneming heb.”

Naast een aantal praktische tips & tricks, 

specifiek geënt op zijn zaak, kreeg Wim ook 

een aantal zaken mee die alle ondernemers 

kunnen gebruiken. “Durf je meerwaarde voor 

de klant naar waarde schatten: zorg voor 

een eerlijk uurloon voor jezelf. Ik verplicht 

mezelf er ook toe enkele uren per week uit 

te trekken om met mijn onderneming bezig 

te zijn. Niet enkel met het technische werk, 

maar vooral dan met - naast de praktische 

zaken zoals factureren - analyse, kijken 

hoe het beter kan en zelfontwikkeling. 

Bijvoorbeeld; als je een cursus volgt, die 

niet gewoon aan de kant leggen, maar ook 

effectief met een aantal zaken aan de 

slag gaan om jezelf en je onderneming te 

verbeteren. Je moet het uiteindelijk zelf in 

handen nemen.”

En Wim zit ook niet stil. “Ik ben op zoek naar 

een freelancer die mij kan ondersteunen in 

het tekenwerk, dat uiteindelijk makkelijk 

uit te besteden is, waardoor ik meer tijd 

heb voor mijn core business. Binnenkort 

wordt ook een offerte- en facturatiepakket 

geïnstalleerd en gaat de nieuwe website 

online. Daarnaast ben ik midden februari 

verhuisd naar een bedrijvencentrum in 

Bissegem. Ik ben er van overtuigd dat dit 

ook het nodige dynamisme zal brengen in 

Advies op Maat.” 

→ www.adviesopmaat.eu

→ www.unizo.be/roadtoaction

Je moet het 
uiteindelijk zelf in 
handen nemen 

interview

IZEGEM / KORTRIJK 
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Fons Leroy (VDAB) kwam op uitnodiging van 

UNIZO West-Vlaanderen spreken over zijn 

"Work Action Heroes" bij Extra in Zwevegem.

De "Work Action Heroes" staan voor de 

verschillende profielen op de arbeidsmarkt 

en welke opportuniteiten elk van hen kan 

bieden voor uw KMO.

Wim Rutsaert & Sofie Van Belleghem van 

Bakkerij Rutsaert uit Ruiselede, ontvangen het 

HIB-label uit handen van het bestuur van UNIZO 

Ruiselede. Voorzitter Thierry Demeyer is trots op 

het eerste HIB-label in de gemeente.

Gastspreker Jo Ceuleers deed voor UNIZO 

West-Vlaanderen uit de doeken hoe 

banken ondernemingen waarderen en wat 

dit nu precies betekent voor jou als KMO.

23.11.16

01.12.16

23.11.16

08.01.17

UNIZO Dudzele gaat jaarlijks 

in vol ornaat de kerstbomen 

ophalen.

De nieuwjaarsreceptie van Heuvelland-

Mesen was een schot in de roos. Met zo'n 

150 deelnemers werd het hoogste aantal 

aanwezigen ooit geteld. 

09.01.17
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12.01.17

13.01.17

27.10.16

10.01.17

Ook Karel Van Eetvelt wou de 

nieuwjaarsreceptie van UNIZO 

Groot Brugge bij Demeyere 

Cars niet missen.

Antique Café was de 

unieke setting voor de 

nieuwjaarsreceptie UNIZO 

Knokke, UNIZO Heist en UNIZO 

Westkapelle. Handelaars met 

een originele kerstetalage 

werden er in de bloemetjes gezet.

Op de nieuwjaarsreceptie van UNIZO Koksijde 

deelden Europaprofesssor Hendrik Vos en 

VRT-journalist Rob Herbaut hun ludiek en 

actueel overzicht rond de Europese politiek.  

Het vernieuwde bestuur van 

UNIZO Blankenberge stelt zich 

voor in Hotel Aazaert.

Op de nieuwjaarsreceptie van 

UNIZO Gistel kon men nationaal 

UNIZO-voorzitter Karl Verlinden 

verwelkomen.

