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“Onze familiale waarden, 
bereikbaarheid en 
jonge ploeg zijn onze 
troeven als bedrijf en als 
werkgever”
Annick Draelants (Harol)

p. 11
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 Structurele partners

 Sleutelpartners

Eerst zaaien,  
dan oogsten

Eerst zaaien, dan oogsten. Het is een gekend 
gezegde dat zeker ook op ondernemerschap van 
toepassing is. Daarom zetten we in deze special 
de groeischeuten voor het toekomstige onderne-
merschap in de kijker.

In dit laatste nummer voor de grote vakantie vind 
je tal van artikels over startende of groeiende 
ondernemers. Dat begint al op de schoolban-
ken, bijvoorbeeld met de mini-ondernemingen 
van Vlajo (p. 52). Ook in het hoger onderwijs 
wordt ondernemerschap gestimuleerd, via onze 
Bryo-werking (p. 46). Eens op de rails, bieden 
we de Jong Voka-werking aan, zodat onderne-
mende jongeren al onderling een goed netwerk 
kunnen uitbouwen. Vandaag telt onze regio twee 
Jong Voka-werkingen, in Leuven (p. 62) en in de 
Zennevallei / het Pajottenland (p. 66). Maar er is 
ook een goede samenwerking met Young Voka 
Metropolitan uit Brussel en zelfs met de jonge-
renwerking op BRUcargo (p. 88). Jong onderne-
merschap betekent overigens niet altijd dat je 
zelf een bedrijf uit de grond moet stampen. Het 
kan ook betekenen dat je als derde generatie 
aan het roer van een bedrijf komt, zoals Annick 
Draelants bij Harol in Diest (p. 10).

Naast al deze mooie voorbeelden van onderne-
mende jongeren, is er uiteraard ook ondernemer-
schap met jongeren. Want ook hier geldt dat het 
loont om al vroeg te zaaien om later te kunnen 
oogsten. Een traditionele stage kan daar zeker 
bij helpen. Begin dit jaar startte Voka al met het 
interactief platform Onderwijs-Ondernemen 
waarop scholen en ondernemers elkaar kunnen 
vinden voor stageplaatsen. Uit de verschillende 
gesprekken die we al voerden met scholen en 
bedrijven, blijkt dit en zeer welgekomen initiatief 
(p. 61)!

Zetten we nog een stapje verder, dan komen we 
uit bij het duaal of werkplekleren voor jongeren. 
Door ze sneller te laten proeven van de arbeids-
markt krijgen we jongeren die beter afgestemd 
zijn op de noden van onze ondernemingen. Een 
werking die we nu ook doortrekken naar anderen 
die verder van de traditionele arbeidsmarkt 
staan. 

In het bijzijn van minister van Werk Philippe 
Muyters werd het Voka Welt-traject voorgesteld 
(p. 57). In onze provincie schreven al 26 bedrij-
ven zich in voor dit nieuwe platform waarbij 
we samen met de bedrijven het opleidings- en 
talentbeleid op punt stellen.

Eerst zaaien, dan oogsten. Dat laatste gebeurt 
traditioneel op het einde van de zomer. Wist u 
dat ‘oogst’ een verbastering is van ‘augustus’? 
Omdat dan traditioneel de oogst werd binnenge-
haald. De projecten die we vanuit Voka hebben 
opgezet, lopen wel iets langer dan de komende 
twee maanden. Al hopen we ook hiervan snel de 
eerste resultaten te zien. U leest er ongetwijfeld 
meer over in onze volgende magazines.

Deze zomer krijgt u nog een primeur: geen 
papieren versie maar een digitaal zomerexem-
plaar van ‘Ondernemers’. Qua aantal pagina’s 
wellicht eerder een ‘light’-versie. Maar niet qua 
inhoud. Kwestie van ook relevant te blijven aan 
de rand van het zwembad bijvoorbeeld. Ik wens u 
alvast een deugddoende vakantie toe!

Erwin Ollivier
Voorzitter Voka - Kamer van Koophandel 
Vlaams-Brabant

https://www.athlon.com/be/nl-be/bedrijf
https://www.randstad.be/en
http://www.g4s.be
https://www.ing.be/en/retail/
https://www.proximus.be/en/personal/?
https://www.sdworx.be/language-selection?returnitem=%7BC5761554-4A5A-4AB9-A8DF-A98A08FC50CE%7D
https://www.engie-electrabel.be/en/companies
https://www.premed.be
http://www.grantthornton.be
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 Op de cover: Annik Draelants - Harol (Foto: Berten Fotografie)

http://www.berten.be/
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Hello & goodbye, Mr. Trump
Het bezoek van president Trump zorgde ook in de community van vliegtuigspotters voor de 
nodige deining. Met zo’n 200 zakten ze op woensdag 24 mei af naar de Van Frachenlaan in 
Steenokkerzeel voor het beste plekje om de legendarische Air Force One toe te voegen aan 
hun doorgaans omvangrijke beeldarchief. Rond 16.05 uur zette de Air Force Two de landing 
in, zo’n zeven minuten later was het de beurt aan Air Force One met daarin Donald Trump en 
First Lady Melania. Niet alleen vliegtuigspotters konden hun hartje ophalen. Na de landing 
verzamelden nog tal van nieuwsgierigen langs de Haachtstesteenweg in Melsbroek voor een 
glimp van de indrukwekkende karavaan, aangevoerd door de versterkte wagen ‘The Beast’ 
van de president. Na een werkvergadering met premier Michel en Franse president Macron, 
een ontmoeting met Europese prominenten en een NAVO-top zette het uitgebreide 
gezelschap zijn tocht op donderdagavond verder naar de G7-top in Sicilië.  
 
Foto: Illias Teirlinck
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Zonweringspecialist Harol is een begrip in de 
wijde regio rond Diest, in de uiterste noordooste-
lijke punt van Vlaams-Brabant. De kenmerkende 
gebouwen torenen sinds de jaren 80 uit boven de 
E314. De wortels van Harol liggen nog iets dieper 
in het Hageland. In het pittoreske Kersbeek-
Miskom (Kortenaken), startten de grootouders 
van Annick in 1946 met de productie van houten 
rolluiken en de distributie naar schrijnwerkers. 
Annick Draelants: “Het distributiepatroon van 
eigen productie naar installateur naar eindklant 
was er eigenlijk al van bij het begin. De houten 
rolluiken bleven vrij lang, maar toen de enige 
zoon – mijn vader - in de jaren 70 in de zaak 
kwam, kwamen er ook aluminium en pvc varian-
ten. Het was mijn vader die Harol begin jaren 80 
naar onze huidige locatie bracht en de product-
groepen verder uitbouwde. Net als de rolluiken, 
ontwikkelen en produceren we hier in Diest ook 
zonweringen en garagepoorten.”

Verschillende rollen
Familiaal ondernemen kan zowel een troef als 
een uitdaging zijn. Annick: “Wat ons betreft is het 
zeker een troef, zowel naar onze klanten als naar 
het personeel toe. Het was altijd een vrije keuze, 
geen verplichting. Ik en mijn broer begonnen 
hier te werken na onze studies, terwijl mijn zus 
een andere richting insloeg. Het gaat zoals bij 
elke andere familie, vermoed ik. Met vallen en 

opstaan, al zijn we nog nooit op een breekpunt 
gekomen. Het voordeel is soms dat je bij familie 
bepaalde zaken al eens iets directer kan benoe-
men. Zowel privé als op de werkvloer is er een 
typische broer-zusrelatie. Meestal komen we heel 
goed overeen, soms zitten we in elkaars haren 
(lacht). Maar de eventuele plooien zijn altijd snel 
gladgestreken.”

De huidige CEO legde in twintig jaar werken voor 
Harol een heel traject af. Ze nam verschillende 
rollen op zich, op het laatst de rol van commer-
cieel directeur. “Dat kan ik iedereen aanraden. Ik 
vond het alleszins enorm verrijkend. Als CEO is 
het al te makkelijk om voeling te verliezen met 
wat er op de werkvloer gebeurt. Omdat ik uit 
eigen ervaring weet hoe bepaalde jobs in elkaar 
zitten, kan ik aanpassingen vaak goed inschatten. 
Met zo’n traject bouw je ook heel wat krediet 
op bij de medewerkers omdat je dag in, dag uit 
samenwerkt om dezelfde zaken te realiseren.”

Er wordt wel eens gezegd dat ondernemen geen beroep is, eerder 
een manier van leven. Hoe dat er moet uit zien, ontdekken we op een 
zonnige dag bij Harol in Diest. De al even zonnige verschijning Annick 
Draelants troont er ons mee door de gangen, voor een boeiend gesprek 
over het familiebedrijf dat zij met broer Joris leidt sinds 2012. Onderweg 
worden enkele medewerkers begroet bij de voornaam, wordt en passant 
even gepolst naar de status van een lopend project en waar nodig licht 
bijgestuurd, alvorens over te gaan tot de orde van de dag. Het typeert 
de sfeer in het bedrijf: professioneel en to the point, maar alles met de 
nodige naturel en jovialiteit. 

Tekst: Kris Timmermans – Foto’s: Berten Fotografie

“De toekomst van Harol 
is familiaal, internationaal 
en digitaal”

“Onze familiale waarden, bereikbaarheid en 
jonge ploeg zijn onze troeven als bedrijf en 
als werkgever.”

mailto:kris.timmermans%40voka.be%20?subject=
http://www.berten.be/
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“Die medaille heeft natuurlijk een keerzijde. Toen 
ik in 2012 startte als CEO, was het niet makke-
lijk om zomaar de switch te maken, net door die 
achtergrond en die collegiale band. Als CEO moet 
je nu eenmaal over zaken beslissen waarbij een 
zekere afstand soms beter is. Maar we zijn onder-
tussen vijf jaar en er is een zeker evenwicht 
bereikt.”

Vijf jaar vernieuwing
“Vijf jaar geleden waren we met Harol op een 
moeilijk punt gekomen. Er was een bedrijfsre-
sultaat dat te wensen overliet en op vlak van 
innovatie draaide alles op een laag pitje. In het 
buitenland waren we enkel in Nederland en 
Frankrijk  actief, en daar had de crisis er fel op 
ingehakt. We verloren plotsklaps heel wat omzet 
en stelden vast dat we wendbaarder moesten 
worden om zo’n onverwachte tegenslagen aan te 
kunnen. Enkele ingrijpende, maar noodzakelijke 
herstructureringen liggen ondertussen drie jaar 
achter ons. Het was voor ons belangrijk om onze 
strategische prioriteiten opnieuw te definiëren 
en de weg naar die doelen uit te stippelen op 
korte en lange termijn, ook op vlak van investe-
ringen. Herstructureringen zijn niet aangenaam, 
die doe je dus nooit zomaar. Ze komen er omdat 
je een bepaalde strategie wil nastreven, waarbij 
je soms hoger moet schakelen of een andere 
richting moet uitgaan.”

“Uit die economische crisisperiode trokken we 
belangrijke lessen. Aan de lokale verankering 
van Harol, ook op vlak van productie wordt niet 
getornd. Harol is Diest en Diest is Harol. We 
waren echter veel te afhankelijk van het weer 
en van de conjunctuur hier rond onze Vlaamse 
kerktoren. Zonnige of zelfs tropische perioden 
zoals we nu meemaken, zijn op de consumenten-
markt de beste argumenten voor onze producten, 
maar dat creëert ook een erg onzekere situatie 
met pieken en dalen. Zeker met ons Belgische 
weer (lacht). Daar wilden we komaf mee maken. 
We hebben daarom ons productgamma erg 
verbreed en ons verder toegespitst op een aantal 
niches, zoals bv. verticale zonweringsproduc-
ten. Dat in combinatie met het ontwikkelen 
van nauwere banden met architecten, maakte 
dat we sterker en competitiever waren op de 
projectmarkt, die veel minder weersafhankelijk 
is. Dat zorgde voor een betere spreiding van onze 
omzet.” 

“Om de conjuncturele afhankelijkheid op te 
vangen, investeerde we fors in export naar 
andere landen. De Nederlandse en Franse 
markt verschillen qua weer niet heel erg van de 
Belgische en zijn vaak onderhevig aan dezelfde 
grillen. Nu werken we in een 25-tal landen, 
waar we de nodige tijd uittrekken om de juiste 
strategie per land te bepalen. Die oefening stopt 
eigenlijk nooit. Elk land is anders en we probe-
ren kort op de bal te spelen. Zo werkt business 
development bij Zweedse architecten beter dan 
bij hun Deense tegenhangers, die veel minder 
invloed hebben in een bouwproces. We bepalen 
de strategie voor een nieuwe markt, volgen de 
vorderingen op en sturen bij waar nodig. Die 

zaken mogen nooit aanslepen. Door de interna-
tionale stabiliteit die we nu hebben, kunnen we 
indien nodig veel sneller schakelen wanneer het 
in een bepaalde markt erg goed gaat, of wanneer 
er zich nieuwe markten aandienen. Dat is een 
heel andere mindset. En die aanpak loont: 2015 
en 2016 waren heel goede jaren, 2017 belooft 
ook schitterend te worden. De keuzes die we 
maakten, blijken de juiste te zijn.”

Dat wil niet zeggen dat Harol ondertussen de 
consumentenmarkt heeft verwaarloosd: “Vandaag 
halen we nog steeds zo’n 60% van onze omzet bij 
Belgische consumenten. Daarom brachten we 
de voorbije twee jaar ook een eigen innovatieve 
productlijn uit rond outdoor living. Dat verloopt 
in fases: de tweede fase ging begin juni van start, 
de laatste en derde fase volgt tegen het einde van 
dit jaar. We werken op veel verschillende terrei-
nen en je voelt wel dat dat voor een bepaalde 
positieve dynamiek in de organisatie zorgt.” 

Ook duurzaamheid blijft een factor van formaat. 
Annick “De evolutie op dat vlak speelde heel 
erg in de kaarten van onze sector. De huidige 
regelgeving over energieprestatienormen (EPB) 
maakt dat zonwering bijna een noodzaak is in 
een nieuwe woning. Die normering begint ook 
internationaal overal door te sijpelen. In onze 
sector is er nog een groot potentieel op het vlak 
van duurzame materialen en hergebruik van 
grondstoffen, maar intern is verduurzaming al 
langer een aandachtspunt. We investeerden vorig 
jaar bv. in chroomvrij lakken en we onderzoe-
ken nu of we een windmolen kunnen plaatsen 
op het bedrijventerrein voor eigen, groene 
stroom. Onze kantoorgebouwen krijgen binnen-
kort een volledige renovatie met aandacht voor 
energiezuinigheid.“

De mensen achter de rolluiken, 
poorten en zonweringen
Er bestaat niet zoiets als één geheim recept voor 
een succesvolle CEO. De ingrediënten durven al 
eens variëren. Annick: “Ik probeer mijn mensen 
vooral veel vrijheid te geven, om initiatieven te 
nemen in de brede zin van het woord en dingen 
in gang te zetten. Die vrijheid moet van in het 
begin wel heel duidelijk zijn voor beide partijen. 
De doelstellingen moeten kristalhelder zijn. 

“De economische crisis leerde ons 
waardevolle lessen. Het productgamma werd 
gevoelig uitgebreid. Via de projectenmarkt 
werden we minder afhankelijk van de 
consumentenmarkt en het wisselvallige 
Belgische weer. Door meer export, 
overstegen we de conjunctuur rond onze 
Vlaamse kerktoren.”
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Je loopt al snel aan tegen niet-ingeloste verwach-
tingen als er daar ruis zit op de communicatie, 
en dat is jammer. Niet zozeer voor mijn team, 
want ik heb fantastische medewerkers die meer 
dan wendbaar genoeg zijn om daar mee om te 
kunnen, maar vooral omdat je kostbare tijd ver-
liest. Bij mijn team merk ik dat iedereen weet wat 
we willen bereiken, wat belangrijk is en dat ze 
daar ook 100% voor gaan.”

Bij Harol draait het allemaal om de vakmensen 
achter de rolluiken, de garagepoorten en de zon-
weringen. Annick: “Er is een heel jonge en dyna-
mische ploeg aan de slag bij Harol. We zijn een 
bedrijf in beweging en onze ploeg straalt ook uit 
dat ze veel ‘goesting’ hebben in die vooruitgang. 
Mijn broer en ik zijn allebei jonge veertigers, 
net als de rest van het management team. Het 
geeft mensen ook extra zin om voor zo’n jonge 
ploeg te werken. We bouwden de voorbije jaren 
een fris imago op en met dat stukje employer 
branding trekken we de juiste profielen aan. 
Naast dynamische collega’s heeft Harol als troef 
ook de familiale waarden die we sterk uitdragen, 

ook naar onze 260 medewerkers. Bovendien is 
er onze goede bereikbaarheid. Dat hoor je niet 
zo vaak, mobiliteit als troef in Vlaams-Brabant, 
maar de meeste van onze medewerkers raken 
vrij vlot van en naar dit industrieterrein. Vanuit 
Leuven, Limburg, tegenwoordig zelfs Geel of 
Herentals. Daarin staan we in schril contrast met 
pakweg een multinational in het Brusselse. Er 
is een verschil in verloningspolitiek – die bij ons 
overigens perfect in lijn van de verwachtingen 
ligt voor een familiale, Vlaamse kmo – maar dat 
betekent ook zoveel uur meer file per dag. Voor 
een goed evenwicht tussen werk en privé is onze 
locatie onbetaalbaar. Niet alle winst valt immers 
in geld uit te drukken.”

Strategisch voordeel
“Bij onze rekrutering houden we ook rekening 
met de strategie en ontwikkelingen op langere 
termijn. Potentiële medewerkers moeten zich 
daar ook in kunnen vinden, en daarom zoeken 
we mensen met de juiste competenties of die in 
staat zijn om ze te verwerven. 
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Onze toekomst ligt bij het familiale, het interna-
tionale en het digitale. Ik zie nu al de ‘goesting’ in 
onze ploeg om hun schouders onder dat laatste 
te zetten. Dat moet ook, want de digitale ontwik-
kelingen gaan enorm snel. Het is fijn om te zien 
dat onze aanpassingen in de voorbije vijf jaar 
naar de juiste dingen leiden. De flexibiliteit die 
vroeger nodig was om de seizoensafhankelijk-
heid aan te kunnen, wenden we nu aan voor het 
realiseren van projecten.”
De uitdrukking ‘rijk aan data, arm aan informatie’ 
gaat alvast niet op voor Harol. “De investeringen 
die nu lopen, gaan echt alleen over digitalisering, 
nog los van e-commerce. Digitalisering draait 
voor mij echt om de connectie met de klant. 
We verzamelen en verwerken al zo’n vijftien 
jaar gegevens van onze klanten en eindklanten 
om hun customer journey te verbeteren. Dat 
is ondertussen een strategisch voordeel. Veel 
bedrijven starten nu pas met het structureel ver-
zamelen en benutten van gegevens, terwijl wij al 
kunnen terugvallen op een goed uitgebouwde en 
gestructureerde databank.”

Snelheid en connectie
In een bedrijf als Harol is er geen gebrek aan 
uitdagingen. Voor Annick speelt de installateur 
een cruciale rol: “Onze productie is één ding, 
maar onze producten moeten natuurlijk ook bij 
de eindklanten terecht komen. We denken actief 
na over hoe we onze producten binnen tien, vijf-
tien of twintig jaar aan de man zullen brengen. 
Vandaag plaatsen vakbekwame specialisten onze 
producten, maar even goed verandert dat model 
binnen afzienbare tijd. Wanneer zo’n professi-
onele vakman er om één of andere reden mee 
stopt, merken we dat opvolging niet zo vanzelf-
sprekend is. Gespecialiseerde zonweringswin-
kels rijzen vandaag nog niet als paddenstoelen 
uit de grond, maar zijn wel een mogelijkheid. 
Met Livarti hebben we overigens al twee eigen 
winkels in Mons (Bergen) en Antwerpen.“

“Onze producten ontwikkelen we verder op 
maat van de klantennoden en de evoluties op de 
markt. Dat sturen we zelf, daar ben ik dus vrij 
gerust in. De uitdagingen liggen bij wat we zelf 
niet in de hand hebben. Internationaal is dat 
de snelheid waarmee klanten kunnen bestel-
len en de snelheid waaraan wij alles kunnen 
leveren. Vandaag bestellen zo’n 60% van onze 
B2B-klanten in België hun producten online. 
Internationaal willen we dat opdrijven naar 
100%. Daar ligt zeker nog werk op de plank. Ook 
de connectie maken met de eindklant wordt een 
uitdaging. We willen als merk een verhaal over-
brengen naar de eindklant en zo een duurzame 
relatie opbouwen. Op die manier willen we ook 
op het juiste moment top of mind zijn, zodat we - 
liefst zo snel mogelijk - kunnen tegemoetkomen 
met de juiste oplossing. Die customer journey in 
kaart brengen is heel belangrijk.”
“Tot slot zou ik onze producten in de toekomst 
liefst volledig geïntegreerd zien in elk woon-
concept. Ik was in mei met een aantal Vlaamse 
ondernemers in Silicon Valley op bezoek bij 
Google. Hun ‘Google Home’ is een toestel dat 
werkt op stemcommando’s en alles in huis actief 

aan elkaar linkt: smartphones, agenda, televisie, 
muziekinstallaties, etc. Ook Amazon en Samsung 
werken aan iets soortgelijks. Zo’n concepten 
zitten er dus aan te komen en daar willen we ons 
verder in verdiepen.”

Hoe belangrijk is het voor de CEO dat dit in een 
familiale context blijft? “Dat is wellicht de meest 
gestelde vraag aan familiale ondernemers (lacht). 
Uiteraard is dat een factor van belang, maar het 
heeft geen zin om daar koste wat het kost aan 
vast te houden. Je mag je ook niet onmisbaar 
wanen in een bedrijf. Op dat moment moeten de 
emotionele en de bedrijfseconomische afweging 
elkaar in evenwicht houden. Geen van beide 
mag dan de bovenhand nemen. De betrokken 
mensen en de continuïteit binnen het bedrijf zijn 
altijd prioritair. Het is een vraagstuk dat vandaag 
gelukkig niet aan de orde is. We hebben geen 
glazen bol, maar we vinden wel dat we absoluut 
onze eigen koers moeten varen.”

  Meer info?
 www.harol.be 

http://www.entiris.be


16

Sabine 
Soetens
Hoe lang werk je 
al bij Voka?  
“Ik werk bij Voka 
sinds augustus 
2016.”

Waar woon je? 
“In Ninove (Oost-Vlaanderen).”

Waar luister je naar als je in de wagen zit?
“Ik luister meestal naar Joe FM, omdat dat een goeie mix is 
tussen ‘klassiekers’ en hedendaagse muziek. Maar ik heb ook 
altijd een USB-stick in de auto met daarop enkele van mijn 
favoriete liedjes. “

Aan welk goed advies denk je nog regelmatig 
terug? 
“’Het leven is te kort om slechte wijn te drinken’, een variant 
op het thema ‘Pluk de dag’ maar iets meer met een hoek eraf, 
net als bij mij. C “

Waar word je goedgezind van? 
“De zon, lachende kindjes, een warme knuffel, een succesje 
uit onverwachte hoek.”

Wat is je favoriete vrijetijdsbesteding? 
“Geëntertaind worden door mijn kindjes. C”

Wat staat er op je bucketlist? 
“Tango dansen in Buenos Aires.”

Wat doe jij precies voor onze Voka-leden? 
“Mijn team helpt onze bedrijven om te starten, te groeien, te 
internationaliseren, te innoveren, enzovoort... en dit alles op 
een duurzame wijze. Wij zorgen ervoor dat ze leren en erva-
ringen uitwisselen en nóg beter worden in wat ze doen.”