16.01.17
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HR in de 
Westhoek

Unizo voor u

Ondernemers in de Westhoek hebben hier 

nog de uitdaging van de braindrain bovenop. 

Studenten blijven vaak ‘plakken’ in de 

stad waar ze studeren. Neem daar de lage 

werkloosheidsgraad bij in de Westhoek, en 

het belang van een goed personeelsbeleid 

en je bedrijf profileren wordt steeds 

belangrijker. Als ondernemer moet je durven 

in de spiegel kijken en jezelf de vraag stellen: 

waarom zouden potentiële werknemers hier 

komen werken en niet bij mijn collega? 

Met het project “HR in de Westhoek” wil 

UNIZO ondernemers hierin ondersteunen. 

We doen dit ondermeer met persoonlijke 

gesprekken waarin we advies en inzichten 

meegeven. Thema’s die in zo’n gesprek 

aan bod kunnen komen zijn: motiveren van 

personeel, delegeren, evaluatiegesprekken, 

medewerkers meekrijgen in je verhaal, 

werving en selectie… Maar tevens fungeren 

we als klankbord om bepaalde ideeën af te 

toetsen. Een gesprek duurt ongeveer een uur 

en is een gratis dienstverlening van UNIZO. 

Naast de bedrijfsbezoeken organiseren we ook 

andere boeiende activiteiten rond personeel.

23/02 Infosessie: Hoe omgaan met 

verschillende types werknemers 

(Diksmuide - gratis)

23/05  Speeddate tussen ondernemers en 

young potentials. De uitgelezen kans 

om met young potentials in contact 

te komen (Veurne - gratis)

HR in de Westhoek is een project uitsluitend 

bedoeld voor de ondernemers uit de 

Westhoek. 

Op zoek naar meer ondersteuning in  
HR en niet uit de Westhoek? 
UNIZO biedt ook hier een antwoord: 

OndernemersForum: Leiderschap & HRM

Lerend netwerk voor ambitieuze 

ondernemers. Tijdens dit traject werken 

we aan uw groepsdynamiek, dagelijkse 

communicatie, themagesprekken, feedback 

geven en ontvangen en krijgt u nuttige en 

toepasbare tips om efficiënt te vergaderen.

→ www.unizo.be/ondernemersforum 

UNIZO Jobstap: personeelsbeleid 

in uw KMO

Een interactief traject die KMObedrijfsleiders 

ondersteunt op vlak van personeelsbeleid en 

het vinden van de juiste medewerkers. 

→ www.unizo.be/jobstap

Grenzeloos competent

Trajectbegeleiding waarbij ondernemers 

zonder ervaring met grensarbeid worden 

geadviseerd in de concrete stappen die 

ondernomen moeten worden om een 

grensarbeider in dienst te nemen. 

→ brigitte.vandeleene@unizo.be 

Grenzeloos tewerkstellen

Tijdens een persoonlijk gesprek met een 

adviseur wordt er gepolst naar de noden 

van ondernemers in het kader van de 

grensoverschrijdende rekrutering en wordt 

er advies gegeven omtrent grensarbeid. 

→ brigitte.vandeleene@unizo.be

Een werknemer aanspreken op een bepaald gedrag of houding, op zoek gaan 
naar een nieuwe medewerker maar niemand vinden, iemand moeten ontslaan, 
een teamlid dat langdurig ziek is,… Het is slechts een greep uit de uitdagingen 
waarmee ondernemers dagdagelijks geconfronteerd worden. 
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→ Indien u een afspraak wenst kunt u  

contact opnemen met  

Ilse la Gasse - 058/29.69.40 of  

ilse.lagasse@unizo.be.
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Uzine Uzine / ondernemersnieuws

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

Ondernemersnieuws

˝Klaar voor een
nieuw hoofdstuk˝
Petro Deriva uit Roeselare behoort tot de 
V&P Beheergroep en is in West-Vlaanderen 
een toonaangevende grootdistributeur van 
brandstoffen, oliën en vetten. Samen met 
vijf, tot voor kort autonome, brandstofhande-
laren bundelt het bedrijf vanaf 1 januari 2017 
de krachten onder de naam Petro-Service.