Als u dit magazine leest, weet u wat Voka – Kamer 
van Koophandel Vlaams-Brabant doet en waar we 
voor staan. Maar wie zijn eigenlijk de gezichten 
achter Voka? Elke maand stellen twee Voka-
medewerkers zich graag aan u voor.

Astrid De Man
Hoe lang werk je al bij Voka?   
“Ik werk sinds eind november 2016 bij Voka.”

Waar woon je? 
“In Mechelen.”

Waar luister je naar als je in de wagen zit?
“Ik erger me de laatste tijd enorm aan de negatieve nieuws-
items en vele reclameblokken. Ik zap dus steeds tussen 
verschillende zenders door, zodat er altijd muziek opstaat. 
Verder hou ik wel van de zender ‘Classic21’: goede muziek  
en ideaal om mijn Frans te oefenen!”

Aan welk goed advies denk je nog regelmatig 
terug? 
“Een goed advies op zich vind ik dat je elk advies ter  
harte moet nemen. Tips en ervaring van andere personen 
zijn goud waard en kunnen je verder helpen in al wat je  
wil ondernemen.”

Waar word je goedgezind van? 
“Goede muziek en lekker eten.”

Wat is je favoriete vrijetijdsbesteding? 
“De tijd uit het oog verliezen samen met vrienden en familie.”

Wat staat er op je bucketlist? 
“Ik hou geen bucketlist bij omdat ik geloof dat je niets moet 
uitstellen wat je nu graag wilt doen. Een bucket list geeft 
je ook het gevoel dat iets ‘moet’ – wanneer je dit niet kan 
uitvoeren vóór een bepaalde leeftijd, lijkt het meteen of je 
gefaald hebt. Ik probeer dus te doen wat ik graag wil doen en 
ook in de kleine dingen geluk te vinden. Als ik dan toch een 
‘droom’ moet uitkiezen, zou ik graag nog willen rondtrekken 
door enkele Nationale Parken in de Verenigde Staten van 
Amerika.”

Wat doe jij precies voor onze Voka-leden? 
“Ik ben milieu- en duurzaamheidsadviseur en informeer 
onze leden over de milieuwetgeving en actuele trends. Daar-
naast wil ik hen stimuleren en inspireren om duurzaam te 
ondernemen met respect voor mens en omgeving.”

Nice to meet you!

KORT 

mailto:sabine.soetens%40voka.be?subject=
mailto:sabine.soetens%40voka.be?subject=
mailto:astrid.deman%40voka.be?subject=
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 KORT

 Vorige maand werd het traject Welt officieel  
gelanceerd, met al meer dan 275 deelnemers. 
Ook 26 werkgevers uit Vlaams-Brabant  
nemen deel.

 Samen met onze leden klonken we op de zomer 
tijdens de grote Voka’s ZomerFolie!

 De campagne Ondernemersvooriedereen 
wil het imago van ondernemers versterken. 
Want ondernemers zijn onmisbaar! Daniëlle 
Vanwesenbeeck is één van de gezichten  
van de campagne.

 Stad Leuven won de prestigieuze European Green 
Leaf Award als beloning voor haar duurzame 
inspanningen. Proficiat! 

Jonas 
Verstockt
Zaakvoerder 
Unicorn Graphics

De 3 vragen aan…

1. Waar mogen ze jou altijd voor wakker maken? 
“Een bord spaghetti.” 

2. Wanneer heb je voor het laatst luidop gelachen? 
“Bij een zaalshow van Philippe Geubels die ik op YouTube had 
bekeken.” 

3. Wat neem je zeker mee op vakantie? 
“Een paar loopschoenen. Lopen kan je overal en het is altijd een beetje 
avontuur, zeker als je de veldwegjes opzoekt.”

De Analyse

In een eerste regeringsvoorstel over responsabilisering rond 
arbeidsongeschiktheid werd de hele rekening naar de werkgevers 
verschoven, waardoor die gemiddeld zo’n 3.414 euro per jaar per 
langdurig zieke zouden moeten ophoesten. De federale regering 
zette nu enkele nieuwe regels uit, waar die piste gelukkig werd ver-
meden. Pieter Van Herck, senior adviseur gezondheidszorg bij Voka: 
“De nieuwe regeling is een goede zaak, want de situatie in de sociale 
zekerheid wordt op termijn onhoudbaar. Om de tien jaar verdub-
belt het aantal arbeidsongeschikten. De uitgaven aan uitkeringen 
voor langdurige ziekte liggen nu al hoger dan die van werkloosheid 
en elk jaar nemen ze een grotere hap uit het budget. We evolueren 
richting 7,8 miljard euro aan uitkeringen in de sociale zekerheid in 
2019.”

 Lees meer over de visie van Voka op een ruimere aanpak voor re-integratie 
van langdurig zieke werknemers in het Voka Topics-nummer van juni,  
als bijlage bij dit magazine. 

3.414 euro
per jaar per langdurig zieke 

 Lees het verhaal van Jonas Verstockt en zijn bedrijf Unicorn Graphics op p. 66.

https://issuu.com/vokavzw/docs/2017-06-vl-vokapaper
https://issuu.com/vokavzw/docs/2017-06-vl-vokapaper
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Toscanzahoeve, het gedrags- en opleidingscentrum voor mens en dier, 
heeft een drukke periode achter de rug. Niet alleen heeft het vorige 
maand haar deuren geopend op een nieuwe locatie in Langdorp-
Aarschot, het bedrijf heeft daarnaast ook een sectorfederatie voor  
dierenprofessionals opgericht.

Het uitgebreide aanbod van Toscanzahoeve was de aanzet waarvoor het 
bedrijf op zoek ging naar een grotere locatie. Het nieuwe gebouw bevat 
twee consultatieruimtes, twee cursuszalen, een recreatieruimte met een 
keuken voor cursisten, een trimsalon voor katten en honden, een terras 
en een gloednieuwe hydrotherapieruimte. Ook is er een opvangruimte 
voor honden bij interne training voorzien. Buiten hebben ze een terrein 
om de klanten van hun hondenschool een aantal keer per week te ver-
welkomen en een speelweide voor de honden.

Toscanzahoeve heeft ook een sectorfederatie voor dierenprofessionals 
in het leven geroepen. Deze federatie, APBCT genaamd, is de eerste voor 
deze sector. “We zien in de praktijk veel mensen die zomaar beginnen 
aan een job met dieren. Met de sectorfederatie willen we voorkomen dat 
er schade wordt aangericht aan mens en dier”, aldus Toscanzahoeve. “Er 
is nood aan opleidingen en diploma’s en een grote behoefte aan erken-
ning van deze job in de professionele groep.”

Het aanbod van opleidingen in de dierensector ligt in lijn met de groei 
van de sector. Over de kwaliteit van verschillende opleidingen en het 
werk dat nadien door de dierenprofessionals geleverd wordt, is niet 
iedereen even tevreden. “Het helpt niet dat veel beroepen met dieren 
niet erkend worden door de overheid. Tijd om hier verandering in te 
brengen”, klinkt het. “Het APBCT staat voor kwaliteit van dienstverle-
ning, een helder keurmerk voor klanten die door de bomen het bos niet 
meer zien, of die door een slechte ervaring zeker willen zijn van een 
goede behandeling voor hun dier.”

Toscanzahoeve zit niet stil  

Op ruwweg vier jaar tijd heeft het logistieke 
bedrijf Dachser zijn Iberische dochteronder-
neming geïntegreerd in zijn Europese trans-
portnetwerk. Op de Transport Logistic beurs in 
München begin mei kondigde CEO Bernhard 
Simon aan dat Azkar voortaan zal opereren 
onder de naam Dachser Spain en Dachser 
Portugal. Deze rebranding is het hoogtepunt van 
het integratieproces. 

De blauw en gele kleuren van Dachser zijn al 
zichtbaar in vijf vestigingen: in Barcelona, Bilbao, 
Malaga, Porto en Valencia. Naar verwachting 
zullen de overige vestigingen tegen 2020 volledig 
blauw-geel geïntegreerd zijn. “Van de ongeveer 
2.000 vrachtwagens rijdt nu al meer dan 70 
procent in de Dachser huisstijl”, klinkt het.

Azkar wordt     
Dachser 

Rudi en Jan Jennes, zaakvoerders van de bekende 
auto- en carrosserieketen Jennes in Machelen, 
verkennen een nieuwe markt. Met Brasserie 
Taste zetten ze hun eerste stappen in de horeca. 
Beide broers zijn steeds op zoek naar nieuwe uit-
dagingen en sprongen op een nood in de markt. 
“We vonden dat er nood was aan een top-class 
brasserie in de dynamische, business-georiën-
teerde regio Vilvoorde-Machelen, die bovendien 
beschikt over uitgebreide parkingfaciliteiten. Een 
geweldige opportuniteit  naast onze Volkswagen 
en Skoda-concessie in Machelen vormde uitein-
delijk de trigger om onze lang gekoesterde droom 
op horeca-terrein waar te maken.”

Brasserie Taste opent 
de deuren

De producent van bouwmachines Komatsu viert in september zijn 
50-jarig bestaan. Dit bedrijf werd in 1921 opgericht in Komatsu (Japan). 
Sinds 1967 is het bedrijf in Vilvoorde gevestigd, evenals het magazijn 
voor wisselstukken voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Het 
bedrijf nodigt zijn contacten uit om in september samen met hen te 
vieren. De komende maanden staan bij Komatsu in het teken van dit 
jubileum.

Komatsu viert 50ste verjaardag

http://www.toscanzahoeve.be/
http://www.dachser.com/be/nl/
http://www.brasserietaste.be/
https://www.komatsu.eu/en
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Voor de bouw van de nieuwe woonplek SKY One 
aan de Leuvense Vaartkom, doet projectontwikkelaar 
Dyls een beroep op het water. Samen met De Vlaams 
Waterweg, Leuven 2030, Wienerberger en André Celis 
kiezen ze ervoor om de levering van de bouwmateria-
len per binnenschip via het kanaal aan te brengen. Ze 
hebben hiermee een primeur in Leuven. 

Leveringen via het water hebben heel wat voordelen. 
“Eén schip vervangt 22 vrachtwagens, een binnenschip 
stoot per tonkilometer een kwart minder CO2 uit dan 
een vrachtwagen én het zorgt voor minder verkeer op 
de autowegen”, klinkt het. “Kwaliteit en duurzaamheid 
beperken zich niet alleen tot het gebouw, maar starten 
reeds van bij de eerste steenlegging”.

Duurzame levering 
bouwmaterialen per 
binnenschip voor project 
SKY One in Leuven 

DHL heeft op Brussels Airport haar temperatuurgecontroleerde 
faciliteiten uitgebreid van ruimtes van 1750 m² naar 5300 m². 
Daarmee speelt DHL Global Fowarding Belgium in op de steeds 
grotere rol die Brussel heeft in het vervoer van farmaceutische 
vracht. 

Het gaat om drie zones die elk een specifieke temperatuur hebben 
voor het vervoer van temperatuurgevoelige vracht. Het gaat dan 
voornamelijk om het transport van farmaceutische producten die 
vaak gedurende heel het transportproces gekoeld moeten blijven.

“De investering is in lijn met de strategische focus van Brussels 
Airport om de beste diensten aan te bieden voor farmaceutische 
verzendingen,” zegt Steve Polmans, Head of Cargo van Brussels 
Airport Company. 

DHL breidt temperatuur-
gecontroleerde faciliteiten uit 

Sajan Inc., een van de leidinggevende leveranciers 
ter wereld van vertaal- en lokalisatiediensten, en 
AMPLEXOR International SA, toonaangevende digital 
solution provider, hebben een definitieve overna-
meovereenkomst getekend. Met de overeenkomst 
wordt Sajan eigendom van een volle dochteronderne-
ming van AMPLEXOR International. De aandeelhou-
ders van Sajan ontvangen voor de overname ongeveer 
28,5 miljoen dollar.

De directie en de raad van bestuur van Sajan hebben 
het overnamevoorstel unaniem goedgekeurd en geven 
aandeelhouders de raad om de overeenkomst aan te 
nemen en de overname goed te keuren. De definitieve 
goedkeuring van de transactie is onderhevig aan de 
gebruikelijke voorwaarden, zoals het verkrijgen van 
een meerderheid van de stemmen onder de houders 
van de uitstaande aandelen van Sajan. Een bijzondere 
ondernemingsraad over de overname wordt verwacht 
in juli 2017 en als de transactie goedgekeurd wordt, zal 
de overname kort daarna afgerond worden.

Amplexor International 
heeft over name over een-
komst met Sajan In tegenstelling tot een dalende trend op de internationale overna-

memarkt in 2016, kent de Belgische M&A (mergers & acquisitions) 
markt een verdere groei, vooral inzake middelgrote en kleinere 
deals. Dat blijkt uit een bevraging bij 120 Belgische fusie- en over-
name-experten en -adviseurs. Het onderzoek peilt enerzijds naar 
hun ervaringen op de M&A-markt en de deals waar ze bij betrok-
ken waren in 2016, en anderzijds naar hun verwachtingen voor dit 
jaar.
Uit de resultaten blijkt dat de vraag groter is dan het aanbod. De 
prijzen stijgen dus, maar blijven vrij aanvaardbaar. Wie op vandaag 
een kwalitatief bedrijf wil verkopen, vindt makkelijk een koper. 
Dat komt doordat de bankfinanciering vlotter loopt, maar ook door 
een toegenomen interesse van buitenlandse spelers in Belgische 
bedrijven.
Uit de bevraging blijkt immers duidelijk dat Belgische bedrijven in 
toenemende mate overgenomen worden door buitenlandse spelers. 
Deze trend is minder uitgesproken voor overnames door Belgische 
bedrijven buiten de landsgrenzen. Slechts een derde van alle deals 
waar de respondenten aan gewerkt hebben in 2016 zijn buiten-
lands. Belgische bedrijven nemen vooral in eigen land over.
Deze jaarlijkse M&A Monitor kwam tot stand onder leiding van 
professor Mathieu Luypaert van het Vlerick Centre for Mergers, 
Acquisitions & Buyouts in samenwerking met Bank J.Van Breda & 
Co, BDO en Gimv. 

Belgische bedrijven steeds vaker 
over genomen door buitenlandse 
spelers

http://www.dhl.be/nl.html
http://www.amplexor.com/corporate/nl.html
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Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en 
Vlaams-Brabant kondigen aan dat zij hun participa-
tie van respectievelijk 62% en 8% in BLCC (Business 
Language and Communication Centre) verkocht 
hebben aan Crescent nv, waarvan Eric Van Zele de 
sterkhouder is. De overige 30% van de aandelen zijn 
in handen van KU Leuven, die ook na deze transac-
tie aandeelhouder blijft van BLCC.

In het afgelopen jaar werd hard gewerkt aan een 
strategisch plan voor de toekomst van BLCC. Voka 
West-Vlaanderen heeft daar volop aan meege-
werkt. Kathleen Heireman, CEO van BLCC: “Voka 
en BLCC zullen zeker nauw blijven samenwerken. 
Maar ik ben bijzonder blij dat wij een aandeelhou-
der hebben kunnen aantrekken met zo’n succes-
vol palmares. Crescent nv is met Eric Van Zele de 
gedroomde shareholder om het strategisch plan dat 
voorligt te helpen waarmaken.” 

BLCC benadrukt dat het Voka uitdrukkelijk bedankt 
voor de vruchtbare structurele samenwerking. De 
constructieve contacten blijven behouden. In de 
toekomst zal het Crescent nv zijn die samen met 
andere aandeelhouder KU Leuven de strategische 
groeiambities van BLCC mee zal ondersteunen. 

Erwin Ollivier, voorzitter van Voka Vlaams-Brabant: 
“Voka streeft altijd naar innovatie in haar engage-
menten naar haar leden toe. Het belangrijke 
aandeelhouderschap van KU Leuven in BLCC staat 
daar garant voor, zowel in het verleden als in de 
toekomst.”

BLCC gaat  
naar Crescent ID Park, het vernieuwde kmo-park langs de N9 in Affligem, mag 

na een trage start rekenen op een toenemende belangstelling van 
bedrijven uit de brede Brusselse regio. De voorbije zes maanden 
hebben niet minder dan vier bedrijven hun weg gevonden naar ID 
Park. Het gaat om All Visual, Rensol, VI Schrijnwerk en Curitas.

“De reden hiervoor is wellicht te vinden in het feit dat meer een 
meer bedrijven ervan overtuigd raken dat gezamenlijke inspan-
ningen rond afvalophaling, waterbeheer en parkmanagement een 
betere oplossing zijn dan dat elk bedrijf voor zich die diensten 
voorziet”, klinkt het bij ID Park. “Snelheid speelt bovendien ook een 
belangrijke rol. Wij bieden kant en klare bedrijfsunits aan tot 540 
m² die op amper vier maanden tijd gebruiksklaar zijn. En dat is wat 
het merendeel van de kmo bedrijfsleiders wil: een snelle oplossing 
voor goede huisvesting en een zo kort mogelijke transitieperiode 
van de bestaande locatie naar een nieuwe.”

Maar ook zaakvoerders die voor hun bedrijf op zoek zijn naar een 
kmo-grond op maat zijn bij ID Park aan het juiste adres. “De logis-
tieke behoeften van elk bedrijf zijn anders, zodat ook de kavels op 
maat een essentieel onderdeel zijn van ons aanbod. Neem daarbij 
een doordacht parkmanagement dat o.a. zorgt voor groene stroom 
en een ecologisch water- en afvalbeheer en u weet meteen waarom 
liefst vier bedrijven op korte tijd beslist hebben om zich in ID Park 
te huisvesten.”

ID Park in Affligem komt tot leven

Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) 
bouwde een netwerk uit rond waterbeheer in 
ondernemingen: LED WATER (Laagdrempelig 
Expertise- en Dienstverleningscentra). LED 
Water biedt kmo’s en non-profit organisaties 
gratis eerstelijnsadvies en begeleiding bij alles 
wat te maken heeft met de keuze van waterbron-
nen, technologieën en/of verbetering van pro-
ductie, zuiveren van water of watermanagement. 
Via dat netwerk krijgen bedrijven eenvoudig 
toegang tot de uitgebreide kennis die beschik-
baar is binnen de Vlaamse kennisinstellingen.

LED Water werd uitgebouwd in samenwerking 
met de KU Leuven, UGent Campus Kortrijk en 
de Provincie West-Vlaanderen. Momenteel is het 
alleen beschikbaar voor organisaties en onderne-
mingen in de provincies Vlaams-Brabant, West-
Vlaanderen en Limburg . Bedrijven uit de andere 
provincies kunnen terecht bij Vlakwa zelf. 

Vlakwa bouwt 
LED-netwerk uit  
rond waterbeheer  
in ondernemingen

Aan het station van Tienen kan je voortaan een Blue-bike ontlenen. 
Het initiatief wordt ondersteund door de stad Tienen en draagt bij 
tot een meer duurzame stad. Er zijn acht Blue-bikes beschikbaar, 
elk voorzien van zeven versnellingen en een boodschappenmandje. 
De fietsen kunnen 24 uur per dag ontleend worden, 7 dagen op 7, 
en worden regelmatig nagekeken en onderhouden. Het systeem is 
eenvoudig. Wie zich als abonnee registreert op www.blue-bike.be, 
krijgt binnen de vijf werkdagen een gebruikerskaart toegestuurd. 
Hiermee kan je tot twee fietsen tegelijk ontlenen via de sleutelau-
tomaat. Na gebruik moeten de fietsen teruggebracht worden naar 
dezelfde locatie.

Schepen van mobiliteit Tom Roovers is blij met het initiatief: 
“Werken aan een meer duurzame stad is één van de beleidsprio-
riteiten. Het promoten van de fiets draagt hier uiteraard toe bij. In 
andere steden geeft 40 % van de gebruikers van Blue-bike aan de 
auto minder te gebruiken. Heel wat locaties en bedrijven liggen op 
fietsafstand van het station.”

Blue-bike nu ook in Tienen

 Foto: Stad Tienen

https://www.blcc.be/
http://idpark.be/
http://www.vlakwa.be/
https://www.blue-bike.be/
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Vorige maand werden in Leuven de eerste labels 
van Industriana overhandigd aan 22 waardevolle 
sites in ons land, waaronder drie brouwerijen uit 
Vlaams-Brabant. Dit label is een initiatief van 
Geniuis Loci, een door de Europese Commissie 
gesteund project dat de aandacht wil vestigen 
op het erfgoed van kleine ondernemingen om zo 
het toerisme rond Europese industriële erfgoed 
te bevorderen. Brouwerij Boon in Lembeek, 
Lindemans in Vlezenbeek en Oud Beersel in 
Beersel ontvingen het Industriana-label uit 
handen van Mark Andries, kabinetschef van 
Vlaams minister-president Geert Bourgeois, 
bevoegd voor onroerend erfgoed. 

In een eerste fase werden drie proefsectoren uit-
gekozen: de traditionele gefermenteerde dranken, 
traditionele textielambachten en de verwerking 
van klei tot bakstenen, tegels en dakpannen. 
Vlaanderen is één van de vijf proefregio’s waar 
het label toegekend werd. De andere regio’s 
zijn Umbrië (Italië), Teruel (Spanje), Malta en 
Centraal Transdanubië (Hongarije). In de loop 
van de zomer van 2017 wordt het netwerk van 
Industriana verruimd tot sites buiten de proef-
regio’s en vanaf oktober tot andere sectoren. Op 
termijn moeten ook regionale en thematische 
toeristische ontsluitingspakketten ontwikkeld 
worden.

Drie Vlaams-Brabantse 
brouwerijen krijgen 
Industriana-label

 Foto: Made in Vlaams-Brabant

Projectontwikkelaar Imoya, dat deel uitmaakt van 
Dorian Groep uit Dilbeek, heeft het Paterspand in 
Turnhout overkocht van werkgeversorganisatie 
Etion. Het gaat om het volledige voormalige min-
derbroederklooster, inclusief een ontwijde kerk, 
een verbouwd kloostergebouw, een kloostertuin 
en een parking. 

Imoya koopt Patershof

 Foto: Made in Vlaams-Brabant

Imoya wil in het Patershof een exclusief en kleinschalig woonaspect met 
diensten toevoegen, naast de bestaande functies die het gebouw al heeft. 
Zo zijn de kantoren van IDW en Acerta er momenteel gevestigd en zijn er 
feest- en conferentieruimtes aanwezig. “Het Paterspand wordt mogelijks 
zelfs een proefproject voor een nieuw concept van wonen met diensten 
voor alle leeftijden”, klinkt het bij Imoya. 

Het Paterspand stond al enkele jaren te koop, maar Etion ging op zoek 
naar een koper met goede bedoelingen. En die hebben ze gevonden bij 
Imoya.

mailto:kris.timmermans%40voka.be?subject=
mailto:nele.hiele%40voka.be?subject=
http://industriana.eu/
http://www.imoya.be/nl
http://www.imoya.be/nl
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Bedrijfsgevels verbergen een wereld van boeiende bedrijvigheid. 
U krijgt hier een blik achter de schermen bij enkele interessante 
organisaties in onze regio. Deze maand: Octinion in Leuven.