“Een nieuwe naam als uithangbord, dat 
spreekt voor zich”, legt zaakvoerder van de 
derde generatie Piet Vandendriessche uit. 
Hij is de drijvende kracht achter de nieuwe 
fi rma. “Naast het bundelen van de krachten 
op vijf locaties, past de nieuwe naam in ons 

streven naar dynamiek en vooruitgang. 
Met stations in Roeselare, Oostduinkerke, 
Ingelmunster, Lauwe, Tielt en Esen, alle-
maal onder Texaco-vlag, zijn we nu in heel 
West- en Oost-Vlaanderen aanwezig. De 
huidige petroleummarkt vraagt dat, als
we kwaliteit en een goede service willen 
blijven garanderen.”

Petro-Service is een logische stap in de 
evolutie van een bedrijf met een lange ge-
schiedenis. “Begin 20ste eeuw begonnen
we met kolen. Later maakten die plaats
voor diesel, benzine, verwarmingsmazout
en industriële stookolieproducten. We be-
dienen vandaag naast de particuliere markt
ook de industrie, KMO’s en de land- en tuin-
bouwsector”, aldus Piet Vandendriessche. 
“De distributie van oliën en vetten in diverse 

sectoren en markten onder de Texaco-vlag
is onze kernactiviteit en om die goed te ver-
vullen, investeren we constant in milieu-
vriendelijke brandstoffen, smeermiddelen
en nieuwe verwarmingsoplossingen.”

Naast kwalitatieve producten past ook een
moderne en goede infrastructuur in de 
ambitie om topservice te leveren. “Vier 
jaar terug nam ik Windels (Ingelmunster) 
over. Twee jaar geleden kwam daar Houzet 
(Lauwe) bij en vorig jaar investeerde ik in 
Alliet (Tielt). Samen met Broucke en Petro 
Deriva bunde len die nu de krachten, met 
Texaco als kwaliteitsgarantie, en worden 
Petro-Service. Zo zijn we klaar voor een 
nieuw hoofdstuk. Ook de vierde generatie 
staat immers te trappelen om Petro-
Service verder te zetten.”

Petro Deriva
ROESELARE

Broucke
ESEN

Windels
INGELMUNSTER

Houzet
LAUWE

Alliet
TIELT

Broucke
Roeselarestraat 92
8600 Esen
Tel. 051 50 00 87
info@broucke.be

Alliet
Tielt
Tel. 051 40 08 82

Houzet
Schonekeerstraat 39
8930 Lauwe
Tel. 056 41 14 71
houzet@skynet.be

Windels
Spoorwegstraat 2
8770 Ingelmunster
Tel. 051 30 24 57
brandstoffen.windels
@skynet.be

Petro Deriva
Herdersstraat 38
8800 Roeselare
Tel. 051 20 33 66
Tel. 051 20 12 28

w
w
w
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Proximus Center
Een nieuwe groeizone gewijd aan uw 
onderneming in het hart van Brugge

Steenstraat 22/24
8000 Brugge

Vraag naar ons professioneel 
advies en oplossingen op 
maat van zelfstandigen  
en kmo’s!

PXM-10334-Annonce-Brugge.indd   1 28/04/16   17:06

Wijnen & Champagnes Louise Brison 
ontvangt retailaward 
Op maandag 28 november nam Regine Verhoye, 

zaakvoerster van Wijnen & Champagnes Louise Brison, 

de Retail Award in ontvangst voor de klantvriendelijkste 

Belgische kleinhandel buurtwinkel food. Deze awards 

worden toegekend in het kader van de Hospitalty Awards 

Belgium, beter gekend als de Oscar voor de kleine 

ondernemer. De zaak werd genomineerd na het bezoek van 

een mystery shopper, mystery call en marketingonderzoek. 