Volautomatisch aardbeien 
plukken
Het zijn hoogdagen voor aardbeienliefhebbers en –telers. Ook 
bij Octinion draait alles op volle toeren. Het jonge R&D-bedrijf 
ontwikkelt producten voor eigen rekening en voor derden in de 
landbouw- en voedingssector. Eind vorig jaar ging hun gepatenteerde 
aardbeiplukrobot in wereldpremière. Het toestel rijdt autonoom 
rond, op basis van een indoor GPS op maat. Rijpe aardbeien worden 
gelokaliseerd door middel van 3D-visie. Net zoals een mens, kunnen 
de gepatenteerde en lokaal ontwikkelde robotarm en grijper 
de aardbeien plukken zonder ze te beschadigen. Anders 
dan een mens, voert het toestel op dat moment verdere 
kwaliteitsmetingen uit. Dat biedt mogelijkheden voor een 
nauwkeurige sortering of voorspelling van de oogst en 
laat zelfs voor precisielandbouw toe.
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http://octinion.com/
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Foto: Octinion

http://octinion.com/
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Nieuwe 
leden

 Spencer Stuart 
Management Consultants
Consultancy

1831 Diegem – 02 732 26 25
www.spencerstuart.com

 

 Duin Management
Advies en management

3150 Haacht – 0475 27 21 67
werner.decremer@duinmanagement.be

 

 Boekhoudkantoor Michiels 
& Vandevelde
Boekhouder-fiscalist

1750 Gaasbeek – 02 532 34 04
info@bkmv.be
www.bkmv.be

 

 Sedeli
Coaching

1745 Opwijk – 0495 36 35 11
sven.de.lissnyder@sedeli.be
www.sedeli.be

 

 Xtra Interim Zaventem
Uitzend-, rekrutering- en 
selectiekantoor

1930 Zaventem – 0478 88 19 85
karen.passenier@xtra-interim.be
www.xtra-interim.be

 

 Vermaelen & Demuynck
Elektriciteit, CV, sanitair, ventilatie 
voor woning- en projectbouw

3111 Wezemaal – 016 29 71 34
info@v-en-d.be
www.v-en-d.be

 

 Eosalis
Adviesverlening en begeleiding op 
vlak van organisatie, talent en reward

3360 Bierbeek – 0476 48 16 05
karine.vanpoucke@eosalis.com
www.eosalis.com

 

 4D Services
Verkoop en implementatie CAD/
CAM software

1742 Sint-Katherina-Lombeek 
02 582 72 64
info@4Dservices.be
www.4Dservices.be

 

 Betonwerken Lombaert
Betonwerken

1730 Mollem – 0477 72 26 95
wiets.lombaert@telenet.be

 

 PKF-VMB Bedrijfsrevisoren
Bedrijfsrevisoren

1780 Wemmel – 02 460 09 60
info@pkf-vmb.be
www.vmb.be

 

 Zeuxys Laws
Juridische adviesverlening

1785 Merchtem – 0476 77 66 87
info@zeuxys-laws.be
www.zeuxys-laws.be

 

 Bones
Marketing & communicatie

3000 Leuven – 016 14 04 85
info@there.be
www.bones.be

 

 Karo Stappaerts /  
Tekst & Taal
Copywriting, taaltraining en 
taalcoaching

3001 Heverlee – 0486 06 60 12
info@karostappaerts.be
www.karostappaerts.be
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  Lid worden?  
Extra info? 

 birgit.heroes@voka.be
 02 255 20 38

 Gillisjans Group
Aannemer

1853 Grimbergen – 02 262 39 00
info@gillisjansgroup.be
www.gillisjansgroup.be

 

 Gifom
Chauffeursdiensten

1800 Vilvoorde – 02 255 82 40
operations@gifom.be
www.gifom.be

 

 Belgium Fit
Personal fitness coaching

1950 Kraainem – 02 899 91 00
info@fit20.be
www.fit20.be

 

 Skygge
Geautomatiseerde zonnewering en 
smarthome

1500 Halle – 0478 46 47 48
gunter@skygge.be
www.skygge.be

 Gesibois – ABC
Laminaat - fineer - melamine - 
afwerkingsproducten interieur - 
decoratief plaatmateriaal

1600 Sint-Pieters-Leeuw –  
02 378 14 14
info@gesibois.be
www.gesibois.be

 

 Topaz Work
Afbraak - en grondwerken

1651 Lot – 02 660 54 69
louis.debellefroid@topazwork.be
www.topazwork.be

 

 Vegemac
Invoer en distributie van 
tuinmachines en elektrische 
voertuigen. Verdeler ONEBOT 
elektrische scooter

3090 Overijse – 02 686 10 20
dirk.vaneyck@vegemac.be
www.vegemac.be

 

 ZININ
Communicatie- en eventagency 
gespecialiseerd in de creatie  
van commitment bij medewerkers  
en klanten

3360 Opvelp – 0473 45 22 31
info@zinin.be
www.zinin.be

 Johan Schots
Coördineren en organiseren van 
events of persconferenties en 
schrijven van persberichten.

1820 Steenokkerzeel – 0471 02 92 67
johan.schots@gmail.com

 

 Roodhuys
Groothandel en verwerking van 
vlees, wild, pluimvee voor horeca en 
grootkeuken

3290 Diest – 0475 84 84 94
reggy@roodhuys.be
www.roodhuys.be

 

 Design Plus
Strategic Design Partner

1160 Oudergem - 02 899 84 84
info@designplus.be
www.design-plus.be 



  Aan de start
In deze rubriek vindt u een overzicht van alle nieuwe vennootschappen in de regio 
Vlaams-Brabant, zoals dit gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad en alfabetisch 
gerangschikt volgens gemeente of stad.

EVBA KRIVACODE
Tieltse Baan 53 A
3200 Aarschot
OPRICHTINGSDATUM 10/4/2017
ACTIVITEIT 
Computer consultancy-activiteiten

BVBA INDIMEX
Schaluin 10 B
3200 Aarschot
OPRICHTINGSDATUM 27/3/2017
ACTIVITEIT Eetgelegenheden 
met volledige bediening

BVBA NEOBRIGHT BELGIE
Schaluin 73/2
3200 Aarschot
OPRICHTINGSDATUM 21/2/2017
ACTIVITEIT Groothandel in far-
maceutische producten

EVBA DNA
Bloemsehoeve 43
3200 Aarschot
OPRICHTINGSDATUM 17/2/2017
ACTIVITEIT Groothandel in 
fi etsen

EVBA D-TRANSCO
Ter Heidelaan 9
3200 Aarschot
OPRICHTINGSDATUM 3/2/2017
ACTIVITEIT 
Landschapsverzorging

COMV T -MOTION
Demerstraat 14/3
3200 Aarschot
OPRICHTINGSDATUM 24/4/2017
ACTIVITEIT Ontwerpen 
en programmeren van 
computerprogramma’s

BVBA REX MEDIA
Sint-niklaasberg 3/5
3200 Aarschot
OPRICHTINGSDATUM 29/3/2017
ACTIVITEIT Productie van 
bioscoopfi lms

EVBA T RENOVATIEHUIS
Pastoor Dergentstr 11 B
3200 Aarschot
OPRICHTINGSDATUM 11/4/2017
ACTIVITEIT Slopen

VZW BAAN VIER VZW
Steystraat 61
3200 Aarschot
OPRICHTINGSDATUM 12/12/2016
ACTIVITEIT Sport- en 
recreatieonderwijs

NV COMFAM
Brusselbaan 77-79
1790 A�  igem
OPRICHTINGSDATUM 25/4/2017

VOF FL SLAGERIJ
Driesstraat 47/6
1790 A�  igem
OPRICHTINGSDATUM 31/3/2017

COMV PALA CONSULTING
Ingendaellaan 31
1652 Alsemberg
OPRICHTINGSDATUM 9/5/2017

VOF HELLOWINE.BE
J.b. Vandenboschstraat 63
1652 Alsemberg
OPRICHTINGSDATUM 27/3/2017 

BTWE GROEP NOTARIS 
RENIERS
Gemeenteplein 13
1730 Asse
OPRICHTINGSDATUM 1/6/2017

BVBA ABBAD
Weversstraat 39
1730 Asse
OPRICHTINGSDATUM 5/4/2017

BVBA CELILI
Ten Borre 46
1731 Asse
OPRICHTINGSDATUM 10/4/2017

BVBA E-TALKING
Nieuwstraat 77
1730 Asse
OPRICHTINGSDATUM 20/4/2017

BVBA GLU
Kattestraat 1/5
1730 Asse
OPRICHTINGSDATUM 12/5/2017

BVBA RESULTANCY SERVICES
Heierveld 53
1730 Asse
OPRICHTINGSDATUM 29/3/2017

BVBA STONECO
Poverstraat 88
1731 Asse
OPRICHTINGSDATUM 12/5/2017

BVBA SYBA
Lindendries 128
1730 Asse
OPRICHTINGSDATUM 2/5/2017

COMV PBMS
Brusselsesteenweg 615
1731 Asse
OPRICHTINGSDATUM 1/4/2017

EVBA GROUP YAS
Gentsesteenweg 167
1730 Asse
OPRICHTINGSDATUM 21/4/2017

NV LOHISSE
Dendermondsesteenweg 177
1730 Asse
OPRICHTINGSDATUM 31/3/2017
VOF PPM CONSTRUCT
Kerklaan 74/3
1731 Asse
OPRICHTINGSDATUM 20/2/2017

VZW BELGIAN ASSOCIATION 
OF MARKETING
Z. 1 Researchpark 120
1731 Asse
OPRICHTINGSDATUM 15/3/2017

X AGNEE-TIM
Breughelpark 8 20
1731 Asse
OPRICHTINGSDATUM 1/4/2017

X MAATSCHAP HAIR-ZONE
Gentsesteenweg 310
1730 Asse
OPRICHTINGSDATUM 1/4/2017

BVBA DE BAKKERIE
Rozendal 74
3128 Baal
OPRICHTINGSDATUM 10/1/2017
ACTIVITEIT Detailhandel in brood 
en banketbakkerswerk in gespeci-
aliseerde winkels (koude bakkers)

VZW CIRCLES - WE HAVE THE 
CHOICE
Vijverstraat 4
1650 Beersel
OPRICHTINGSDATUM 22/2/2017

BVBA JULEZLIVING 
ARCHITECTEN
Baalsesteenweg 29
3130 Begijnendijk
OPRICHTINGSDATUM 18/5/2017
ACTIVITEIT Bouwarchitecten

X GRONDWERKEN NIJS  FV
Tolhuisstraat 22
3130 Begijnendijk
OPRICHTINGSDATUM 1/4/2017
ACTIVITEIT Bouwrijp maken van 
terreinen

EVBA DIGITALBUFF
Tumkensberg 25
3130 Begijnendijk
OPRICHTINGSDATUM 29/3/2017
ACTIVITEIT 
Computerconsultancy-activiteiten

BVBA DAKWERKEN SAMMY 
MARIEN
Sleutelbaan 59
3130 Begijnendijk
OPRICHTINGSDATUM 11/5/2017
ACTIVITEIT Dakwerkzaamheden

BVBA MPOWER PLUS
Daalstraat 140
1852 Beigem
OPRICHTINGSDATUM 18/4/2017

VZW ZAAL TREFPUNT ASSENT
Minnestraat 59
3460 Bekkevoort
OPRICHTINGSDATUM 13/12/2016
ACTIVITEIT Beheer van niet-resi-
dentieel onroerend goed voor een 
vast bedrag of op contractbasis

BVBA SAFEDRIVE
Koestraat 40 A
3460 Bekkevoort
OPRICHTINGSDATUM 12/4/2017
ACTIVITEIT Handelsbemiddeling 
en groothandel in onderdelen en 
accessoires van motorvoertuigen

COMV PHABIO SUPPORT
Ormendaal 42
3060 Bertem
OPRICHTINGSDATUM 24/4/2017
ACTIVITEIT Overige advies-
bureaus op het gebied van 
bedrijfsbeheer

COMV THE MARKETIST
Pimberg 145
3360 Bierbeek
OPRICHTINGSDATUM 4/5/2017
ACTIVITEIT Overige advies-
bureaus op het gebied van 
bedrijfsbeheer

BVBA LAKLEIN
Waversesteenweg 37
3360 Bierbeek
OPRICHTINGSDATUM 13/4/2017
ACTIVITEIT Overige menselijke 
gezondheidszorg, n.e.g.

BVBA KENAZ POWERED BY 
ITZU
Koning Albertlaan 146
3360 Bierbeek
OPRICHTINGSDATUM 29/12/2016
ACTIVITEIT Overige vormen van 
onderwijs

BVBA CONCEPT 4 HOME
Uitbreidingslaan 2 B
3360 Bierbeek
OPRICHTINGSDATUM 7/4/2017
ACTIVITEIT Vervaardiging van 
eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- 
en badkamermeubelen

BVBA KEDAV
Keiberg 8
3211 Binkom
OPRICHTINGSDATUM 30/3/2017
ACTIVITEIT Pensions voor 
huisdieren

BVBA PRECIOUS BEAUTY CELLS
Bellestraat 10A
3211 Binkom
OPRICHTINGSDATUM 12/4/2017
ACTIVITEIT Verpleegkundige 
activiteiten

BVBA GUSTO SPIRITS
Kouterstraat 15 A/000
3052 Blanden
OPRICHTINGSDATUM 8/5/2017
ACTIVITEIT Vervaardiging van 
gedistilleerde dranken door distil-
leren, rectifi ceren en mengen

 Een volledige lijst kan u vinden 
op www.voka.be/aandestart.
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  Aan de meet
In deze rubriek vindt u een overzicht van alle faillissementen in de regio Vlaams-Brabant, 
met de datum van het faillissement en van de publicatie in het Belgisch Staatsblad, 
alfabetisch gerangschikt volgens gemeente of stad.

EVBA CACTUS FOOTWEAR
Schaluin 16
3200 Aarschot
ACTIVITEIT Detailhandel in 
schoeisel in gespecialiseerde 
winkels
STAATSBLAD 15/5/2017
VONNIS 11/5/2017
CURATOR DE RIECK JAN

EVBA OOSTEROURTHE
Gijmelsesteenweg 353
3200 Aarschot
ACTIVITEIT Eetgelegenheden 
met volledige bediening
STAATSBLAD 24/4/2017
VONNIS 20/4/2017
CURATOR VERSCHUREN GERRY

VOF HET WILDE WESTEN
Gasthuisstraat 6
3200 Aarschot
ACTIVITEIT Eetgelegenheden 
met volledige bediening
STAATSBLAD 2/5/2017
VONNIS 27/4/2017
CURATOR BOLLEN WIM

BVBA EURO SALES EVENTS
Betekomsesteenweg 116 B
3200 Aarschot
ACTIVITEIT Handelsbemiddeling 
in goederen, algemeen 
assortiment
STAATSBLAD 3/4/2017
VONNIS 30/3/2017
CURATOR VAN DE MIEROP ILSE

BVBA DATRIMEX BELGIUM
Nieuwlandlaan 24 Geb B204
3200 Aarschot
ACTIVITEIT Handelsbemiddeling 
in hout en bouwmaterialen
STAATSBLAD 3/4/2017
VONNIS 30/3/2017
CURATOR VAN DE MIEROP ILSE

M STERKEN OMER
Th. De Beckerstraat 1/1
3200 Aarschot
ACTIVITEIT Markt- en straat-
handel in voedings- en 
genotmiddelen
STAATSBLAD 2/5/2017
VONNIS 27/4/2017
CURATOR CELIS CHRISTOPHE

BVBA E & M QUAD VERHUUR
Nieuwlandlaan 9
3200 Aarschot
ACTIVITEIT Verhuur en lease van 
vrachtwagens en overige motor-
voertuigen (> 3,5 ton)
STAATSBLAD 24/4/2017
VONNIS 20/4/2017
CURATOR VERSCHUREN GERRY

A CASA
Bremtstraat 11
1790 A�  igem
ACTIVITEIT Bemiddeling bij de 
aankoop, verkoop en verhuur van 
onroerend goed
STAATSBLAD 21/4/2017
VONNIS 18/4/2017
CURATOR DEWAEL MARC

MOUSTACHE
Breker 4
1730 Asse
ACTIVITEIT Eetgelegenheden 
met beperkte bediening
STAATSBLAD 2/5/2017
VONNIS 25/4/2017
CURATOR DUBAERE JOAN

BVBA VISHANDEL VERLINDEN
Gelegstraat 54
3130 Begijnendijk
ACTIVITEIT Markt- en straat-
handel in voedings- en 
genotmiddelen
STAATSBLAD 3/4/2017
VONNIS 30/3/2017
CURATOR VAN DE MIEROP ILSE

FASSEAU PATRICK
Plaats 46
1547 Bever
ACTIVITEIT Cafés en bars
STAATSBLAD 10/4/2017
VONNIS 4/4/2017
CURATOR HERINCKX 
CATHERINE

NV CENTRATEC
Industrieweg 11
3190 Boortmeerbeek
ACTIVITEIT Groothandel in instal-
latiemateriaal voor loodgieters-
werk en verwarming
STAATSBLAD 3/4/2017
VONNIS 30/3/2017
CURATOR MOMBAERS JOS

OZAN-SULTANA
Oude Haachtsesteenweg 65/202
1831 Diegem
ACTIVITEIT Eetgelegenheden 
met beperkte bediening
STAATSBLAD 21/4/2017
VONNIS 18/4/2017
CURATOR DEHANDSCHUTTER 
BERT

SKS CONSULT
Culliganlaan 1 B
1831 Diegem
ACTIVITEIT Overige menselijke 
gezondheidszorg, n.e.g.
STAATSBLAD 30/5/2017
VONNIS 23/5/2017
CURATOR PINOY JEROEN

OXYMETAL BELGIUM
Culliganlaan 1 B
1831 Diegem
ACTIVITEIT Vervaardiging van 
metalen constructiewerken en 
delen daarvan
STAATSBLAD 30/5/2017
VONNIS 23/5/2017
CURATOR PINOY JEROEN

EVBA SAVA
Antwerpsestraat 30
3290 Diest
ACTIVITEIT Arbeidsbemiddeling
STAATSBLAD 9/5/2017
VONNIS 4/5/2017
CURATOR CELIS CHRISTOPHE

SVBA HOLLYWOOD SNACK 
DIEST
Ketelstraat 4
3290 Diest
ACTIVITEIT Eetgelegenheden 
met beperkte bediening
STAATSBLAD 10/4/2017
VONNIS 6/4/2017
CURATOR VAN ERUM ELS

NV TV SOMERS A
Hasseltsestraat 75
3290 Diest
ACTIVITEIT Groothandel in elek-
trische huishoudelijke apparaten 
en audio- en videoapparatuur
STAATSBLAD 2/5/2017
VONNIS 27/4/2017
CURATOR ARNAUTS-SMEETS 
JACQUES

EVBA DE SPEELFABRIEK DIEST
Leuvensesteenweg 97 A
3290 Diest
ACTIVITEIT Overige recreatie- en 
ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
STAATSBLAD 15/5/2017
VONNIS 11/5/2017
CURATOR DE MAESENEER DIRK

EVBA CLEAN HEAT
Rodestraat 42
3290 Diest
ACTIVITEIT Vervaardiging van 
andere machines, apparaten en 
werktuigen voor  specifi eke doel-
einden, n.e.g.
STAATSBLAD 23/5/2017
VONNIS 18/5/2017
CURATOR DE RIECK JAN

IMMO BLUE
Paul Gilsonlaan 470
1620 Drogenbos
ACTIVITEIT Bemiddeling bij de 
aankoop, verkoop en verhuur van 
onroerend goed
STAATSBLAD 8/5/2017
VONNIS 2/5/2017
CURATOR HEETHEM WIM

STILL CONSULTING
Flieterkouter 43 A
1570 Galmaarden
ACTIVITEIT Overige advies-
bureaus op het gebied van 
bedrijfsbeheer
STAATSBLAD 21/4/2017
VONNIS 18/4/2017
CURATOR DION MARTIN

BVBA ML DESIGN
Tiensesteenweg 109
3380 Glabbeek
ACTIVITEIT Plaatsen van vloer-
bedekking en wandbekleding van 
hout
STAATSBLAD 9/5/2017
VONNIS 4/5/2017
CURATOR CELIS CHRISTOPHE

TOITURE TANGHE
Immelvoortstraat 24
1850 Grimbergen
ACTIVITEIT Dakwerkzaamheden
STAATSBLAD 19/5/2017
VONNIS 16/5/2017
CURATOR PARIJS RONALD

JOEL ALGOET & CIE
Potaarde 14
1850 Grimbergen
ACTIVITEIT Hulpbedrijven van het 
bank-en kredietwezen
STAATSBLAD 7/4/2017
VONNIS 4/4/2017
CURATOR DE SMET JORIS 
JOZEF JAN

N-CONSULT
Kruipstraat 73
1850 Grimbergen
ACTIVITEIT Overige advies-
bureaus op het gebied van 
bedrijfsbeheer
STAATSBLAD 30/5/2017
VONNIS 23/5/2017
CURATOR PINOY JEROEN

BVBA PHIL INTERIEUR
Rijmenamsesteenweg 148
3150 Haacht
ACTIVITEIT Activiteiten van 
interieurdecorateurs
STAATSBLAD 2/5/2017
VONNIS 27/4/2017
CURATOR ARNAUTS-SMEETS 
JACQUES

BVBA INVESTINFO
Wilde Heide 18
3150 Haacht
ACTIVITEIT Bemiddeling bij de 
aankoop, verkoop en verhuur van 
onroerend goed
STAATSBLAD 2/5/2017
VONNIS 27/4/2017
CURATOR BOLLEN WIM

MERCKX FRANK EN ZONEN
Remi Ghesquiereweg 60
1500 Halle
ACTIVITEIT Eetgelegenheden 
met beperkte bediening
STAATSBLAD 30/5/2017
VONNIS 23/5/2017
CURATOR PIETERS MARGA

HOUSE AND CONCEPT
Zavelstraat 43
1500 Halle
ACTIVITEIT Interieurarchitecten
STAATSBLAD 21/4/2017
VONNIS 18/4/2017
CURATOR DION MARTIN
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 Een volledige lijst kan u vinden 
op www.voka.be/aandemeet.

http://www.voka.be/aandemeet
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De diagnostiek woon-werkverkeer is een 
federale verplichting die is ingevoerd door de 
Programmawet van 8 april 2003. Deze houdt in 
dat Belgische ondernemingen en overheidsdien-
sten met meer dan 100 werknemers voor elk van 
hun vestigingseenheden met minstens 30 werk-
nemers driejaarlijks gegevens moeten verzame-
len over de verplaatsingen van hun werknemers 
tussen hun woon- en werkplaats.
Met deze diagnostiek wil de federale 
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (FODMV), 
ondersteund door Voka en de sociale partners, 
twee doelen bereiken. Enerzijds is het doel om 
op grote schaal informatie in te zamelen over 
de verplaatsingen van werknemers tussen hun 
woon- en werkplaats. Deze gegevens moeten het 
mobiliteitsbeleid op alle beleidsniveaus onder-
steunen. Anderzijds moedigt deze info het debat 
over mobiliteit aan binnen de ondernemingen en 

openbare instellingen via sociaal overleg, zodat 
werkgevers en werknemers maatregelen kunnen 
nemen voor een meer duurzame mobiliteit. Denk 
aan een verminderd gebruik van de privéwagen 
voor hun woon-werkverplaatsingen en meer 
gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. 
In juni krijgen werkgevers een brief in de bus, 
met de vraag om de enquête in te vullen. Elke 
werkgever ontvangt ook een gepersonaliseerd 
rapport met de resultaten van de vorige enquê-
tes. Dit bevat de cijfers van de vestigingseenheid 
sinds 2005 en stelt in functie daarvan voorbeel-
den van maatregelen voor. 

Wat is er nieuw dit jaar?
Nadat Voka een enquête heeft uitgevoerd onder 
zijn leden, zijn er in overleg met de sociale part-
ners een aantal verbeteringen aangebracht aan 
de federale diagnostiek. Zo wordt er dit jaar een 
tool ter beschikking gesteld om interne enquêtes 
af te nemen. 
Verder moet er vanaf dit jaar slechts 40 procent 
in plaats van 100 procent van de gegevens door 
externe medewerkers verschaft moeten worden. 
Dit zal de administratieve last voor bedrijven 
verminderen. 
Bedrijven met meer dan 20 vestigingen kunnen 
ook op maat advies vragen. Dit jaar zullen de 
persoonlijke rapporten ook automatisch gege-
nereerd worden, zodat bedrijven geen twee jaar 
moeten wachten op hun resultaten. Verder zal 
Voka de overheden en vervoersmaatschappijen 
blijven sensibiliseren voor het gebruik van deze 
data.

  Meer info?
xavier.boonman@voka.be

De federale diagnostiek  
is er weer
Deze maand wordt de driejaarlijkse federale diagnostiek woon-werkverkeer 
georganiseerd. Elke privéonderneming of overheidsdienst in België met 
een werknemersbestand van minstens 100 werknemers zal een uitnodiging 
krijgen om de federale diagnostiek woon-werkverkeer in te vullen, die dit 
jaar aan zijn vijfde editie toe is.

Wat kan u als bedrijf concreet verwachten?

In juni krijgt u een bericht met de vraag om de enquête in te vullen. De enquête gaat van start op 
1 juli 2017 en eindigt op 31 januari 2018. De vragenlijst is beschikbaar via een internetapplicatie. 
Om toegang te krijgen hebt u uw elektronische identiteitskaart nodig en  
moet u aangesloten zijn aan het CSAM systeem. Er wordt een informaticatool ter  
beschikking gesteld  om uw werknemers intern te bevragen. De enquête zal ter advies  
voorgelegd moeten worden aan de afgevaardigden van uw werknemers. Denk eraan  
uw ondernemingsraad of basisoverlegcomité tijdig te organiseren.
Nog vragen? De meeste antwoorden vindt u in onze online FAQ.

  Meer info?
02 545 50 74 - enquetewwv@mobilit.fgov.be
www.mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/woon_werkverkeer/editie_2017

 BELANGENBEHARTIGING
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Voor meer klantenverhalen ga 
naar verhalen.gdwsecurity.be
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BMW Tanghe start met een carrosserie. 
Mede door hen nam GDW Security in 
1980 een vlotte start.

In onze meer dan 50 bedrijven staan meer dan 1.800
enthousiaste medewerkers iedere dag klaar voor onze
klanten. Ongeacht of zij actief zijn in de professionele
land- en tuinbouw of een liefhebber zijn van tuin, dier en
thuisbakken. We leven ons in de activiteiten van onze
klant in, we anticiperen op zijn noden en bieden op maat
gemaakte kwaliteitsvolle producten en diensten aan.

Boeren, bedrijven en consumenten hebben meer dan ooit
nood aan een betrouwbare partner. Deze partner vinden ze
bij Groep AVEVE. AVEVE helpt hen de vele uitdagingen het
hoofd te bieden door haar grondig inzicht in de noden van
haar klanten. Samen met onze klanten zien we de toekomst
vol vertrouwen tegemoet!

Meer info?
Tiensevest 132, 3000 Leuven   
Tel. 016 24 26 26    Fax 016 79 67 17
www.aveve.be           www.avevewinkels.be   
www.werkplezier.be   www.aveveagrarisch.be

AVEVE, 
uw partner!

2017_adv_voka_134x189 versie 2_A5 zw Voka ondernemers  16/01/17  09:12  Page 1

http://verhalen.gdwsecurity.be
http://www.aveve.be
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Als Vlaams-Brabantse Kamer van Koophandel 
steunen we De Lijn Vlaams-Brabant in haar 
plannen om in 2019 al de Ringtram(bus) te laten 
rijden en de eerste werken uit te voeren voor de 
Luchthaventram en de sneltram langs de A12. 
“We pleiten al jaren voor deze noodzakelijke 
ingrepen in het openbaar vervoer. Dit nieuws is 
positief en we hopen dat de timings nu ook gere-
aliseerd worden”, zegt algemeen directeur Peter 
Van Biesbroeck.

Aanleg starten vóór verkiezingen 
2019
De Ringtram(bus) en de Luchthaventram zijn 
volgens ons quick wins die snel gerealiseerd 
moeten worden. De start moet dus zeker nog 
door de huidige Vlaamse regering gebeuren. “We 
mogen niet wachten tot na de verkiezingen, noch 
op eventuele grootschalige akkoorden tussen 
Vlaanderen en Brussel. De situatie op de weg is 
nu al dramatisch. Er moeten dus alternatieven 
zijn voor de eveneens noodzakelijke werken aan 
de Brusselse ring starten”, verklaart Peter Van 
Biesbroeck.

Grootse infrastructuurplannen in de 
regio
Niet alleen de aanleg van de drie tramtracés 
en de optimalisatie van de Brusselse ring staan 
gepland voor de periode 2019-2020, er worden 
ook fietssnelwegen aangelegd in de Vlaamse 
rand en bovendien op ongeveer hetzelfde tijdstip. 
“Het is een moeilijk evenwicht want uiteraard 
willen we alternatieven bieden voor de auto met 
aantrekkelijkere fietswegen en beter openbaar 
vervoer”, beseft Peter Van Biesbroeck. “Die 
werken mogen niet te veel in elkaars vaarwater 
komen. De alternatieven moeten klaar zijn om 
de impact van de werken aan de Brusselse ring 
op te vangen, maar we willen ook geen uitstel in 
dat laatste dossier. We vragen dus om alle werken 
zo snel mogelijk uit te voeren en vertragingen te 
vermijden.”

  Meer info?
kasper.demol@voka.be

Aanleg tramtracés in 2019 hoopgevend 
maar ook noodzakelijk

Alternatieven nodig vóór 
werken aan Brusselse ring
Volgens De Lijn wordt er al in 2019 gewerkt aan de nieuwe 
tramverbindingen in onze provincie. Vanuit Voka zijn we tevreden dat 
er schot in de zaak komt voor de drie lijnen van het Brabantnet. We 
gaan ervan uit dat de eerste spade in 2019 de grond in gaat voor de 
tramverbindingen. We hebben alternatieven nodig, nog voor de werken aan 
de Brusselse ring starten.

 Afbeelding: De Lijn

“We mogen niet wachten tot na de 
verkiezingen, noch op eventuele 
grootschalige akkoorden tussen 
Vlaanderen en Brussel.”
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Voka stelt voor: LAN Tienen

“We willen de ogen en oren zijn
voor ondernemers in onze regio”

De regiowerking is en blijft een van de speerpunten van onze Kamer van 
Koophandel. Elke maand gaan we dieper in op een bepaalde regio en laten we 
de voorzitter van deze regio aan het woord. Deze maand: Roger Van Geerteruy, 
voorzitter van Lokaal Actief Netwerk (LAN) Tienen.

Wat zijn de concrete voordelen van 
ondernemen in uw regio? 
“In eerste instantie is de ligging van Tienen inte-
ressant. In de vier windrichtingen ben je al heel 
snel in het buitenland. En op vlak van mobiliteit 
is onze regio gemakkelijk bereikbaar, zowel per 
wagen als per trein.”
“De prijzen in Tienen vallen ook nog goed mee, 
waardoor het voor ondernemingen voordelig is 
zich hier te vestigen en voor werknemers betaal-
baar om te wonen.”

Waar zitten de werkpunten, wat 
bemoeilijkt ondernemen lokaal nog?
“Voor Tienen en de bredere regio is het imago 
niet erg dynamisch. De omschakeling van onze 
grotendeels traditionele maakindustrie is dé 
grote uitdaging voor de volgende jaren. Daarbij 
ligt het beslissingscentrum van de grote bedrij-
ven die in Tienen gevestigd zijn, veelal in het 
buitenland. Het blijft een belangrijk werkpunt 
om de bedrijven niet alleen in ons land, maar ook 
hier in Tienen, te houden. Ook de eeuwigdurende 
zoektocht naar geschikte werknemers, ondanks 
een relatief hoog werkloosheidspercentage hier, 
vereist permanente daadkracht.”

Wat wil de LAN-werking betekenen 
voor de ondernemers uit de regio?
“We willen de ogen en oren zijn voor de onderne-
mers in onze regio. Daarnaast willen we de brug 
vormen tussen starters en internationale bedrij-
ven, met als doel het economische draagvlak van 
de regio te versterken en te verruimen.”

In welke dossiers laten jullie 
momenteel de stem van de  
lokale ondernemers horen? 
Of in welke dossiers willen jullie de 
ondernemersbelangen op termijn 
(nog meer) verdedigen?
“Het vestigingsklimaat in Zuid-Oost-Hageland is 
een van de dossiers die hoog op de agenda staat. 
Tienen is een regio waar het goed is om te leven, 
te wonen en te werken. Het Tiense economi-
sche weefsel is daarvoor de motor, de start van 
welvaart en welzijn. We willen ook ruimte voor 
ondernemerschap verder uitbreiden en een 
bedrijfsvriendelijk ondernemingsklimaat  
stimuleren door o.a.in Tienen lokale  
belastingen (zoals bv. op drijfkracht)  
tot een minimum te herleiden.”
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Wat zijn de grootste realisaties van 
de LAN-werking tot nu?
“Een mooie realisatie is de invulling van het 
industrieterrein van Grijpen. Dat is aardig gelukt. 
De opdracht was nochtans niet eenvoudig, door 
de zuigkracht van Leuven en Sint-Truiden en 
de nabijheid van goedkope gronden over de 
taalgrens.”

Waarvoor kunnen ondernemers bij 
jullie terecht?
“Ze kunnen bij ons terecht voor alle aspecten 
van het ondernemen op zich. Wij zijn het door-
geefluik, de antenne van Voka. We moeten nog 
wel wat werken aan onze naambekendheid als 
regionaal Voka-ankerpunt.”

Wat is volgens u de meerwaarde van 
een LAN voor lokale ondernemers? 
“We vormen een gezamenlijke stem naar de 
gemeente, stad of provincie. Je staat er als 
ondernemer dus niet alleen voor. Het biedt lokale 
ondernemers tevens ook een forum om profes-
sionele uitdagingen/ problemen bespreekbaar te 
maken en oplossingen aan te dragen”

Roger Van Geerteruy is Algemeen 
Directeur-Bestuurder van Affilips, dat 
metaallegeringen produceert. Hij begon 
als burgerlijk metallurgisch ingenieur 
in de productie, werd nadien technisch 
directeur en vervolgens Algemeen 
Directeur-Bestuurder. In 2014 sleepte 
hij de titel “Tiense Ondernemer van het 
Jaar” in de wacht voor zijn verwezenlij-
kingen in het bedrijf. Hij versterkte de 
reputatie op technisch, ecologisch en 
maatschappelijk vlak.
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Met de Business Mobilty Awards willen de 
Vlaamse overheid, de VSV, Voka – Kamer van 
Koophandel Vlaams-Brabant, Athlon, DATS 
24, Taxistop, Autodelen.net en Bond Beter 
Leefmilieu organisaties en bedrijven belonen die 
inspanningen leveren om de mobiliteit van hun 
werknemers te verbeteren.

Dit jaar worden naast de bekende Business 
Mobility Awards nog vier deelawards uitgereikt 
voor
• een innovatieve aanpak in 

mobiliteitsmanagement
• vorming en sensibilisering van medewerkers 

rond duurzaam en veilig woon-werkverkeer
• gedeelde mobiliteit (carpoolen, auto- en 

fietsdeelsysteem)
• vlootvergroening

De awards worden uitgereikt op het Shift Up 
event. Dit vindt plaats op 21 september in het 
Vlaams Parlement. Tijdens dit netwerkevent kan 
u uw mobiliteitsmanagement een boost geven.  
U geniet er van een ijzersterk programma, klin-
kende namen en een heerlijk netwerkdiner.

Op weg naar  
een betere mobiliteit

Heeft uw organisatie het strafste mobiliteitsbeleid? Ondernam u 
inspirerende initiatieven voor een duurzaam en veilig woon-werkverkeer? 
Waag dan uw kans en ding mee naar de gegeerde Business Mobility Awards.

Inschrijven voor Shift Up kan via  
www.voka.be/vlaams-brabant/shiftup.

Kandidaturen voor de Business Mobility 
Awards kan u indienen via  
www.shiftup.be.  
(ten laatste op 4 september)

stock- 
beeld B.V.B.A.

S.P.R.L.

THE UNIVERSAL SCREW TECHNOLOGY
• Machine constructie

(interne transportsystemen voor stortgoed)
• Metaalconstructie
• Conventioneel draai- en freeswerk met

digitale precisie
• Lasersnijwerk
• Onderhoud en herstellingen

Roosberg 5A - 3400 Landen
Tel. 011 58 00 58
Fax 011 58 00 59

info@schroeftransport-frantsen.be
www.schroeftransport-frantsen.be

http://www.schroeftransport-frantsen.be
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De bedrijvenzones van Zaventem en Diegem 
trekken dagelijks enorm veel werknemers aan. In 
de gemeente Zaventem werken er meer mensen 
dan er wonen (1,21 werknemers per inwoners), 
in de gemeente Machelen ligt dat aantal zelfs 
het hoogste van heel België. Dagelijks werken 
er bijna twee keer zoveel mensen als er wonen 
(1,76). De meesten komen met de wagen, met de 
dagelijkse files en opstoppingen tot gevolg. “Wij 

schatten het economisch verlies voor bedrijven 
in onze provincie op zo’n 200 miljoen euro per 
jaar. Bedrijven dreigen weg te trekken uit Brussel 
en de Vlaamse rand omdat de verkeersproble-
men de werknemers afschrikken. Investeringen 

in infrastructuur maar ook slimme maatregelen 
zoals carpoolen kunnen hierbij helpen”, zegt 
Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van 
Voka Vlaams-Brabant.

10% carpoolen kan files met 40% 
verminderen
Carpoolen wordt al langer gezien als een 
oplossing voor de files, ook Vlaams minister van 
Mobiliteit Ben Weyts gelooft sterk in carpooling. 
“Autodelen en carpoolen zijn aan een sterke 
opmars bezig in het woon-werkverkeer van de 
Vlaming. Om Vlaanderen op een vlotte en veilige 
manier bereikbaar te houden, is een efficiënt ver-
plaatsingsgedrag zoals carpooling meer dan ooit 
nodig”, zegt Weyts.

Op 15 mei werd de Commuty-carpoolapp voorgesteld waarmee 
medewerkers van verschillende bedrijven uit Zaventem, Diegem en Evere 
een potentiële carpoolpartner kunnen vinden over de grenzen van bedrijven 
heen. Dit initiatief van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, 
Commuty en Splyt werd in aanwezigheid van minister van Mobiliteit Ben 
Weyts voorgesteld bij Deloitte, een van de pioniersbedrijven dat instapte  
in het project.

"Wij schatten het economisch verlies  
voor bedrijven in onze provincie op zo’n 

200 miljoen euro per jaar. Bedrijven dreigen 
weg te trekken uit Brussel en de Vlaamse 

rand omdat de verkeersproblemen de 
werknemers afschrikken. Investeringen in 

infrastructuur maar ook slimme maatregelen 
zoals carpoolen kunnen hierbij helpen."

 BELANGENBEHARTIGING

Nieuwe app laat medewerkers van verschillende 
bedrijven samen rijden

Carpoolapp vergroot 
potentieel over 
bedrijfsgrenzen heen
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Die oplossing komt er met dank aan de expertise 
van ontwikkelaar Commuty en de samenwer-
king met Splyt. Dankzij deze vernieuwende app 
kunnen de medewerkers van de deelnemende 
bedrijven een carpoolmatch vinden over de 
bedrijfsgrenzen heen, wat het potentieel voor de 
gebruikers gevoelig verhoogt. “Door veel aan-
dacht te besteden aan de gebruiksvriendelijkheid 
van onze apps en er gamification en incentives 
in te verwerken, lokken we werknemers naar 
een duurzame mobiliteit. Resultaat is dat mensen 
ownership gaan nemen van hun mobiliteit en er 
bewuster mee gaan omgaan.”, zegt Anne-Claire 
Vanfleteren, co-founder van Commuty.

Deloitte en andere toonaangevende 
bedrijven zijn pioniers
Naast enkele grote bedrijven uit de regio als 
3M, Athlon, Cofinimmo, Eurofiber, G4S, en 
Johnson&Johnson, stapte ook consultancybureau 
Deloitte, pas verhuisd naar de luchthaven, mee 
in het verhaal. “Onze medewerkers hebben het 
steeds moeilijker om op het werk te geraken, op 
kantoor alsook bij klanten. We hebben een mobi-
liteitscampagne uitgewerkt om alternatieve ver-
voersmiddelen aan te bieden. Carpooling blijkt 
alvast één van de aantrekkelijke alternatieven”, 
aldus Piet Vandendriessche, CEO Deloitte 
Belgium.

België heeft nood aan een leefbaar en werkbaar 
mobiliteitsplan. Deloitte wil een impact maken 
op vlak van duurzaamheid en maatschappelijke 
verandering. De carpool app van Commuty heeft 
er dus veel succes: een maand na de lancering 
zijn er al meer dan 600 geregistreerde gebruikers 
die 178 ritten uitspaarden voor een totaal van 
5.310 km.

Je pendeltijd omzetten in werktijd? Het kan 
voortaan met de kantoorbus, een dienstverlening 
die kantoormedewerkers de mogelijkheid geeft 
om hun woon-werktraject af te leggen in een als 
kantoor ingerichte bus. Office on Wheels heeft 
het concept onderzocht, in de praktijk uitgetest 
en in een haalbaar businessmodel beschreven. 
Ondertussen is de uitrol van deze nieuwe service 
gestart. Momenteel maken er al twee bedrijven 
gebruik van. 

Office on 
wheels:  
van reistijd 
naar werktijd

De kantoorbus is een autobus waarin ongeveer 
30 kantoormedewerkers beschikken over een 
individuele werkplek, veilig en snel internet, 
USB-aansluitingen en stopcontacten. Het reis- en 
werkcomfort worden gewaarborgd met voorzie-
ningen als airco, een koffiemachine, een toilet en 
aandacht voor ergonomie. Om zijn werkplaats te 
garanderen, gebruikt de pendelaar een reserva-
tiesysteem. De bus rijdt trajecten naar en van het 
bedrijf zonder of met maximaal 1 tussenstop. De 
opstapplaats aan woonzijde ligt nabij een grote 
verkeersader die gemakkelijk bereikbaar is en 
die over voldoende parkeerruimte beschikt. 

Win-win-win
De werkdag van kantoorbusgebruikers start 
zodra zij op de server van het werk inloggen. 
Doordat ze dit al doen terwijl ze onderweg zijn 
naar kantoor, zijn ze ‘s avonds vroeger klaar. Ook 
op de terugweg kan er verder gewerkt worden. 
Op het traject uit het proefproject kan een 
kantoorbus-pendelaar dagelijks al snel twee uur 
'nuttige tijd' terugwinnen. Tijd die hij of zij kan 
besteden aan gezin, vrienden, hobby's, sport, enz. 
Uit een bevraging blijkt dat de gebruikers van 
de kantoorbus hierdoor een grotere jobtevre-
denheid ervaren: maar liefst 70% geeft aan dat 
de combinatie van reis- en werktijd een reden 
is om langer bij dezelfde werkgever aan de 
slag te blijven. En dat kunnen bedrijven alleen 
maar toejuichen in hun soms moeizame 'war for 
talent'. Andere voordelen voor de werkgever zijn 
onder andere de besparing op brandstofgebruik, 
de inkrimping van het autopark en dalende 
parkeervoorzieningen. 



37

Testfase met prototype
De initiatiefnemers kozen Colruyt Group uit als 
optimale testpartner om het primaire aspect van 
het concept, het ‘pendelwerken', gedurende zes 
maanden uit te testen op het traject Gentbrugge-
Halle. Om de secundaire toepassing in de praktijk 
te evalueren, werd de kantoorbus eveneens 1 à 
2 keer per week uitgeleend aan PraktijkCoach, 
een bedrijf dat opleidingen geeft in de medische 
sector. De testfase bevestigt het nut en de bruik-
baarheid van de bus en de dienstverlening voor 
het primaire doel. 

Een rendabel businessmodel
Na een positieve testfase op het woon- 
werktraject  Gentbrugge-Halle hebben BAAV en 
Smart Mobility de haalbaarheid onderzocht voor 
andere Vlaamse en Brusselse bedrijventerreinen 
die moeilijk bereikbaar zijn door files en door 
een ontoereikende bediening met het openbaar 
vervoer. Binnen dit deelonderzoek werd een 
rekentool ontwikkeld waarmee de pertinentie 
van trajecten gemakkelijk kan worden berekend. 
Op basis van de positieve onderzoeks- en testre-
sultaten, ging Office on Wheels van start met de 
verdere uitrol van de dienst. Momenteel rijden er 
twee kantoorbussen rond. Colruyt Group heeft 
het gebruik van de dienst verlengd met minstens 
twee jaar. EY gebruikt de dienst tussen Leuven 
en Luik. 

Top-down versus Bottom-up
Het huidige businessmodel biedt een top-down-
formule, waarbij de dienst op maat van de klant 
(de moeilijk bereikbare bedrijven) wordt georga-
niseerd. Dat betekent dat de bus op een beperkt 
aantal vaste tijden het traject rijdt. De resultaten 
van het onderzoek wijzen op een goede haal-
baarheid van dit model. De bottom-upformule 
is eveneens in overweging genomen: met een 
dienstverlening die de hele dag doorloopt, 
biedt ze optimale flexibiliteit aan de pendelaar, 
waardoor meer eindgebruikers de kantoorbus 
kunnen gebruiken. Dit vraagt echter een veel 
complexere organisatie, veel meer middelen en 
impliceert een groot ondernemersrisico. Er is 
voldoende schaalgrootte nodig om een rendabele 
gebruikersgeoriënteerde dienst te lanceren. De 
huidige formule kan die schaalgrootte opbouwen 
en eveneens dienen om verdere inzichten te 
verwerven. 

De kantoorbus in het 
mobiliteitsbeleid
Ook aan beleidszijde wordt Office on Wheels 
goed onthaald. De overheid kan via fiscaliteit en 
de integratie in het mobiliteitsbudget de groei 
van de dienst bevorderen. In afwachting van 
concrete maatregelen en aangepaste regelgeving, 
biedt de kantoorbus moeilijk bereikbare bedrij-
ven vandaag al een mobiliteitsoplossing waar 
zowel zij als hun werknemers en de autocarsec-
tor de vruchten van plukken. 

Meer weten? 
Van 7 tot 23 juni 2017 organiseerde Office on 
Wheels een roadshow langsheen de bedrij-
venterreinen BruCargo, Zaventem, Diegem, 
Haasrode en Machelen-Vilvoorde.

Voor extra info hierover kan u terecht bij 
xavier.boonman@voka.be.

Maar liefst 70% geeft aan dat de combinatie 
van reis- en werktijd een reden is om langer bij 

dezelfde werkgever aan de slag te blijven.
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“Als het milieu- en ruimtelijk onderzoek hele-
maal opnieuw moet gebeuren, zijn we opnieuw 
vertrokken voor een jarenlange carrousel van 
studies, inspraakmomenten en wellicht nog tal 
van beroepsprocedures. Ondertussen kan geen 
zinnig mens hier iets ondernemen omdat je niet 
weet wat het uiteindelijke plan zal zijn, laat staan 
dat men weet vanaf wanneer men iets kan begin-
nen bouwen. Dit is een regelrecht drama voor 
alle ontwikkelingen in deze strategische zone”, 
aldus Peter Van Biesbroeck. 