→ www.hospitalityawardsbelgium.be

→ www.wijnenchampagne.be

Sint-Michiels

De Slijpmobiel ontwikkelt extra dienst
De Slijpmobiel, de mobiele slijperij die actief is in West- 

en Oost-Vlaanderen, pakt opnieuw uit met een extra 

dienst om hun klanten nog beter van dienst te kunnen 

zijn. De Slijpmobiel focust vooral op grootkeukens, 

slagerij-, HORECA- en traiteurzaken, om hun messen 

te slijpen. Na het lanceren van hun webshop eind vorig 

jaar, gaan ze opnieuw verder en vlakt men nu ook 

snijplanken af. Zo wordt de levensduur van een snijplank 

aanzienlijk verhoogd. Klanten krijgen daarenboven een 

certificaat zodat ze in orde zijn met het FAVV. 

→ www.deslijpmobiel.be

Brugge

Oostnieuwkerke
Gediflora en Kliek creëren  
exclusief magazine over chrysanten 
Gediflora, een wereldspeler op vlak van veredeling en 

vermeerdering van bolchrysanten uit Oostnieuwkerke, 

en Kliek Creatieve Communicatie, werkten de voorbije 

maanden samen aan de creatie van ‘Mum’. Die afkorting 

van het Engelse chrysanthemum (een internationale 

benaming voor de rijkbloeiende typisch Belgische 

bolchrysant) en meteen ook een verwijzing naar het 

Belgian Mum-merk van Gediflora is nu dus ook de titel van 

een kleurrijk, exclusief, viertalig magazine.

→ www.gediflora.be

→ www.kliek.be 
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Uzine / events

CHECK ONZE  
ONLINE KALENDER

www.unizo.be/west-vlaanderen/activiteiten

DO 23.02
KORTRIJK

Start-up Talk

DO 23.02
KORTRIJK

Unizo Kortrijk - 
Ondernemen of 
Ondergaan?

DO 23.02
DIKSMUIDE 

Coachend 
leidinggeven - 
Hoe omgaan met 
verschillende types 
werknemers?

DI 07.03
DE PANNE

UNIZO De Panne 
- Adinkerke 
presenteert Seavent 
belevingsbeurs

DO 23.02
KORTRIJK

Netwerkveiling 
‘Starters voor Starters’

DI 21.02
OOSTENDE

O-de-Mer 
Exclusieve avond voor 
alle ondernemers aan 
de kust

DI 21.02
ZEDELGEM 

Help, de fiscus staat 
voor mijn deur! Wat je 
moet weten over jouw 
rechten en plichten.

DI 07.03
WEVELGEM 

Help, de fiscus staat 
voor mijn deur! Wat je 
moet weten over jouw 
rechten en plichten.

WO 08.03
ROESELARE 

OndernemersForum 
Scoren met Online 
Marketing

WO 08.03
ROESELARE 

OndernemersForum 
Boost uw verkoop

WO 08.03
ROESELARE 

OndernemersForum 
Leiderschap en HRM

DO 09.03
ROESELARE 

Rondetafel KMO 
Adviesraad

DO 09.03
VEURNE 

OndernemersForum 
Strategie: ondernemen 
met visie

DO 09.03
VEURNE 

OndernemersForum 
Scoren met Online 
Marketing

DO 09.03
POPERINGE

Bedrijfsbezoek 
SOWEPO

DI 14.03
VEURNE 

Crowdfunding - Taks 
shelter - Win-win 
lening

DI 21.02
ROESELARE

Bedrijfsbezoek 
Roularta - 
voorstelling trajecten 
OndernemersForum 
2017

WO 22.02
KNOKKE-HEIST 

Rondetafel KMO 
Adviesraad

DI 21.02
KORTRIJK 

Startlening+ 
aanvragen?!

DI 28.02
KORTRIJK 

Starten als zelfstandig 
ondernemer

Activiteiten 
voor Starters

DI 14.03
BRUGGE

Starten als zelfstandig 
ondernemer

WO 21.03
BRUGGE

Startlening+ 
aanvragen?!

Uzine

UNIZO-PARTNERS IN ONDERNEMEN

UZO_6058_ad_ondernemersforum_195x297_190117_b.indd   1 19/01/17   10:15
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