Als het negatieve advies van de auditeur van de 
Raad van State gevolgd wordt, heeft dit dra-
matische gevolgen voor de hele regio rond de 
verloederde bedrijventerreinen in Vilvoorde 
en Machelen. Als het ruimtelijk plan opnieuw 
gemaakt moet worden, lopen alle geplande pro-
jecten sowieso enkele jaren vertraging op. “Pas 
op het einde van dit jaar is er duidelijkheid, dus 
tot dan blijft alles op een laag pitje staan. Maar 
in het worst case scenario betekent dit ettelijke 
jaren uitstel”, zegt Peter Van Biesbroeck. “Het is 
tragisch dat een zone met zoveel potentieel maar 
niet ontwikkeld geraakt door vormelijke fouten, 
procedures en een onophoudelijke stroom van 
vergunningen die goedgekeurd en vervolgens 
weer vernietigd worden.”

Hele regio is kind van de rekening
Niet alleen het eventueel vernietigen van het 
ruimtelijk plan, ook de kritiek op de verouderde 
mobiliteitsgegevens valt niet in goede aarde bij 
Voka. “Het is onbegrijpelijk dat men door de 
jarenlange vergunningstrajecten en procedure-
slagen een self fulfilling prophecy creëert. Eens 
het einde van een vergunningstraject in zicht is, 
is men terug bij af omdat de cijfers ondertussen 
te verouderd zijn. Bij Monopoly krijg je nog geld 
als je terug bij START komt, hier verlies je enkel 
tijd en geld. Op deze manier maakt men onder-
nemen en de ontwikkeling van deze zone onmo-
gelijk. Geen projecten die een impuls kunnen 
betekenen voor de regio, geen woningen, geen 
kmo-zones, geen ziekenhuis, … Als men deze 
zone de komende 10 jaar rustig verder wilt laten 
verkommeren, is men op de goede weg”, aldus 
Van Biesbroeck.

  Meer info?
 kasper.demol@voka.be

Begin mei gaf de auditeur van de Raad van State 
een negatief advies op de ruimtelijke plannen voor 
de reconversiezone Vilvoorde-Machelen. Hoewel dit 
advies niet bindend is, wordt het meestal wel gevolgd 
in de uitspraak ten gronde door de Raad van State. 

"Dit negatieve advies heeft een veel grotere impact 
dan enkel het Uplace-project. Het zet alle geplande 
projecten op de helling”, zegt Peter Van Biesbroeck, 
algemeen directeur Voka – Kamer van Koophandel 
Vlaams-Brabant. 

Vernietiging RUP reconversiezone 
is nachtmerrie voor Vilvoorde-Machelen

"Bij Monopoly krijg je nog geld als je terug bij 
START komt, hier verlies je enkel tijd en geld. 

Op deze manier maakt men ondernemen en de 
ontwikkeling van deze zone onmogelijk."

Twee jaar geleden schreef Voka - Kamer 
van Koophandel  een volledige special over 
de reconversiezone Vilvoorde-Machelen. 
Naast de interessante projecten op deze 
uitgebreide site, kwam ook het mobiliteit-
saspect aan bod, net als andere projecten op 
een steenworp van de zone en een pleidooi 
voor een betere aanpas van reconversiezo-
nes en - dossciers.

 Lees deze special
www.voka.be/publications

https://issuu.com/vokavzw/docs/2015-10-vb-specialreconversie
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Imec.istart is imecs incubatieprogramma dat ondernemers helpt bij het opstarten en doorgroeien 
van hun technologiebedrijf. Ons programma werd door UBI Global erkend als één van de beste 
“University Business Accelerators” wereldwijd.

JE EIGEN TECHNOLOGIEBEDRIJF 
OPSTARTEN? 

10

10 JAAR  
KNOW-HOW

FINANCIËLE 
STEUN

KANTOOR- 
RUIMTE

DAGELIJKSE 
COACHING 

ON-DEMAND 
TRAINING

NETWORKING

Ontdek hoe imec.istart je kan helpen om jouw 
innovatief idee te reasliseren op www.imec.be/istart.

De ondersteuning die imec.istart biedt:

http://www.imec.be/istart
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Omar Mohout, een voormalig technologisch ondernemer, is growth engineer bij Sirris 
en C-level adviseur bij zowel snelgroeiende start-ups als Fortune 500 bedrijven. Op 9 
mei was hij keynote spreker op het event ‘Geld voor groeiers’, in samenwerking met 
innovatiecentrum Vlaams-Brabant en startit@kbc. Vorige maand verscheen zijn boek From 
Idea to product/market fit. An inspirational startup guide to turn ideas into action.

Hoe doet België het in de 
internationale start-upwereld?  
“België doet het vrij goed in Europa. Vorig jaar 
hadden we een mooie nummer 7-positie en dit 
jaar scoorden we goed met het aantal scale-ups 
(doorgroeiers die minstens € 750K groeikapitaal 
ophaalden). Neem nu bijvoorbeeld imec.iStart, 
dat zit in de top 3 van Europese acceleratorpro-
gramma’s. En ons ecosysteem is ook het meest 
B2B-georiënteerde technologie-ecosysteem in 
Europa.”
“Vanuit het standpunt van kapitaal zitten we op 
een piek, maar het gaat over slechts 338 miljoen 
euro vorig jaar. Dit is vergelijkbaar met één ronde 
van één bedrijf uit Silicon Valley of Londen. 
Ons land heeft ook geen focaal punt voor start-
ups & scale-ups: het is verspreid over Brussel, 
Gent, Antwerpen… en er worden te weinig 
kristalheldere keuzes gemaakt. Zo willen zowel 
Antwerpen, Gent, Brussel, Hasselt en Leuven 
inzetten op HealthTech, waardoor we fragmen-
tatie krijgen. Ondanks het feit dat HealthTech 
de topsector is van dit land, kunnen we dus niet 
meespelen op Europees vlak.”

Falen blijft moeilijk in ons land. 
Schrikt dat potentiële ondernemers 
af?  
“Falen is nog altijd een stigma in ons land en dus 
een drempel voor ondernemers. Als de kansen 
op succes klein zijn, dan beginnen we er liever 
niet aan. Deze risico-aversie speelt niet alleen 
een rol bij klanten: starters en start-ups hebben 
het moeilijker in dit land om (B2B-)klanten te 
overtuigen want ook zij willen geen risico nemen 
en falen door de implementatie van een nieuw 
product of dienst.”

Waaraan heeft een start-up in de 
beginfase het meeste nood?  
“Aan drie zaken: klanten, klanten en klanten. 
Klanten valideren het product/dienst. Zij zorgen 
dat er geld in het laatje komt waardoor men 
talent kan aantrekken en het product/dienst kan 
verbeteren. Veel klanten, dus tractie, is wat op 
haar beurt investeerders aantrekt.”

Overal wordt een business plan 
gevraagd, maar is het wel mogelijk 
om een marktpotentieel echt 
realistisch in te schatten voor een 
nieuw product of dienst?  
“Een business plan is ideaal voor een starter die 
een bestaand product op een bestaande markt wilt 
brengen. Zodra één van de parameters verandert, 
bv. een bestaand product op een nieuwe markt, 
dan is dit moeilijk een business plan te vatten. Stel 
nu dat beide parameters veranderen: dan spreken 
we over extreme onzekerheid. Een businessplan 
opstellen heeft in dat geval geen zin.”

Als het fout loopt bij een start-up, 
op welk vlak gebeurt dat dan het 
meest?
“Start-ups in dit land streven ernaar om het 
ideale product te maken, in plaats van het zo snel 
mogelijk op de markt te brengen en al pivote-
rend en iteratief incrementele verbeteringen 
aan te brengen die door klanten gevalideerd 
zijn. Dikwijls zien ze met lede ogen aan hoe een 
(Amerikaanse) concurrent met een inferieur 
product of dienst de markt verovert. Het is nu 
eenmaal zo dat het bouwen van een goed product 
niet automatisch leidt tot het bouwen van een 
goed bedrijfsmodel waarbij sales en marketing 
een hoofdrol opeisen.”

“Ons land doet het goed 
op vlak van start-ups”



Klaar voor de 

grote sprong?

BlueGround helpt startende  

ondernemers bij de oprichting  

van hun zaak. 

02 569 00 12 
www.blueground.be

Vlezenbeek | Braine-l’Alleud | Schaerbeek
Ixelles | Keerbergen | La Hulpe | Tubize

Pc’s in alle 
maten & 
vormen

Eigen 
Con�guratie

Ontwikkeling
Software

Herstellingen

Helpdesk

Verbruiks-
goederen

Servers
Digital

Signage

E-shop
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assemblage

Cloud
Oplossingen

M.C.S.C. bvba | Brusselsesteenweg 386 B-3020 Veltem-Beisem | T. +32 16 49 99 10 | info@mcsc.be | www.mcsc.be

Technische dienst & Toonzaal zijn open:
maandag:    8:30-12:30 en 13:30-17:30
dinsdag:  8:30-12:30 en 13:30-17:30
woensdag: 8:30-12:30 en 13:30-17:30
donderdag: 8:30-12:30 en 13:30-17:30
vrijdag:   8:30-12:30 en 13:30-17:30

http://www.blueground.be
http://www.mcsc.be/home_en.html
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Hoe uw zaak succesvol opstarten?
Misschien hebt u er al over nagedacht om uw eigen zaak 
te starten, maar zijn de crisis en onzekere markt een rem 
voor uw ondernemingszin? Lees deze praktische tips en 
raap de moed bij elkaar om te starten!

Tekst: ING

Informeer u
Informeer u bij zij die voordeel zullen halen 
uit uw activiteit: uw toekomstige klanten. 
Ondervraag leveranciers, experts, uw bankier 
en professionals die gespecialiseerd zijn in de 
materie. Een diepgaande analyse is essentieel.

Ideeënuitwisseling 
Aarzel niet om uw ideeën te delen met zij die 
u voorgingen als beginnend ondernemer. Zo 
verzamelt u een pak handige tips. Trek ook 
voldoende tijd uit voor uw marktstudie en 
businessplan. 

Concrete doelen
U zult moeten uitproberen, herkaderen, her-
beginnen en aanpassen alvorens het doel te 
bereiken dat u zich gesteld hebt. Laat u niet ont-
moedigen, ook al moet u heroriënteren of andere 
pistes verkennen. U moet voor uzelf een koers 
bepalen met duidelijke doelstellingen.

Overlevingsdrempel
Hoe dan ook moet uw overlevingsdrempel uw 
eerste prioriteit zijn. U hebt een minimale 
verkoop nodig om een gezond financieel 
evenwicht te bereiken. Uw overlevingsdrempel 
moet worden bepaald op basis van de onkosten.

Hoe meer zielen
U kunt er alleen aan beginnen, maar met z’n 
tweeën is nog beter. Heel wat successen worden 
als team geboekt. Maar ga niet in zee met 
om het even wie noch met uw beste vriend(in) 
zonder dat daaraan rijp beraad en een analyse 
van de essentiële vragen zijn voorafgegaan. 

Expertise in de buurt
Omring u met experts: een bedachtzame accoun-
tant, een bankier die u begrijpt, een pragmatische 
marketing- en communicatieconsultant, ... U kunt 
bovendien in alle gewesten een beroep doen op 
subsidies, consultingadvies en vele kosteloze 
begeleidingsinitiatieven.

Doelgroepbepaling
Verdeel nauwkeurig uw doelgroep en werk op 
een specifiek segment. Bied uw klanten een een-
voudig gamma van producten en/of diensten aan. 

Zo zult u beter kunnen inspelen op de verwach-
tingen van uw prospecten en een duidelijkere 
positie bekleden binnen een bepaald deel van de 
markt. 

Differentiatie
Onderscheid u van uw concurrenten op het vlak 
van termijnen, diensten, lokalisatie. U moet de 
volgende vraag zeer duidelijk kunnen beant-
woorden: waarom moet iemand bij u kopen in 
plaats van bij een ander? Luister daarvoor goed 
naar uw klanten. 

Uitstekende communicatie
Onderschat uw budget voor marketing en 
communicatie niet. U hebt talloze kanalen ter 
beschikking: internet, sociale en andere media. 
Uw boodschap moet creatief, duidelijk en bondig 
zijn. Zorg ook voor herhaling, zo zorgt u voor een 
dynamische en terugkerende aanwezigheid bij 
uw prospecten. 

Basisonkosten
Verlies uw basisonkosten nooit uit het oog. De 
teller kan snel omslaan wanneer u risico loopt 
om op een kasmiddelentekort te botsen. Met een 
goed budgetbeheer blijft u eventuele onvoor-
ziene omstandigheden de baas.

Marges
Op financieel vlak is er één sleutelwoord: 
marges! Die zijn nodig om de leefbaarheid van 
uw bedrijf op lange termijn te verzekeren. 
U moet het juiste evenwicht vinden tussen 
kosten en inkomsten, de kortingen beperken 
en uw verkoopprijs optimaliseren. 

Verzekeringen
Een goede bescherming tegen risico’s kan u 
heel wat kopzorgen besparen. Daarvoor bieden 
verzekeringen een veilige oplossing. Bepaal de 
voornaamste risico’s en bepaal welke verzekerin-
gen u nodig hebt.

  Meer info
 www.ing.be/starters 
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Bryo Student StartUp 

Toekomstige generatie 
ondernemers mikt op mobile apps

Voor de eerste keer lanceerde Bryo een StartUp-workshop voor student-
ondernemers in spe. Flore Grietens (22) en Zaya Yundendorj (27) maakten 
er hun plannen voor nieuwe apps concreet. Vandaag, na afloop van het 
bootcamp, steken ze hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. 
“Zonder Bryo had ik nu nog steeds gewoon achter mijn bureau gezeten,  
in plaats van echt aan de slag te gaan.”

Tekst en foto’s: Stefanie Nijs

Ambitieuze dames zijn het, deze jonge Bryo-
deelnemers. In het avondlicht van een warme 
meidag vertellen Flore en Zaya bevlogen over de 
ideeën waarmee ze in april aan de Bryo Student 
StartUp deelnamen. Met de examens in het voor-
uitzicht is meteen starten nog geen optie, maar 
allebei zijn ze van plan om in de toekomst hun 
eigen mobiele app te lanceren.

Tinder voor influencers
Criminologiestudent Flore vertrekt vanuit 
haar werkervaring als promohostess om tot 
haar toekomstige onderneming te komen: een 
online platform dat bedrijven en ‘influencers’ 
wil matchen. Die laatsten zijn vaak sociale 
media-bloggers met veel volgers, vooral jonge 
mensen. Als zo’n internetpersoonlijkheid een 
product aanprijst, kan dat de verkoop ervan 
danig bevorderen. Veel bedrijven met een jong 
doelpubliek proberen daarom dergelijke popu-
laire bloggers aan zich te binden door hen gratis 
producten toe te sturen. Bedoeling is dat ze daar 
een positieve blogpost over uitbrengen. Soms 
worden ze er ook voor betaald, vooral in Amerika 
en Nederland.

“Momenteel moeten bedrijven op eigen houtje 
het internet afschuimen als ze zo’n blogger willen 
vinden. Omgekeerd is het voor bloggers moeilijk 
om ‘ontdekt’ te worden. Mijn app wil die zoek-
tocht vergemakkelijken”, vertelt Flore. “Een soort 
Tinder voor influencers, zo zou je het kunnen 
noemen.”

“Eigenaars van een kledingwinkel die hun merk 
op Instagram of YouTube willen promoten, 
kunnen via mijn app op zoek naar populaire 
bloggers. Als het profiel hen bevalt, kunnen 
ze die persoon contacteren en bijvoorbeeld 
afspreken om kleding op te sturen waarvoor die 

persoon reclame kan maken. Of neem een res-
taurant dat graag een foodblogger over de vloer 
zou zien komen. De manager kijkt via de app wie 
er in de buurt woont en contacteert die persoon 
om te komen eten, in ruil voor reclame op zijn of 
haar blog.”

Het is dankzij de Bryo Student StartUp dat dit 
idee bij Flore begon te groeien. “Voordien wist 
ik wel dat ik ooit wou ondernemen, maar ik had 
nog geen concreet plan voor ogen. Toevallig zag 

“Een workshop als Bryo geeft je de 
mogelijkheid om even aan niets anders 
te denken en volledig te focussen op je 
productontwikkeling. Dat is een mooi 
geschenk.” - Zaya

mailto:stefanie.nijs%40gmail.com?subject=
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ik een aankondiging van Bryo op de VUB-site, 
waarop ik me meteen heb ingeschreven.”

“Door mijn deelname dwong ik mezelf om met 
een idee voor de dag te komen. Als Bryo er niet 
was geweest, had ik nu nog altijd gewoon achter 
mijn bureautje gezeten in plaats van écht aan de 
slag te gaan,” lacht Flore.

Topschermster sticht community
Zaya, medisch afgevaardigde en studente 
bedrijfskunde, loopt dan weer over van inspiratie. 
“Ik loop al jaren met verschillende ideeën. Eerder 
heb ik al meegedaan aan een sporthackathon, 
waar ik een loopapplicatie had gepitcht. Maar 
vanuit mijn eigen ervaring als schermster heb ik 
dat omgewerkt naar een online community voor 
de schermsport.”

En dat schermen mag je serieus nemen. Tot voor 
enkele jaren speelde Zaya bij het nationale team 
van Mongolië, haar geboorteland. Ondertussen 
is dat niet meer combineerbaar met haar job en 
studie. Niettemin blijft ze bekommerd om haar 
sport. “Schermen is nog steeds een kleine wereld, 
vergeleken met andere sporten. Dat is soms 
lastig als je bijvoorbeeld een stage wil volgen. Het 
aanbod is beperkt en zonder netwerk of kennis-
sen zijn die stages moeilijk te vinden. Met mijn 
platform wil ik dat oplossen. Het idee is om een 
gemeenschap voor de schermers te maken zodat 
ze elkaar overal ter wereld kunnen opzoeken.” 

“Hoewel de app nog niet gelanceerd is, heeft Bryo 
me al enorm geholpen om het idee concreter te 
maken. Maar ik zoek nog steeds een business- 
partner die zich wil toeleggen op het technische 
gedeelte van de applicatie. Bij deze dus een 
oproep aan ondernemende IT’ers die mee hun 
schouders onder dit project willen zetten: neem 
gerust contact op!” glimlacht Zaya.

Challenge accepted
De grootste uitdaging voor student-ondernemers  
is misschien naast het studeren nog de tijd en 
de moed vinden om het idee daadwerkelijk 
uit te bouwen tot een product. Flore beaamt: 
“Het vraagt lef om die volgende stap te nemen. 
Bovendien kan ik zelf geen app ontwikkelen, 
daar moet ik dus nog iemand voor zoeken. Ik wil 
ook voldoende tijd besteden aan voorbereiding 
en marktonderzoek. Wie weet zit er geen enkel 
bedrijf of blogger op mijn idee te wachten.”

“Inderdaad,” vult Zaya aan, “Je kan wel met je 
innovatieve product de wereld willen verbeteren, 
als er geen vraag naar is heeft dat weinig zin.” 

Een goed verdienmodel uitwerken is evenmin 
een eenvoudige opgave volgens de studenten. 
“De applicatie opstarten is een ding, maar hoe 
gaat dat renderen?” vraagt Zaya zich af. “Ik ben 
nog altijd aan het brainstormen daarover. Een 
app laten maken kost op zich niet verschrikke-
lijk veel geld. Toch kunnen de kosten oplopen: 

in mijn geval moet er een heel platform uitge-
bouwd en beheerd worden, want het doel is data 
te verzamelen en die terug te koppelen naar de 
gebruiker. Een mogelijkheid is om met reclame-
banners te werken om de kosten te dekken, maar 
daar ben ik nog niet uit.”

Een duwtje in de rug
Nog veel werk voor de boeg, maar Zaya en Flore 
zijn opgetogen over de stappen die ze dankzij 
Bryo al gezet hebben. Flore herinnert zich vooral 
hoe ze tijdens de workshop leerde nadenken 
over haar doelgroepen. “Op een gegeven moment 
vulden we een poster in over ons idee, waarbij 
we ons doelpubliek moesten bepalen. Ik besefte 
plots hoe moeilijk dat was. Wil ik mijn plat-
form enkel voor influencers met veel volgers 
toegankelijk stellen, of voor iedereen met een 
Instagram-account? Uiteindelijk heb ik beslist 
dat het voor iedereen nuttig kan zijn.”

Aan de feedback van haar begeleiders en mede-
cursisten heeft Flore veel gehad. “Zo wist ik 
meteen wat anderen ervan vonden. Sommigen 
waren enthousiast, anderen begrepen niet waar 
het om ging. Meteen leerde ik hoe ik het idee 
aantrekkelijker kan maken en op een overtui-
gende manier kan pitchen.”

Zaya is op haar beurt dankbaar voor de oase die 
Bryo haar bood. “Vaak wil je wel iets doen met 
een idee, maar door het drukke leven komt dat 
er niet van. Een workshop als Bryo geeft je de 
mogelijkheid om even aan niets anders te denken 
en volledig te focussen op je productontwikke-
ling. Dat is een mooi geschenk.”

“Je idee ook daadwerkelijk uitbouwen tot een 
product: het vraagt lef om die volgende stap 
te nemen.” – Flore

Ben jij dé 
geschikte 
IT-partner  
voor Zaya?  
Stuur haar dan 
een mailtje op  
zayayu@gmail.com.
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Net zoals de twee memorabele bergbeklimmers 
Tenzing Norgay en Sir Edmund Hillary, die als 
eersten de top van de Mount Everest bereikten,  
wil Norgay Accountants zijn klanten naar de top  
in ondernemerschap begeleiden. “We fungeren 
als financiële mentor voor ondernemers of vrije 
beroepen”, zegt medezaakvoerster Els Mannaert,  

die samen met Tom Enckels (jarenlang CFO in 
grote bedrijven) en Jeroen Vanderlinden (die het 
klappen van de zweep kent, want uit een zelf-
standigennest) de vennootschap leidt. Vanuit het 
'basiskamp' aan de Edingsesteenweg 97 te Gooik 
werkt een team van 13 experts die zowel starters, 
maar ook gevestigde waarden begeleidt.

“Goed begonnen is half gewonnen. In overleg met de 
klant stippelen onze Norgay experten groeistrategieën 
uit, op maat van startende ondernemers.

”

http://www.norgay.be
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NORGAY ACCOUNTANTS

Hoofdkantoor – “Basiskamp” Gooik
Edingsesteenweg 97, 1755 Gooik
+32 2 531 14 70
gooik@norgay.be
www.norgay.be

Antenne "Uitvalsbasis" Dilbeek
Kaudenaardestraat 13, 1700 Dilbeek
dilbeek@norgay.be

Antenne "Uitvalsbasis" Geraardsbergen
Bovenkassei 112, 9506 Geraardsbergen
geeraardsbergen@norgay.be

“Voor elk type ondernemer en bedrijf 
staan we garant voor een begeleiding 
op maat. De publieke sector, non-pro-
fit of het vrij beroep wordt eveneens 
bijgestaan met deskundig advies. 
Zowel voor dagelijkse begeleiding als 
voor investerings- en uitbreidings-
plannen. We zijn ervan overtuigd 
dat een accountantskantoor in de 
toekomst een heel ander takenpak-
ket zal hebben door onder meer de 
digitalisering en OCR-herkenning. Het 
verwerkende gedeelte zal minder tijd 
in beslag nemen, terwijl het advise-
rende net veel belangrijker wordt.”

Starten – Groeien – Planning – 
Advies: alles onder één dak

Norgay Accountants begeleidt star-
tende ondernemers zodat ze met 
kennis van zaken kunnen beginnen 
aan een nieuw en groots avontuur. 
“Goed begonnen, is half gewon-
nen”, zegt Els Mannaert. “Iedereen is 
welkom bij ons en het geeft voldoe-
ning om een starter te zien groeien. 
Net daarvoor bepalen wij op maat van 
de klant in overleg een groeistrategie. 
Daarbij is ook planning belangrijk. Het 
al of niet financieel gezond zijn van 
uw onderneming, hangt af van enorm 
veel factoren en variabelen. Onze 
Norgay experten helpen ondernemers 
om hun bedrijf te optimaliseren met 

een strategie op maat. We hebben 
een kritische blik doordat we een 
beetje externe CFO zijn. Daarnaast 
is ons advies ook cruciaal voor de 
toekomstplannen van het bedrijf. 
Steeds op maat van de klant en met 
open communicatie begeleiden we de 
klant mee naar de realisatie van zijn 
ambities. Naast familiale overdracht, 
worden ook veel bedrijven verkocht 
aan derden of gefuseerd. Door de 
grondige expertise in toekomstad-
vies van ons Norgay-team zijn wij de 
ideale partner om onze klanten te 
begeleiden.”

Norgay Academy

Onder het motto ‘Samen 
Ondernemen’ biedt Norgay 
Accountants opleidingen aan voor 
bedrijfsleiders. Els Mannaert: “We 
organiseren één academy per 
kwartaal en dit gericht op specifieke 
doelgroepen, telkens voor zo’n 50-tal 
ondernemers. Zo kwam al het thema 
‘onbetwiste schuldvorderingen’ aan 
bod. Maar op 27 juni richten we ons 
op vrije beroepen. Dan gaan we in 
op de vraag ‘Hoe uw roerend ver-
mogen beleggen/schenken?’. In het 
najaar komt er ook nog een academy 
gericht op de non-profit-sector. De 
avond wordt steevast afgesloten 
met een netwerkmoment (met een 

hapje en drankje), waar deelnemers 
andere ondernemers kunnen ont-
moeten en hun professioneel netwerk 
kunnen uitbreiden. Inschrijven kan 
steeds via onze website. Eind dit jaar 
zullen we met topsommelier Yanick 
Dehandschutter (Sir Kwinten) ook 
nog een mini-wine class geven, eerder  
in het kader van het afsluiten van  
het jaar.”

Norgay dicht bij jou

Met een gevarieerde klantenpor-
tefeuille is Norgay Accountants 
inmiddels één van de grotere accoun-
tantskantoren in het Pajottenland. Met 
het hoofdkantoor in Gooik en anten-
nes in Dilbeek en Geraardsbergen, is 
Norgay Accountants altijd dicht bij 
jou. En die troef wordt de komende 
maanden verder versterkt, want 
Norgay Accountants plant een post 
in de omgeving van Ninove en wil 
binnen vijf jaar ook een uitvalsbasis 
openen in de Zennevallei. 

“We zijn ervan overtuigd dat een 
accountantskantoor in de toekomst een 
heel ander takenpakket zal hebben door 
onder meer de digitalisering en OCR-
herkenning. Het verwerkende gedeelte 
zal minder tijd in beslag nemen, terwijl 
het adviserende net veel belangrijker 
wordt.

”

“Goed begonnen is half gewonnen. In overleg met de 
klant stippelen onze Norgay experten groeistrategieën 
uit, op maat van startende ondernemers.

”

http://www.norgay.be
mailto:gooik@norgay.be
http://www.norgay.be
http://www.norgay.be


Meer weten over het Bedrijvencentrum Tienen? 
Surf naar www.bctienen.be
Of breng ons een bezoekje:
Bedrijvencentrum Tienen NV
Leuvenselaan 172 - 3300 Tienen
Tel: +32(0)16/80 81 81
Fax: +32(0)16/82 08 26
info@bctienen.be 

Voordelen: 
• Bereikbaarheid: nooit file, dichtbij autosnelweg, station én centrum
• Een volledig secretariaat staat tot uw beschikking
• Stap morgen uw kantoor al binnen! Online is alles kant-en-klaar, offline is 

de inrichting heel smaakvol.
• U kunt genieten van een aantrekkelijke korting! 

Bent u een starter of een groeier?  
Als u de wereld wil veroveren,  

is het Bedrijvencentrum Tienen  
de ideale uitvalbasis! 

Publiciteit_Bedrijvencentrum_v2.indd   1 20/02/2015   9:22:16

http://www.bctienen.be
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Klaar voor jouw eerste aanwerving?
Je denkt eraan om voor de eerste maal iemand aan te werven, maar je ziet 
door de bomen het bos niet meer. Dan kan dit artikel je helpen met inzicht 
over de verplichtingen i.v.m. het welzijn op het werk van jouw nieuwe 
medewerker(s). Er zijn namelijk heel wat topics waar je als werkgever aan 
moet denken.

Tekst: Ann Van Erps, Premed

In een organisatie belangt veiligheid en welzijn 
op het werk iedereen aan. De wet welzijn op het 
werk van 1996 tekent het kader uit voor de orga-
nisatie ervan. Deze principes zijn: risico’s vermij-
den, risico’s die niet vermeden kunnen worden 
analyseren, risico’s aanpakken aan de bron en 
het werk aanpassen aan de mens. De werkgever 
is hiervoor verantwoordelijk. 

Interne dienst
Iedere werkgever moet een Interne Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) 
oprichten. Er moet een interne preventieadviseur 
aangesteld worden die de zaken rond welzijn op 
het werk mee opvolgt en de dienst vormt.  Die 
IDPBW helpt bij het toepassen van maatregelen 
in het kader van het welzijn van de werknemers 
bij de uitvoering van hun werk. Enkele taken zijn 
meewerken aan het onderzoek naar de oorzaak 
van arbeidsongevallen, advies geven over het 
opstellen van instructies, over informatie, onthaal 
en vorming van de werknemers, het organiseren 
van eerste hulp  … Wanneer jouw bedrijf minder 
dan 20 werknemers heeft mag je als werkgever 
zelf de functie van preventieadviseur vervullen. 

Externe dienst
Een aansluiting bij een Externe Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) 
verloopt meestal via het sociaal secretariaat. De 
werkgever is echter vrij om aan te sluiten bij een 
dienst naar keuze. Zodra de aansluiting in orde is, 
vraag je best een afspraak voor een bezoek aan 
jouw bedrijf. De externe preventiedienst staat je 
bij met deskundige adviezen, opleiding en infor-
matie op het vlak van gezondheid, veiligheid, 
arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale 
aspecten.

Preventiebeleid
Het welzijn omvat volgende domeinen:
• de arbeidsveiligheid bv. veiligheid van machi-

nes, brandveiligheid,  …
• de bescherming van de gezondheid van 

de werknemers op het werk bv. medisch 
onderzoek 

• de psychosociale belasting veroorzaakt door 
het werk bv. werken in shiften, het alcohol- en 
drugsbeleid, …

• de ergonomie bv. tillen van gewichten
• de arbeidshygiëne bv. sanitair 

• de verfraaiing van de arbeidsplaatsen
• de maatregelen aangaande de invloed van het 

leefmilieu op de 6 bovenstaande punten
• de bescherming tegen geweld, pesterijen en 

ongewenste seksueel gedrag

Een preventiebeleid bestaat uit:
A. Een dynamisch risicobeheersing systeem 

(DRBS). Dit maakt een planning mogelijk. Bij 
de uitwerking en toepassing van het DRBS 
komen al de voormelde domeinen aan bod, 
rekening houdend met het type van bedrijf. 

B. Globaal Preventie Plan (GPP). Het globaal 
preventieplan is het concrete document 
waarin het geheel van activiteiten in het 
kader van het DRBS gecentraliseerd wordt. 
Het bevat o.a. de prioritaire doelstellingen 
en de materiële en financiële middelen die 
moeten worden aangewend. 

C. Jaarlijks Actie Plan (JAP). Naast de plan-
ning op langere termijn, moet ook duidelijk 
omschreven worden welk resultaat men 
jaarlijks wil bereiken. 

D. Preventiemaatregelen. In de eerste plaats 
moet je preventiemaatregelen nemen om 
risico’s te voorkomen,. Op de tweede plaats 
komen de preventiemaatregelen om de 
schade te voorkomen en de ernst ervan te 
beperken. Op de derde plaats de preventie-
maatregelen om de schade aan te pakken en 
de gevolgen ervan te beperken. 

Moederschapsbescherming en EHBO
Als werkgever moet je een procedure opstellen 
waarin alle gevaren vermeld worden voor zwan-
gere werkneemsters en haar ongeboren kind om 
op die manier hun gezondheid te beschermen. 
Daarnaast bevat het ook de maatregelen die je 
moet nemen zodra een werkneemster meldt 
dat ze zwanger is. Verder word je als werkgever 
geacht een aantal maatregelen te nemen om zo 
snel mogelijk eerste hulp te kunnen verstrek-
ken aan de werknemers die het slachtoffer 
zijn van een ongeval of onwel worden. Je zorgt 
voor een verbanddoos en voor opleiding van je 
medewerkers. 

  Meer info
 info@premed.be
 www.premed.be
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De kroon op het werk van de 
Studentenondernemingen 2017
Op zaterdag 6 mei 2017 vond naar jaarlijkse gewoonte ‘Vlajo Awards’ 
plaats in Walibi: dé feestelijke prijsuitreiking van de verschillende 
ondernemingszinwedstrijden: Vlajo Mini-onderneming, Sociale Economie 
Project (SEP), Vlajo Small Business Project en Start Academy. Minister 
Philippe Muyters maakte onder het toeziend oog van 3.000 enthousiaste 
jongeren en supporters de beste studentenondernemingen van 2017 bekend.

Op onze schoolbanken zitten veel jongeren met 
straffe ideeën. Meer dan 1.700 jongerenteams 
stonden huidig school-en academiejaar aan de 
start van een ondernemend Vlajo-leertraject met 
trainingsdagen, kick-off events, verkoopdagen, 
innovatiekampen en coaching. Zo zagen ze hun 
idee geleidelijk aan groeien tot een volwaardig 
bedrijfje. Deze wedstrijden bekronen beloftevol 
ondernemerstalent en zijn een initiatief van Vlajo 
(Vlaamse Jonge Ondernemingen).

De winnaars van de lichting  
2016-2017

Dé Mini-onderneming van het Jaar: 

AREA 19
Twaalf laatstejaarsleerlingen economie- 
moderne talen, economie-wiskunde,  
wetenschappen-moderne talen en  
wetenschappen-wiskunde van Bovenbouw 
Sint-Michiel in Leopoldsburg haalden het in de 
Vlaamse finale van de andere provincies met 
hun interactief escape room-spel. Op die manier 
geven ze een bestemming aan een leegstaand 
pand én zorgen ze voor een leuk tijdverdrijf in de 
regio. “Deze overwinning is een geweldige opste-
ker”, klinkt het enthousiast. “Zelf iets opbouwen 
van nul, dat is echt kicken. Dankzij dit leertra-
ject en ervaren coaching kunnen we in de beste 
omstandigheden uit de startblokken schieten. 
We beleven zoveel plezier aan ons bedrijfje, de 
kans is groot dat we er na dit schooljaar mee 
zullen doorgaan. Maar eerst de Europese finale 
in Brussel begin juli, daar willen we hoge toppen 
scheren”, aldus CEO Lise Wouters van AREA 19. 

  Website
 www.area19events.be
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Meest sociale Mini-onderneming  
van Vlaanderen: 

Creazy Cure
De leerlingen van het Sint-Paulusinstituut Gent 
maakten zelf een kinderboekje om (chronisch) 
zieke kinderen te helpen tijdens hun ziekenhuis-
opname. Hierin kunnen ze hun gevoelens, pijn, 
angsten beschrijven en tekenen. Creazy Cure is 
met andere woorden een mini-onderneming met 
een groot hart. 

  Website
 Facebook: Creazy Cure

Small Business Project van het Jaar: 

IOBee
Zes studenten Energietechnologie en Elektronica 
van Thomas More Geel willen met IOBee een 
oplossing aanbieden voor de alsmaar krimpende 
bijenpopulatie. Dit doen ze met een informatica-
platform dat relevante sensormetingen kan 
maken die voor de gebruiker belangrijk zijn om 
te weten hoe het met zijn bijen is gesteld. “We 
plaatsen een hardware module met sensors 
intern in de kast. Daarnaast maken we een soft-
ware platform waarbij deze data grafisch worden 
weergegeven. Op termijn kan op deze manier ook 
een dieper inzicht groeien in deze problematiek 
ter bescherming van deze ecosystemen”, zegt Jo 
Verlinden, CEO van IOBee. De volgende stap is 
de Europese finale in Helsinki begin juli, waar ze 
ongetwijfeld hun beste beentje zullen voorzetten.

  Website
 www.iobee.be

Start Academy en Start Academy 
Student-Ondernemer van het Jaar

MOVE 
In deze businessplanwedstrijd kaapte MOVE, 
een team dat samengesteld is uit studenten van 
UGent en KU Leuven, de hoofprijs weg met een 
zelfontwikkelde app. Hiermee willen ze zoveel 
mogelijk sporters bij elkaar krijgen. De jonge 
ondernemers zijn in de wolken: “De jury was erg 
enthousiast over onze B2B-voorstellen en we 
kregen meteen enkele voorstellen van Deloitte, 
ING en Guido Magazine. We zijn zeker van plan 
verder te gaan met MOVE. Het is ondertussen 
veel meer dan een hobby geworden.”

myAddOn 
Voor het eerst werd ook de student-ondernemer 
in de bloemetjes gezet. Die eer ging naar Marie 
Van den Broeck van MyAddOn (UGent). Zij 
pimpen rolstoelen en krukken, niet alleen om 
ze mooier te maken, maar ook comfortabeler en 
handiger in gebruik.

  Website
 http://myaddon.be/ 

Het nieuwe 'cool'
“Ondernemerschap lijkt het nieuwe cool te zijn 
bij jongeren”, vult Peter Coenen, directeur van 
Vlajo, aan. “In 2016 is een nieuw record van het 
aantal startups gebroken. Wij zien onze jongeren 
in een mini-onderneming stappen alsof ze een 
nieuwe sport kiezen. Naargelang ze opschuiven 
in hun schoolloopbaan worden ze meer en beter 
getraind: de lat hoog leggen, weten wat je wil en 
ervoor gaan, gedreven en met passie. Producten, 
diensten en oplossingen bedenken en omzet-
ten in tastbare projecten. Maar we moeten onze 
begeleidende leerkrachten en docenten meer 
ondersteunen in hun veranderende rol. Zij zijn 
de ‘teacherpreneurs’. We denken dat het hoog tijd 
is om vanuit onderwijs een sterk signaal te geven 
met een eindterm ondernemingszin. Deze eind-
term zal ten goede komen aan de leerkrachten 
en uiteindelijk een nieuwe generatie jongeren 
beter voorbereiden om kansen te benutten in een 
globaliserende wereld.”

Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw, kortweg 
Vlajo, stimuleert ondernemingszin en onderne-
merschap bij de schoolgaande jeugd. Dat doen we 
via praktijk- en ervaringsgerichte programma’s. 
Onze focus ligt op kinderen en jongeren van 2,5 tot 
25 jaar, van de kleuterschool tot aan de universi-
teit. Meer dan 100.000 kinderen en jongeren leren 
via onze pedagogische programma’s hun eigen 
ondernemende talenten ontdekken en maken 
zo kennis met ondernemend denken en doen: 
DROMEN, DOEN, DURVEN, DOORZETTEN.  

  Meer informatie
 www.vlajo.org 

De aftermovie van Vlajo Awards kan u vinden op de Facebookpagina  van Vlajo. 
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https://www.facebook.com/vlajovzw/


Hou je cijfers 
onder controle

audit&advies

 
DSD Associates bedrijfsrevisoren staat garant voor een persoonlijke aanpak in 
audit en adviesverlening en dit zowel voor KMO’s als financiële instellingen. 
Eén ding vinden we steeds belangrijk en dat is het persoonlijk contact met onze 
klanten. Dit uit respect en bezorgdheid voor uw dossier. Uw belang is onze uitdaging.

Onze vennoten, uw partners:
Veerle Sablon  |  Jurgen De Raedemaeker  |  David De Schacht 

Info | info@dsdassociates.be | www.dsdassociates.be
Kantoren | Leuven | Tielt-Winge | Lubbeek

http://www.dsdassociates.be/
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Veerle Sablon  |  Jurgen De Raedemaeker  |  David De Schacht 

Info | info@dsdassociates.be | www.dsdassociates.be
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Jonge werknemers en hoe ze te boeien

Nu de schaarste toeneemt, boren werkgevers andere en 
soms ongekende bronnen aan. De vraag naar hoogopgeleide 
pasafgestudeerden zit duidelijk in de lift. Jonge werknemers 
brengen een flinke rugzak leergierigheid, nieuwe ideeën en 
energie mee. Maar hoe trek je ze aan en vooral: hoe bind je ze?

Tekst: Randstad Group

Vivian Roks, Randstad Young Talents: “Het begint 
allemaal bij de juiste employer branding. Vanuit 
onze studies zien we dat veel waarden van jon-
geren in dezelfde lijn liggen als deze van oudere 
werknemers, maar hun manier van communi-
ceren is anders. Ook hechten ze veel belang aan 
authenticiteit en moeten ze zich kunnen iden-
tificeren met het product of de dienst van een 
onderneming” 

Relaties opbouwen
Vanuit deze employer branding start dan de 
communicatie. “We zien een duidelijke verschui-
ving van transitie naar relatie. Een vacature 
via verschillende kanalen verspreiden of eens 
een studentenevent sponsoren is niet meer 
voldoende. Zeker met de overbevraging van 
bepaalde groepen jongafgestudeerden, is het een 
noodzaak om een relatie met hen op te bouwen. 
Een duidelijke, authentieke communicatie, het 
geven van gastcolleges, het organiseren van een 
event, een wedstrijd op social media,…” aldus 
Vivian Roks.

Maar niet elke onderneming heeft de tijd en de 
middelen om deze acties op te zetten, of werft 
per jaar maar een enkele pasafgestudeerde 
aan. Het is dan efficiënter om een jong talent 
via andere kanalen aan te trekken. Vivian Roks: 
“Randstad Young Talents is in 2012 opgericht 
vanuit de vraag van de Faculteit Economie en 
Bedrijfswetenschappen KU Leuven onder de 
vlag van Luc Sels. Hij stelde dat pasafgestudeer-
den onvoldoende breed in de arbeidsmarkt uit-
stroomden en gaf Randstad de opdracht om een 
aanbod voor studenten uit te werken. Wij houden 
één keer per week een on campus spreekuur 
voor de laatstejaars, bieden hen studierelevante 
bijbanen en graduate jobs aan.” 

Van bijbaan naar vaste functie
Studierelevante bijbanen zijn studentenjobs met 
als doel het cv te versterken, maar ook de nodige 
inhoudelijke meerwaarde aan ondernemingen te 
bieden. Vivian Roks: “Studierelevante bijbanen 
zijn ideaal om een bepaald project uit te werken 
of een afdeling te ontlasten. Studenten doen 
ervaring op, maar leren ook de onderneming 

kennen. Maar liefst 84% van deze studenten kiest 
voor dezelfde werkgever bij de keuze van een 
volgende job, er is dus een grote doorstroom van 
de studierelevante bijbaan naar een vaste functie 
in het bedrijf”

Young Talents is een succes, ondertussen zijn er 
al meer dan 2000 studenten individueel begeleid, 
zijn er 630 studierelevante bijbanen gecreëerd en 
zijn er vele honderden pasafgestudeerden aan 
een job op maat geholpen. 

Boeien en binden
Maar wat als je een jonge starter aan boord hebt 
kunnen halen, hoe bind je dit jonge geweld dan 
aan je onderneming? Vivian Roks: “Daar is veel 
onderzoek naar gedaan. En alle resultaten liggen 
in dezelfde lijn: als je jongeren kunt boeien, dan 
kan je ze ook binden. Werk aan commitment: geef 
hen de strategische doelstellingen mee en laat 
hen zien welke rol zij spelen in de uitwerking 
daarvan. Creëer een goede werksfeer en laat 
hen hun steentje daaraan bijdragen. Voer (veel) 
gesprekken: jongeren zijn vanuit het onderwijs 
gewend om veel feedback te krijgen. Kritische 
feedback op een opbouwende manier is zeker 
welkom. Investeer in ontwikkeling, jongeren 
weten dat ze nog veel te leren hebben en zijn 
dan ook erg leergierig. Maar benoem ook dat een 
opleiding een investering in hen is. 

Nieuwe horizonten
Zorg ook voor arbeidsvoorwaarden op maat. 
Work-life balance is belangrijk voor deze gene-
ratie. Zo kan bv. de keuze voor extra verlofdagen 
mee in het loonpakket worden opgenomen. 

Hoe dan ook blijft het de aard van een jongere 
om veel te willen beleven en te proeven, de kans 
is er natuurlijk altijd dat hij nieuwe horizonten 
wil ontdekken. “Als onderneming kan dit een 
breekpunt zijn om jongeren tewerk te stellen, dat 
is jammer, want de voordelen wegen ruimschoots 
op tegen de nadelen. Een frisse wind door het 
bedrijf creëert altijd nieuwe inzichten en oppor-
tuniteiten”, besluit Vivian Roks. 

 Viviane Roks  
(Randstad Young 
Talents)

http://www.dsdassociates.be/
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Het Welt-traject is deze maand van start gegaan 
en duurt zeven maanden. “Het is een gratis, maar 
intensief traject dat veel engagement vraagt 
van de deelnemende bedrijven”, zegt Peter 
Van Biesbroeck. “We starten met een gron-
dige hr-screening van elk deelnemend bedrijf. 
Het bedrijf stelt nadien samen met onze Welt-
coördinator een actieplan op en moet een oplei-
dingsplaats creëren en invullen. Het actieplan 
wordt verder uitgewerkt tijdens zes netwerk- en 
infosessies, waarbij de deelnemende bedrijven 
hun ervaringen en kennis kunnen delen.”

Moeilijk in te vullen vacatures
Welt richt zich op bedrijven die worstelen met 
het vinden en houden van geschikte kandidaten, 
wat een groot probleem is bij Vlaams-Brabantse 
bedrijven. Logisch, want de werkloosheid in 
Vlaams-Brabant is dit jaar gedaald met 3,7 
procent ( -1,9% in arrondissement Leuven en 
-5,1% in arrondissement Halle-Vilvoorde). Toch 
kende de werkloosheid bij niet-Europese burgers 

een stijging van 16,5 procent. “We merken dat 
niet-Europese burgers moeilijker toegang vinden 
tot de arbeidsmarkt. Via het concept van werk-
plekleren willen we hun kansen vergroten om 
een job te vinden door hen de juiste werkerva-
ring bij te brengen”, zegt Peter Van Biesbroeck. 
“Ook jonge of langdurig werkzoekenden willen 
we zo aan een job helpen.”

Succesvol proefproject
De afgelopen maanden vond er bij tien Vlaams-
Brabantse bedrijven een proefproject plaats. 
Onder andere Hotel Van Der Valk in Machelen 
en Kim’s Chocolates in Tienen namen deel. “We 
zijn heel enthousiast over Welt, omdat we op 
deze manier mensen kunnen aanwerven die 
we anders niet zouden bereiken. We zijn voort-
durend op zoek naar goede medewerkers voor 
specifieke functies zoals menger-bereiders en 
hebben ontdekt dat die soms te vinden zijn in 
een doelgroep die wat verder van de arbeids-
markt staat. Door de juiste match te maken, 
wordt er een win-win situatie gecreëerd”, aldus 
Anja Pelgrims, hr-manager bij Kim’s Chocolates.
Ook bij andere bedrijven bleek de vraag groot, 
want alle groepen van dit jaar zaten snel vol. In 
2018 kunnen bedrijven zich weer inschrijven 
voor het nieuwe traject dat dan van start gaat. 

26 Vlaams-Brabantse bedrijven 
nemen deel aan Welt-traject
Begeleidend hr-traject van Voka kent groot succes

In heel Vlaanderen starten meer dan 275 werkgevers met het Welt-
traject, waarvan 26 bedrijven uit Vlaams-Brabant. Welt (Werkervarings- 
en leertrajecten) is een traject waarbij Voka bedrijven begeleidt bij de 
aanwerving van medewerkers via kortlopende stages op de werkvloer.  
“Met dit traject helpen we personen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
om de juiste vaardigheden te verwerven, zodat ze nadien in een bedrijf aan 
de slag kunnen”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van  
Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. 

  Interesse in Welt?
 Contacteer Welt-coördinator  

Steve Vanhorebeek via  
steve.vanhorebeek@voka.be.

mailto:steve.vanhorebeek@voka.be
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Uw partner in personeelsbeheer
Functionele en technische ondersteuning voor werkgever én werknemer voor 
alles wat de uitvoering van de sociale wetgeving betreft.

EASYPAY GROUP
I N N O V A T I O N  I N  H R

Wat kunnen we voor u betekenen?
Ondersteuning startende zelfstandigen en ondernemers:
Wij adviseren en ondersteunen zelfstandigen en ondernemers bij de 
opstart of uitbreiding van hun zaak. Een team van gespecialiseerde 
medewerkers regelt alle noodzakelijke formaliteiten, o.a. inschrijving 
bij de kruispuntbank, BTW-inschrijving, aansluiting bij ons sociaal 
verzekeringsfonds en indien van toepassing aansluiting bij ons sociaal 
secretariaat.

Ondersteuning gevestigde ondernemers:
• Ontwikkeling, beheer en onderhoud van loonadministratie, 
tijdsregistratie en HR-software solutions.

• Loonverwerking voor derden door het Erkend Sociaal Secretariaat 
EASYPAY.

• Ondersteunende HR- & sociaal-juridische dienstverlening.
• On-site assistentie & begeleiding.

In deze regio kan u ons 
vinden via onderstaande 

coördinaten:
Sociaal Secretariaat EASYPAY 

Geldenaaksebaan 329 
3001 Heverlee 

Tel.: +32(0)16 31 92 19

Meer info?
Neem een kijkje  
op onze website  

sse.easypay-group.com of stuur  
een mailtje naar  

infosse600@easypay-group.com

http://sse.easypay-group.com
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De evolutie van aanwervingen

“Startende werkgevers wegen
personeelskeuze meer af dan vroeger”
SD Worx heeft de voorbije decenia een flinke reputatie opgebouwd als 
het gaat om het begeleiden van startende werkgevers en samen met  
hen na te gaan of een medewerker aanwerven wel een goed idee is.  
We spraken met Hilde Bracke, die al meer dan 20 jaar ervaring heeft  
met starters en werkt ‘rond starten met personeel’.

Wat zou jij als voornaamste evolutie 
aanstippen doorheen die 20 jaar?
“Vandaag weegt een potentiële nieuwe 
werkgever de consequenties van het aanwerven 
van medewerkers veel zwaarder af dan vroeger. 
Toen besliste men sneller en durfde men meer. 
Nu springen potentiële werkgevers niet meer 
zo vlug het water in, waardoor ook het proces 
langer duurt. Ook krijgen we ook andere vragen 
voorgeschoteld. Natuurlijk blijft het probleem 
van de loonkost losweg nummer één, maar door 
de recente maatregelen die de ‘eerste werkgevers’ 
vrij goedkoop maken, is die drempel makkelijker 
dan vroeger genomen.”

“Als hedendaagse trends is het opvallend dat 
de impact op de eigen werkorganisatie en 
op het eigen functioneren meer dan vroeger 
meespeelt. ‘Moet ik nu echt de werktijd van mijn 
medewerker controleren? Zal ik mijn eigen vrije 
dagen meer dan vroeger moeten plannen, nu er 
een werknemer is? En heb ik maar vier weken 
vakantie omdat hij of zij dat ook maar heeft?’ 
Kortom, de work-life balans speelt een grotere 
rol in het beslissingsproces. Een logisch gevolg 
is dat over contracten veel meer onderhandeld 
wordt.”

“Andere klassieke vragen zijn die rond het 
gewaarborgd loon bij ziekte en rond feestdagen 
(‘moeten we zo’n feestdag echt vervangen 
wanneer deze valt op een dag waarop normaal 
niet gewerkt wordt?’). Ook de vragen rond 
‘ontslag’ en de motivatieplicht hierrond blijven – 
excuseer me het woord – populair.

Heeft dat een impact op jouw jobinhoud?
“Zeer zeker. Vroeger brachten we allerlei 
papieren in orde, maar nu zijn we veel meer 
adviseur en dat is een goede evolutie. We raden 
onze gesprekspartner soms aan om niet te 
snel te gaan, om eerst een interimcontract af te 
sluiten of een student aan het werk te zetten, 
en we deinzen er ook niet voor terug om in 
uitzonderlijke gevallen het werkgever worden 
totaal af te raden.”

“We moeten – nee, we mogen – meer dan vroeger 
ook mee nadenken over het profiel van de 
eerste werknemer. ‘Moet het iemand zijn met 
net dezelfde competenties en kennis als de 
zaakvoerder, of is het beter dat ze complementair 
zijn? Kies je een familielid of iemand uit de 
vriendenkring of is dat net af te raden? En wat 
als hij niet voldoet? Kunnen we dan toch niet een 
soort proefperiode voorzien?’”

Zijn er nog andere evoluties merkbaar?
“De laatste jaren zien we een heropleving van 
de mensen die als werkgever willen starten. 
De doelgroepverminderingen voor de eerste 
werknemers hebben daarin een grote rol 
gespeeld. Ook het algemene economische 
klimaat nodigt natuurlijk uit om de stap te wagen. 
We hebben sectoren en activiteiten zien komen 
en gaan. Zo is ‘landbouw’ als werkgever quasi 
volledig verdwenen, maar sprak men twintig 
jaar geleden nog niet van multimedia of van 
de dienstenchequebedrijven, nauwelijks van 
welness of fitness, privé-kinderdagverblijven 
en technologische bedrijven. Maar ook in de 
kleinhandel is er een verschuiving. De klassieke 
bakker en beenhouwer werven iets minder aan, 
de boetieks iets meer.”

“Heel veel interesse bestaat ook rond projecten 
die speciaal voor start-ups worden uitgebouwd 
en die bedrijfs- en andere gezamenlijke ruimtes 
aanbieden. Co-station en campussen: steeds 
meer beginners neigen naar deze oplossing om al 
dan niet tijdelijk de stap te wagen.”

“Wat ook een belangrijke trend is, is dat een 
nieuwe werkgever meer dan vroeger vraagt 
om begeleiding. Een collega van ons gaat dan 
de eerste maanden langs om hem bij te staan 
bij de nieuwe taak en dit tot hij zelf beslagen 
op het ijs kan komen. Er zijn ook steeds 
meer ondernemers die hun personeelszaken 
volledig aan ons overlaten en waar we dus 
hun personeelsverplichtingen overnemen. Zij 
focussen zich dan volledig op het zaakvoeren.”
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www.buitenbedrijf.be

Wil jij ook jouw bedrijf uitbreiden 
of een nieuwe vestiging openen? 
Goed bereikbaar en zonder fi les? 
En met een ruime pool aan 
werkkrachten in de buurt?

Surf naar buitenbedrijf.be, 
open jouw tweede bedrijf in Oostende 
en doe zaken aan zee.

voor
mijn buitenbedrijf
  koos ik oostende!

http://www.willynaessens.be
http://www.vandamme-partners.be
http://www.buitenbedrijf.be
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“Geef jongeren de kans om van  
het bedrijfsleven te proeven”

In bijna alle studierichtingen van het technisch en beroeps secundair 
onderwijs gaan leerlingen op stage. Bij contacten met scholen horen we 
geregeld dat het niet altijd evident is om bij bedrijven binnen te geraken 
en voldoende stageplaatsen te vinden. Tegelijkertijd horen we van de 
bedrijven dat zij zich graag willen engageren en mee willen schrijven aan 
het toekomstverhaal van onze jongeren. 

Om dit probleem te verhelpen, richtte Voka begin 
dit jaar een interactief platform op dat scholen en 
ondernemers samenbrengt. Het platform werkt 
als het ware als een online datingbureau: na een 
eenvoudige registratie kan een onderwijsinstel-
ling aangeven voor welk studieniveau en welke 
studierichtingen ze stageplaatsen zoekt. Tegelijk 
krijgt ze het volledige aanbod van beschikbare 
stageplaatsen, werkplekken,… te zien in de 
verschillende periodes. Omgekeerd kunnen de 
bedrijven na registratie antwoorden op de ver-
zoeken of spontaan stages aanbieden.

Van Heck Interpieces nam de proef al op de som. 
“Wij hebben ons enkele weken geleden geregis-
treerd op het platform Onderwijs-Ondernemen”, 
vertelt Sonja Goor. “We plaatsten er enkele 
stageplaatsen op in de logistiek en voor onze 
marketingafdeling. Maar ook de mogelijkheid 
voor een bedrijfsbezoek hebben we erop gezet. 
Het is immers belangrijk dat jongeren een goed 
idee krijgen van wat een bedrijf is voor ze op de 
arbeidsmarkt komen. Een bedrijfsbezoek geeft al 
een beetje inzicht, een stage kan echt waardevol 
zijn. Het geeft jongeren de kans te proeven van 
het bedrijfsleven en de mogelijkheden die er zijn 
in hun studierichting.”

“Het grote voordeel van dit platform is dat 
scholen onmiddellijk kunnen zien waar er 
stageplaatsen zijn”, gaat ze verder. “Ook voor de 
ondernemingen is het een grote meerwaarde. 
Zij bereiken immers op deze manier gelijktijdig 
meerdere scholen.”

Brug tussen onderwijs en 
bedrijfsleven
Het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel 
(GTIL) registreerde ook al op het platform. “Onze 
school biedt een moderne schoolomgeving met 
zes STEM-richtingen (Science/Technology/
Engineering/Mathematics) – zowel in TSO als in 
BSO – en bundelt zo een waaier van exacte en 
technologische wetenschappen. Om het groei-
proces van onze leerlingen te stimuleren, zonder 
te vervreemden van de maatschappelijke reali-
teit, vinden wij het belangrijk om het leerproces 
te combineren met boeiende projecten, leeruit-
stappen, stages, werkplekleren, sport en interna-
tionalisering”, zegt Kristof Mannaert, coördinator 
BSO en Stages.

“We streven ernaar dat elk schooljaar geschikte 
stageplaatsen worden vastgelegd en omgevingen 
waar werkplekleren kan plaatsvinden. Daarom 
is het belangrijk dat bedrijven en scholen nauw 
samenwerken. Het platform Ondernemen-
Onderwijs is een handige tool dat een wissel-
werking tussen bedrijven en scholen mogelijk 
maakt. Een middel om vraag en aanbod (vaca-
tures, stageplaatsen, gegidste bedrijfsbezoeken, 
schenking van afgedankt leermateriaal, enz...) te 
voeden. Wij zijn alvast blij met dit initiatief zodat 
de brug en/of samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven nog beter tot stand kan komen.”

Warme oproep: plaats uw stageplaas online
Weet u als bedrijf ook hoe belangrijk degelijke stages zijn? Surf dan zeker eens naar ons online 
platform, bekijk welke stageplaatsen gevraagd worden en biedt zelf uw stage-aanbod aan. Een groot 
aanbod aan stageplaatsen is belangrijk om de juiste matches te kunnen maken. 

  Meer info?
 http://vlaamsbrabant.onderwijs-ondernemen.be
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Toon Fabry (28) van Phidan 

“We maken de logistiek 
weer sexy”
Bedrijven die geen benul hebben van hun transportkosten? Wat Toon 
Fabry (28) betreft, is dat binnenkort verleden tijd dankzij zijn nieuwe tool 
PhiRater. Naast het drukke startersleven zit hij bovendien mee aan het roer 
bij Jong Voka Leuven. “Gemotiveerde mensen die de boel in beweging 
zetten: eigenlijk is Jong Voka ook een start-up.”
Tekst en foto: Stefanie Nijs

Traditioneel, misschien zelfs een beetje saai: zo 
wordt de logistieke sector doorgaans omschreven. 
Niet meteen een branche die je met de hippe 
start-upwereld associeert. Maar Toon Fabry en 
zijn collega’s ontdekten er een gat in de markt. 

Het begon bij Phidan, een logistiek adviesbureau 
in Herent, waar Toon zijn carrière startte 
als consultant. “Op vraag van een klant 
werd zo'n tien jaar geleden het programma 
'PhiRater' ontwikkeld”, vertelt hij. “Helemaal 
geen blitse software, geschreven in een oude 
programmeertaal. Maar het deed wat het moest 
doen en klanten vroegen ernaar. Dat triggerde 
me. Mijn collega’s en ik besloten een start-up 
op te richten en herwerkten PhiRater tot een 
moderne tool.”

PhiRater is een software die zich toespitst 
op prijsberekening van transport. Bedrijven 
kunnen er een database aanleggen van hun 
transportcontracten. “Dan zien ze bijvoorbeeld: 
voor die klant betaal ik 600 euro om een bepaald 
volume daarheen te schepen. Dankzij dergelijke 
simulaties in de database kunnen bedrijven de 
beste transportoptie achterhalen. 'Data mining' 
dus, zoals het nieuwe modewoord luidt. Zo 
maken we de duffe logistiek weer sexy.”

Van Herent tot Herzegovina?
Nog maar een goede twee jaar is PhiRater 

bezig, en nu al gaat het hard. Een groeispurt 
die Toon niet had voorspeld: “Er bestonden al 
omvangrijke IT-systemen die vergelijkbare 
oplossingen aanbieden, maar die richten zich 
op grote bedrijven. Wij wilden het segment 
daaronder aanboren, met als doelgroep vooral 
middelgrote ondernemingen. Maar tot onze 
verrassing konden we ook klinkende namen als 
Bekaert Deslee en Barry Callebaut overtuigen. 
Met budgetten van tientallen miljoenen euro op 
jaarbasis zijn dat dijken van referenties.”

“Ooit hadden bedrijven geen benul van hun 
transportkosten. In 2014 was er dus maar weinig 
animo op de markt, nu zien we de concurrentie 
toenemen. Eerlijk: ik vind dat een goede zaak. 
Als verschillende bedrijven op dezelfde niche 
werken, geeft dat de ernst en het potentieel 
van die markt weer. Of we niet bang zijn om 
weggeconcurreerd te worden? Ik denk dat onze 
focus op prijsberekening van PhiRater een sterke 
speler maakt.”

Niet iedere start-up verwerft zo snel een 
stevige marktpositie. PhiRater heeft dan ook 
veel te danken aan de tandem met Phidan. “De 
noodzakelijke marktverkenning was natuurlijk 
al gedaan door het adviesbureau,” beaamt 
Toon. “Ook nu werken we samen. Phidan, waar 
ik eveneens gedelegeerd bestuurder ben, is 
de Belgische verkoopspartner van PhiRater. 
Bijkomend voordeel is dat zij in hun consultancy 
kunnen doorverwijzen naar onze tool.” 

En het buitenland lonkt. “Internationaal gaan is 
altijd het doel natuurlijk,” klinkt het gedreven. 
“Na partners in de Benelux mikken we voorlopig 
op de rest van West-Europa.” Toch blijft de 
jonge ondernemer er nuchter onder: “Om groot 
te kunnen worden, moeten we eerst een zeer 

“Jonge ondernemers kampen vaak met 
dezelfde obstakels. Als ik in mijn start-up 

tegen een probleem aanloop, is Jong Voka 
hét geschikte netwerk om advies te vragen”

GROEIEN 

mailto:stefanie.nijs%40gmail.com?subject=
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Toon Fabry (28) van Phidan 

“We maken de logistiek 
weer sexy”

stabiele software kunnen aanbieden. Dat is waar 
we nu keihard aan werken. Een geloofwaardig 
product maken is de eerste prioriteit.”

Tesla's rijden met Jong Voka
Alsof de trein nog niet snel genoeg raast, zit Toon 
Fabry daarnaast in het bestuur van Jong Voka 
Leuven. “Wat zou je anders 's avonds doen,” lacht 
hij. Hij verzandde er eerder toevallig, nadat hij 
met PhiRater aan het Bryo-traject deelnam. “Een 
netwerk van jonge ondernemers en managers dat 
de brug maakt met ervaren Voka-leden, dat sprak 
me enorm aan.”

“Eigenlijk is Jong Voka ook een start-up. Het 
bestaat nog maar twee jaar en net als bij 
PhiRater moet je aan de kar trekken. Iedereen 
die daar zit, wil ervoor gaan en dat maakt het zo'n 
toffe bende. Bovendien werkt het inspirerend 
voor mijn eigen bedrijf. Jonge bedrijfsleiders 
kampen vaak met dezelfde obstakels. Als ik in 
mijn start-up tegen een probleem aanloop, is 
Jong Voka hét geschikte netwerk om advies te 
vragen.”

Het jonge ondernemersnetwerk organiseert 
evenementen van allerlei slag. “Iedere maand 
hebben we wel een event dat iets specifieks uit 
onze leefwereld belicht. We zorgen altijd voor 
een goede mix. Zo organiseerden we laatst een 
inspiratiesessie met ervaren CEO's, maar ook 
een bedrijfsbezoek bij Tesla. Wat we daar deden? 
Met Tesla's rijden bijvoorbeeld,” glundert Toon. 
“Zulke fun events maken het misschien nog 
gemakkelijker om mensen te leren kennen. 
Vooral voor inwijkelingen zoals mezelf vind ik 
dat absoluut noodzakelijk. Ik kom bijvoorbeeld 
uit Limburg; dan is het interessant om zo’n 
netwerk in het Leuvense uit te bouwen.”

“Het is druk inderdaad, maar je weet op 
voorhand waar je aan begint. En we versterken 
elkaar. Iedereen heeft wel eens momenten 
waarop het eigen bedrijf meer aandacht vraagt. 
Gelukkig staat er dan een team klaar om dat ook 
weer op te vangen.”

Camionetjes op het water
Een volop groeiende start-up als PhiRater vraagt 
inderdaad veel tijd. Maar wanneer het voor je 
eigen geesteskind is, valt het harde werken niet 
eens zo zwaar, merkt Toon. “Die voldoening als 
je positieve feedback van een klant krijgt voor 
iets wat jij uit de grond hebt gestampt, dat is 
geweldig. Mensen geven aan dat er toekomst 
inzit.” 

Over toekomst gesproken: hoe ziet Toon de sector 
evolueren? “Uiteraard geloven we in eenvoudige 
tools om de beste transporttarieven uit te zoeken. 
Maar daarnaast willen we bijdragen aan een 
efficiëntere logistiek. Onze software maakt 
repetitief werk als transportorders ingeven 
overbodig. Mensen kunnen dus slimmer werken, 

zodat ze hun capaciteiten ten volle kunnen 
benutten.”

En dan is er nog het mobiliteitsverhaal. Neem 
de files van Leuven naar Brussel: inefficiënt 
én vervuilend. “Ook daar hebben we een 
toekomstvisie voor ogen. Veel vrachtwagens 
rijden half beladen of keren leeg terug: die 
transportflows zou je kunnen bundelen. 
In de mate van het mogelijke natuurlijk, 
diepvriesgoederen en olie kan je bijvoorbeeld 
niet samenvoegen.”

“Bovendien nemen we deel aan een Europees 
project rond binnenvaartvervoer, Watertruck+. 
Dat wil meer flexibele schepen inzetten om 
een beperkte hoeveelheid goederen in kleinere 
vaarten te transporteren. De camionetjes op het 
water, zeg maar. Nu moet een klein volume met 
de vrachtwagen gebeuren, want een boot geraakt 
niet altijd gevuld.”

“Als je een start-up opricht, denk je niet 
meteen aan zulke projecten. Maar dit zijn net 
de fijne dingen. Inspelen op een behoefte van 
de business en tegelijkertijd maatschappelijk 
relevant zijn: ik ben heel trots dat we daaraan 
mogen meewerken.”

“Die voldoening als je positieve feedback van 
een klant krijgt voor iets wat jij uit de grond 
hebt gestampt, dat is geweldig.”

 GROEIEN
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PLATO-deelnemer Bart Craenen

“We moeten onszelf  
voortdurend heruitvinden”
Plato-deelnemer Bart Craenen werkt al 14 jaar in het bedrijf van zijn 
ouders. Craenen groeide als distributeur van landkaarten, reisgidsen, 
wereldkaarten, atlassen, wereldbollen en andere kartografie gerelateerde 
producten uit tot een sterke internationale speler. “Ik zal op termijn het 
bedrijf overnemen van mijn ouders en Plato helpt me bij die voorbereiding.”

Tekst: Nele Hiele – Foto’s: Fotostudio Leemans

“Het bedrijf ontstond in 1985, in die tijd laadde 
mijn vader zijn auto vol met borden waarop 
kaarten van België stonden. Die verdeelde hij 
dan over het hele land, vooral aan klanten in de 
transportsector. Vandaag bestaat ons klanten-
bestand niet meer uit transportbedrijven, maar 
meer uit boekhandels, winkelketens en websites. 
Via de ‘non-books’ geraken we de laatste jaren 
ook binnen in de speelgoed- en giftsector.”

Craenen heeft sinds 2006 ook een eigen winkel 
in Brussel. “Die opportuniteit deed zich destijds 
voor en we hebben ze gegrepen. Maar onze core 
business blijft het verdelen van producten naar 
B2B-klanten.”

Specialist in een niche
“We opereren in een nichemarkt, maar binnen 
die niche zijn wij de grootste specialist, ook 
internationaal. Er zijn nog wel andere spelers 
op de markt, maar wij hebben het meest volle-
dige gamma.” Dat uitgebreide aanbod is vanzelf 
gegroeid, legt Bart uit: “Je begint met een aantal 
producten in je gamma, maar de klanten vragen 
altijd net dat wat je niet hebt. Daarom ben je 

gedwongen om steeds naar nieuwe producten te 
zoeken om deze dan te bestellen.”

Het is duidelijk dat hun klanten dit apprecië-
ren, want Craenen heeft intussen klanten over 
de hele wereld. “Deze enorme groei hebben we 
ook te danken aan onze leveranciers, die ons 
doorheen de jaren altijd trouw gebleven zijn. 
Het grote verschil is dat wij vroeger naar pro-
ducenten moesten gaan met de vraag of wij hun 
producten mochten verdelen. Nu komen zij zelf 
naar ons.”

Non-books
Landkaarten, wereldkaarten en reisgidsen ver-
kopen in tijden van internet en gps, het lijkt een 
sector die gedoemd is om uit te sterven. “Het is 
inderdaad niet gemakkelijk maar waar atlassen, 
stadsplannen en in mindere mate algemene 
landkaarten klappen hebben gekregen, zien wij 
wel een toename van alles wat met wandelen en 
fietsen te maken heeft”, zegt Bart. “Bovendien 
komt men stilaan ook tot het besef dat een alge-
meen overzicht bij het gebruik van de gps toch 
wel ontbreekt.”

“Wel moeten wij onszelf voortdurend heruit-
vinden. Zo zetten we sinds een paar jaar in op 
‘non-books’, allerlei producten die gelinkt zijn 
aan land- en wereldkaarten zoals opblaasbare 
wereldbollen, puzzels voor kinderen of speelta-
pijten met een wereldkaart. We waren hier vrij 
snel bij en hebben daarom een stevige positie 
in de markt, maar het blijft uitdagend om deze 
positie te behouden.”

Digitale uitdaging
Een andere uitdaging waar Craenen mee kampt, 
is de digitalisering van de sector. “Wij willen onze 
klanten altijd de meest correcte informatie aan-
leveren. Vroeger betekende dit vooral informatie 
over welke artikels we hadden en wanneer er 
nieuwe uitgaves zouden komen van bepaalde 
producten. Omdat steeds meer klanten tegen-
woordig ook een webwinkel hebben, hebben 

mailto:nele.hiele%40voka.be?subject=
mailto:http://fotostudioleemans.be/?subject=
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“Door te luisteren naar anderen, doe je bij 
Plato goede ideeën op voor je eigen bedrijf 
en begin je bepaalde opties te overwegen.”

ze van elk product een duidelijke beschrijving 
en een foto nodig. Al die info willen ze digitaal 
aangeleverd krijgen. Dit vraagt van ons een heel 
andere aanpak.”

Het was voor Craenen niet makkelijk om dit te 
bolwerken, maar ze zijn op de goede weg. Bart 
zijn IT-achtergrond kwam hierbij goed van pas. 
“Ik heb al vaak gemerkt dat het een voordeel is 
om als ondernemer zelf iets van IT te kennen. 
Als je iets wil veranderen, is het immers niet 
altijd makkelijk om bij een IT’er duidelijk over 
te brengen wat je precies wil. Mijn kennis van 
de (data)structuren van gebruikte software was 
hierbij altijd zeer handig.”

Een verwezenlijking waar Bart best trots op is, is 
de evolutie van het bestellingproces. “Geloof het 
of niet, maar tien jaar geleden kwamen de meeste 
van onze bestellingen nog binnen via fax”, 
vertelt hij. “Omdat het handmatig ingegeven van 
bestellingen in ons systeem, enorm tijdrovend 
geweest zou zijn, hebben wij indertijd besloten 
dit niet te doen en rechtstreeks van de bestelling 
te picken, waardoor de controle order-levering 
steeds manueel moest gebeuren. Een vijftal jaar 
geleden zijn we begonnen met onze B2B-website, 
waardoor de bestellingen via de website meteen 
volgens loopvolgorde in het magazijn werden 
uitgeprint. Vandaag komen de bestellingen voor 
95% binnen via onze website of via mail in een 
bestand dat we makkelijk kunnen importeren. 

Bovendien zijn we twee jaar geleden gestart met 
een draadloos scansysteem, dat foutjes in het 
proces meteen detecteert. Onze rendabiliteit is er 
enorm door gestegen.”
 
Plato opent de ogen
IT mag dan geen geheimen hebben voor Bart, 
van fiscaliteit en juridische topics had hij minder 
kaas gegeten. Daarom schreef hij zich in voor een 
Plato-traject rond dit thema. “Nadat ik twee jaar 
een traject had gevolgd rond algemeen manage-
ment, werd me dit traject aangeraden. En terecht, 
want het heeft mijn ogen geopend. Er komen 
dingen aan bod zoals de algemene voorwaarden 
en de juridische bescherming van producten, 
waarvan ik me niet bewust was dat ze zo belang-
rijk waren. En hoewel ik voor veel dingen toch 
nog een beroep moet doen op een expert, heb 
ik nu wel noties van een aantal elementaire 
dingen.”

“Door te luisteren naar anderen, doe je boven-
dien goede ideeën op voor je eigen bedrijf en 
begin je bepaalde opties te overwegen”, gaat Bart 
verder. “Zo heb ik dankzij Plato het belang van 
aanwezigheid op sociale media ingezien. Ik dacht 
dat dat enkel voor B2C-klanten was, maar dat 
blijkt niet zo te zijn.”

Een bedrijf met heel wat internationale klanten 
in zijn portefeuille, wat wil dat nog meer in de 
toekomst? “We willen eigenlijk nog internatio-
naler worden, ook met ons non-book gamma. 
Verder willen we ook online klanten zoals  
bol.com gaan benaderen om ze rechtstreeks te 
kunnen beleveren. Want als wij het niet doen, zal 
iemand anders ons voor zijn. Een stevige positie 
op de internationale markt uitbouwen en behou-
den, daar streven we naar.”

 GROEIEN
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Jonas Verstockt (32) van Unicorn Graphics

“Als ondernemer moet je 
buitenkomen”

Het ondernemerschap zit hem duidelijk in de genen: grootvader Nestor 
Lippens was kunstsmid, vader Patrick Verstockt is hoefsmid, broer Michiel 
verhuisde naar Italië om z’n eigen motorbedrijf op te richten en Jonas 
Verstockt nestelde zich met zijn bedrijf van grafische vormgeving samen 
met zijn gezin in Strijland (Gooik). “Het kriebelde in feite van in het begin 
om zelfstandige te worden”, geeft zaakvoerder Jonas van Unicorn Graphics 
toe. 

Tekst en foto: Joris Herpol

Al heel vroeg was Jonas Verstockt creatief bezig. 
“Ik kon van kinds af aan goed tekenen en deed 
ook inspiratie op bij mijn grootvader Nestor 
die kunstsmid was en meer dan verdienstelijk 
tekenaar”, zegt Jonas Verstockt. “Ik volgde ‘bouw-
kundig tekenen’ in het middelbaar en daarna 
grafische en reclamevormgeving in Sint-Lukas 
Brussel. Meteen na het afstuderen, ben ik in 
een drukkerij gaan werken als ontwerper. Eerst 
enkele jaren voltijds, daarna ben ik klanten gaan 
zoeken en in overleg met mijn baas ben ik deel-
tijds gaan werken. Maar zelfs de halftijdse job 
werd teveel omdat mijn zaak groeide. Ik werkte 
tot ’s avonds heel laat om al het werk rond te 
krijgen en besliste daarop om volledig zelfstan-
dig te gaan. Twee jaar geleden richtte ik Unicorn 
Graphics op. Ik ben wel heel dankbaar dat ik het 
traject van werknemer naar ondernemer gelei-
delijk heb kunnen afleggen. Ik heb in feite mijn 
opdracht als werknemer in een drukkerij lang-
zaam kunnen afbouwen en mijn eigen bedrijf 
kunnen opbouwen. Niet iedereen krijgt die kans.”

Naar een naam voor z’n zaak moest Jonas niet 
lang zoeken. “Unicorn (Engels voor ‘Eenhoorn’, 
nvdr.) was evident. Ik heb zelf vier paarden, die 
door mijn vader Patrick worden verzorgd. Ik rij 
zo goed als elke dag paard, met de focus op het 
africhten van jonge paarden. Ik doe ook aan 

competitie jumping en ik sport veel. Ik loop, ik 
fiets graag, zowel met de koersfiets als met de 
mountainbike. Sporten is zeer belangrijk als je 
een zittend beroep hebt. Je moet je lichaam en 
geest fris houden en sporten helpt daarbij zeker. 
Het stimuleert mijn inspiratie en creativiteit, zeer 
belangrijk in mijn werk.”

Toevallig succes bestaat niet
“Leer eerst stappen voor je begint te lopen.” Het 
is één van zijn motto’s waar Jonas veel belang 
aan hecht. “In het Engels kan je zeggen: ‘First 
upgrade yourself, then upgrade your computer’”, 
gaat Verstockt verder. “Het is belangrijk om jezelf 
steeds in vraag te stellen. Je tijd nemen om te 
kunnen groeien en altijd je ogen open houden 
voor nieuwe kansen, is voor het groeien als 
zelfstandige in feite van levensbelang. Daarom 
ook dat ik het PLATO-leertraject voor eenmans-
zaken volg.” En Jonas is niet de enige die het 
PLATO-traject in Vlaams-Brabant volgt. Al 25 
jaar is PLATO in Vlaams-Brabant hét Lerend 
Netwerk bij uitstek voor ondernemers. Meer dan 
150 deelnemers schrijven zich elk jaar in om deel 
te nemen aan dit interactieve en inspirerende 
peterschapstraject. “Er wordt dieper ingegaan 
op een bepaald thema, waarbij ondernemers of 
professionals samen kunnen netwerken, erva-
ringen kunnen uitwisselen en knowhow kunnen 
delen. In vaste groepen komen 15 gelijkgestemde 
decision makers maandelijks samen om via 
concrete ervaringen uit de praktijk knowhow te 
delen en op een ontspannen manier te netwer-
ken. Dat alles in een vertrouwelijk kader, zonder 
concurrenten en onder begeleiding van ervaren 
profielen uit het Voka-netwerk: de PLATO-
meters en –peters. Geen theoretische verhalen of 
gastcolleges, maar kennisoverdracht en handige 
tools uit de praktijk.”

“Ik ben dankbaar voor het traject dat ik al 
kon afleggen. Het lukte om mijn opdracht als 

werknemer geleidelijk aan af te bouwen en  
terwijl mijn onderneming op te bouwen.  

Niet iedereen krijgt die kans.”

http://www.herpol.be/
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Daarnaast is Jonas Verstockt ook lid van Jong 
Voka, waar hij voor de regio ‘Zenne-Pajot’ het 
logo ontwierp en de activiteitenflyer verzorgt. 
“Het idee van dat logo is ook overgenomen door 
Jong Voka Nationaal, dat vind ik wel een meer-
waarde”, gaat Jonas verder. “Verder ben ik ook 
lid van ‘BNI - Business Network International’. 
Dat is een groep van een 30-tal ondernemers uit 
de streek die wekelijks samenkomen en netwer-
ken in het Pajottenland. Bedoeling is om mekaar 
opdrachten door te geven. Zo kan je gemakkelij-
ker deuren openen naar een nieuwe klant als je 
al een aanbeveling via een kennis hebt kunnen 
doorgeven. Ik geloof echt niet in ‘toevallig succes’. 
Succes moet je creëren.”

Starters zijn ideaal
Vandaag zijn startende bedrijven de ideale 
klanten voor Unicorn Graphics. “Het ontwikkelen 
van een logo en huisstijl en het werk dat daaruit 
voort vloeit, is in feite mijn core business. Zo heb 
ik voor Norgay Accountants, hier in de regio heel 
gekend (zie ook p. 52, red.), het logo en de hele 
restyling ontwikkeld. Dat was een zeer boeiend 
ontwerptraject. Ik plaats me bij de beginfase van 
de ontwikkeling van een logo en huisstijl steeds 
in de gedachten van de klant. Hij weet immers 
niet hoe het logo en de huisstijl eruit moeten 
zien, maar hij weet wel vooral hoe het er allemaal 
niet moet uitzien. Daarom bekijk ik eerst ideeën, 
de vormen, dan kleuren om samen naar een punt 
te komen waarover beide partijen tevreden zijn. 
Ik wil vooral de klant het gevoel geven dat hij 
er ook zelf aan meegewerkt heeft en dat hij zijn 
zaak of activiteit in het logo en de huisstijl kan 
herkennen. De meeste klanten ontbreekt het 
niet aan creativiteit, het lukt hen echter niet zo 
vlot om deze te vertalen in een beeld. En daar 
pas ik perfect in het plaatje. De naam ‘Norgay 
Accountants' is er gekomen uit inspiratie vade 

twee memorabele bergbeklimmers Tenzing 
Norgay en Sir Edmund Hillary, die als eersten 
de top van de Mount Everest bereikten. Zo wil 
Norgay Accountants zijn klanten naar de top 
begeleiden en dat hebben we uitgewerkt in een 
logo en frisse huisstijl.”

Eigen lettertype ontwerpen
Voor de toekomst heeft Jonas mooie plannen. 
“Ik wil als grafisch ontwerper een vaste waarde 
in het Pajottenland zijn en dat ook bestendigen. 
Ik blijf ook zoeken naar opportuniteiten: zo ben 
ik zelf volop bezig met het ontwerpen van een 
eigen lettertype.” Helaas voor Jonas: het letter-
type ‘Unicorn’ bestaat al. “Maar dat vind ik niet 
erg, er zijn nog heel veel mogelijkheden waarin 
ik mijn creativiteit kwijt kan, maar ik laat niet in 
mijn kaarten kijken”, lacht de zaakvoerder van 
Unicorn Graphics. 

  Meer info?
 www.unicorngraphics.be
 www.voka.be/vlaams-brabant/plato 
 www.jongvokazp.be

Het motto van Jonas Verstockt  
(Unicorn Graphics):

“First upgrade yourself,  
then upgrade your computer”
“Ofwel: leer eerst stappen voor je begint te 
lopen. Het is belangrijk om jezelf steeds in 
vraag te stellen en rustig de tijd te nemen om 
te kunnen groeien. En terwijl altijd je ogen 
open houden voor nieuwe kansen: dat is 
essentieel voor groei.”

 Jonas Verstockt runt Unicorn Graphics: “Ik sport heel graag en dat helpt zeker bij het fris houden van lichaam en 
geest. Het stimuleert mijn inspiratie en creativiteit, zeer belangrijk in mijn werk.”
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Haal meer uit de zon, 
om minder te betalen

Energie wordt tegenwoordig anders geproduceerd en verbruikt. Dat 
is de reden waarom we meer en meer inzetten op zonne-energie. 
Want wat is er beter dan meer energie uit de zon te halen, om minder 
te betalen én minder te vervuilen? Laat onze experts berekenen wat 
uw bedrijf zou kunnen besparen.  

Meer info op engie.be/zon

http://engie.be/zon
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Duurzaam ontbijt bij 
The JAVA Coffee Company
Begin mei was miK te gast bij The JAVA Coffee Company te Rotselaar 
voor een ontbijtmeeting, samen met de provincie Vlaams-Brabant en 
verschillende ondernemingen die voortrekkers zijn op vlak van klimaat 
en duurzaam ondernemen. 

Bij de start van de ontbijtsessie gaven 
Kasteelhoeve Wange, Artoos-Hayez, Out of Use 
en The Java Coffee Company een korte toelich-
ting over best practices die zij geïmplementeerd 
hebben binnen hun onderneming op vlak van 
duurzaam ondernemen. De deelnemende bedrij-
ven konden ervaringen uitwisselen en elkaar 
inspireren.

Vervolgens werden de 17 Sustainable 
Development Goals (SDG’s) gelinkt aan de uit-
dagingen waar het bedrijfsleven voor staat en de 
rol die bedrijven hierin kunnen spelen. Tot slot 
gaven de aanwezige ondernemingen feedback 
over de rol die het beleid in Vlaams-Brabant en 
miK kunnen spelen om samen zo veel mogelijk 
resultaat te bereiken.

Uit de gesprekken kwamen een aantal thema’s 
aan bod waar elk van de ondernemingen mee 
geconfronteerd wordt:

• Er bestaat een grote nood om meer bewustzijn 
te creëren rond de mogelijkheid om een eco-
nomisch rendabel bedrijf op een ecologische 
manier te runnen.

• Bij aanbestedingen is de prijs dikwijls de door-
slaggevende factor, waardoor heel wat bedrij-
ven afhaken

In een volgende overleg, zal er gefocust worden 
op het vergroten van het draagvlak voor duur-
zame acties. Indien u interesse heeft om hier mee 
over na te denken, geef gerust een seintje via 
mik@voka.be. 

Klimaatambassadeur 2017!
Zet uw bedrijf actief in op klimaatneu-
traliteit en duurzaam ondernemen? 
Dan komt u in aanmerking om de titel 
Klimaatambassadeur 2017 in de wacht te 
slepen. 

De trofee van Klimaatambassadeur wordt 
stilaan een begrip in Vlaams-Brabant en 
maakt uw inspanningen zichtbaar voor 
de buitenwereld. Uw bedrijf wordt een 
bron van inspiratie voor anderen. De 
Klimaatambassadeur wordt uitgenodigd op 
tal van evenementen om ervaringen uit te 
wisselen via een community van organisa-
ties en specialisten die klimaatneutraliteit 
ook hoog op hun agenda zetten. 

Op 16 januari 2018 wordt de award uit-
gereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie 
van Voka – Kamer van Koophandel 
Vlaams-Brabant.  

  Meer info?
 U kan uw kandidatuur indienen vóór  

1 oktober 2017 via www.mikkmo.be.
 Nog vragen? Neem dan zeker contact 

op met Astrid De Man of Kristien 
Depraetere via mik@voka.be of op het 
nummer 016 22 26 89.
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DNS Belgium is de organisatie die domeinnamen 
registreert die eindigen op .be, .vlaanderen of 
.brussels. “Eigenlijk zijn we een soort notaris, die 
zich bezighoudt met digitaal vastgoed”, vertelt 
Philip. 

Eén van de dagelijkse activiteiten van het bedrijf, 
is het bestrijden van online fraude. “Enerzijds 
hebben we zelf strenge voorwaarden die we 
afdwingen. Zo moeten registraties van domein-
namen bijvoorbeeld gebeuren met echte per-
soonsgegevens. Als iemand deze voorwaarden 
aan zijn laars lapt, dan halen wij de domeinnaam 
weg. Daarnaast vragen politiediensten of de FOD 
Financiën ons regelmatig om een domeinnaam te 
deactiveren, als ze bijvoorbeeld ontdekt hebben 
dat een website frauduleus is.”

“Voor alle duidelijkheid: wij kunnen geen 
websites offline halen”, benadrukt Philip. “Wat 
wij doen is de link tussen een website en een 
domeinnaam weghalen, zodat de site niet meer 
terug te vinden is via de gangbare zoekmachines. 
Op die manier willen we het vertrouwen van 
consumenten in de digitale wereld aanwakkeren 
en stimuleren. Als er te veel fraudeurs op het net 
zitten, is er immers geen vertrouwen meer en 
zal de digitale maatschappij zich niet ten volle 
kunnen ontwikkelen.” 

Digitale kloof dichten
DNS Belgium is een van de deelnemers aan het 

Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO), 
dat bedrijven aanmoedigt om in te zetten op 
de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties. “Het voordeel van dit charter 
is dat het ons verplicht om verder te denken dan 
de acties die we al deden. Onze blik is ruimer 
geworden en we hebben geleerd dat we, naast 
onze grote projecten, ook kleine steentjes kunnen 
bijdragen op andere vlakken.”

De organisatie zet al langer dan vandaag in op 
duurzame aspecten, maar sinds kort hebben ze 
deze duurzame doelstellingen ook versmolten 
met hun strategische doelstellingen. “Dat was 
op zich geen moeilijke opdracht, want aange-
zien we een vzw zijn, primeerden de duurzame 
doelen sowieso al op de winstdoelen. Het feit dat 
we nu een strategisch plan hebben, zorgt er wel 
voor dat we een duidelijk verhaal naar buiten 

SDG in de praktijk

Het bedrijf van de toekomst?   
Duurzaam en digitaal!
“Een digitale wereld is een duurzame wereld.” Vertrekkende van deze visie 
wil Philip du Bois, CEO van DNS Belgium, mensen wereldwijd toegang geven 
tot digitalisering. Daarnaast wil hij bedrijven bewust maken van het belang 
van hun digitale aanwezigheid.

Tekst: Nele Hiele

Heel wat bedrijven zetten actief in op de VN duurzaamheidsdoel-
stellingen of SDG’s (Sustainable Development Goals). Deze 17 
doelstellingen zijn opgebouwd rond 5 pijlers: mensen, planeet, wel-
vaart, vrede en partnerschap. Maar hoe kan u deze nu op een prakti-
sche manier implementeren in uw organisatie? Enkele bedrijven 
geven het goede voorbeeld in deze reeks.

“Het voordeel van dit charter is dat het ons 
verplicht om verder te denken dan de acties 
die we al deden. Onze blik is ruimer geworden 
en we hebben geleerd dat we, naast onze 
grote projecten, ook kleine steentjes kunnen 
bijdragen op andere vlakken.”

ENERGIE - MILIEU 
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kunnen brengen. Eigenlijk hadden we dit al veel 
eerder moeten doen, maar beter laat dan nooit he 
(lacht).”

DNS Belgium biedt al jarenlang steun aan Close 
The Gap, een organisatie die wereldwijd de 
digitale kloof wil dichten door tweedehandscom-
puters van bedrijven of publieke organisaties 
in goede staat door te geven aan bijvoorbeeld 
scholen, universiteiten, ziekenhuizen en sociale 
projecten in ontwikkelingslanden. “De helft van 
het bedrag dat we aan Close The Gap geven, gaat 
naar deze projecten, die zich vooral in Afrika 
bevinden. Daarnaast vonden wij het belangrijk 
dat we ook iets in ons eigen land konden doen. 
50 procent van onze steun gaat daarom naar het 
Belgische luik van Close The Gap, PC Solidarity.”

Deze organisatie helpt kwetsbare doelgroepen 
in hun zoektocht naar werk, waarbij informatica 
een essentiële vaardigheid is. “Zo zitten ze met 
het project B-code bijvoorbeeld in het Centraal 
Station van Brussel, waar ze mensen die minder 
kansen kregen, leren werken met computers”, 
vertelt Philip. Een mooi project, dat iedereen de 
kans geeft om mee in te stappen in de digitale 
wereld.”

Piloot of president
Onlangs trokken enkele medewerkers van DNS 
Belgium naar Kenia om daar van dichtbij kennis 
te maken met de projecten van Close The Gap. 
“Wat ik van die reis zeker zal onthouden, zijn de 
enorme contrasten in het land. De mensen die er 
in de IT werken, zijn enorm goed. Het verschil 
met de mensen die helemaal niet met digitale 
toestellen overweg kunnen, is enorm. En dat con-
trast wordt weerspiegeld in de armoedekloof.”

“Close The Gap doet er in elk geval mooi werk”, 
gaat Philip verder. “Want digitalisering is niet 
alleen goed voor de economische vooruitgang, 
ook de levensverwachting stijgt. Dankzij toegang 
tot het internet staan mensen immers beter in 
contact met dokters en ziekenhuizen, waardoor 
ziektes sneller verholpen kunnen worden."

Volgens Philip zien de kinderen die er opgroeien 
met toegang tot IT, de toekomst hoopvol en roos-
kleurig in. “Ze hebben ambitie, ze willen allemaal 
dokter, piloot of president worden’, glimlacht hij. 
“Het maakt me fier dat wij hieraan meewerken, 
maar anderzijds geeft het me ook een machte-
loos gevoel, want er is nog heel veel werk aan de 
winkel.”

Uit de reis is ook een goede samenwerking 
ontstaan met de Keniaanse collega’s van DNS 
Belgium. “Zij zijn bezig met evoluties die wij ook 
hebben doorgemaakt, zoals bijvoorbeeld alle 
servers over te zetten naar de cloud. Daar is dat 
zeer belangrijk, omdat er veel elektriciteitsuitval 
is, waardoor gegevens op lokale servers verloren 
kunnen gaan. Wij kunnen hen daarin ondersteu-
nen door expertise en kennis uit te wisselen en 
samen aan oplossingen werken.”

Starters sensibiliseren
DNS Belgium zet ook in op duurzame ont-
wikkeling in eigen land. Helemaal in lijn met 
duurzaamheidsdoelstellingen 8 (economische 
groei) en 9 (innovatie) hebben ze een campagne 
op poten gezet om starters te sensibiliseren om 
een domeinnaam zo snel mogelijk te registre-
ren. “We willen vermijden dat ze een goed idee 
hebben, maar dat ze nadien ontgoocheld zijn 
dat ze de naam van hun idee niet meer kunnen 
registreren. De eerste stap is altijd checken of je 
gewenste domeinnaam nog vrij is.”

Het zou immers niet de eerste keer zijn dat dit 
last minute misloopt, en niet alleen bij starters. 
“Een aantal jaar geleden ging een groot bedrijf 
een rebranding doen. De dag voordat de nieuwe 
naam gelanceerd werd, was die gelekt. Eén of 
andere slimmerik zag toen dat die nog niet gere-
gistreerd was als domeinnaam en heeft dat toen 
zelf gedaan. Het bedrijf heeft uiteindelijk heel 
wat geld moeten neertellen om de naam van hem 
over te kopen”, aldus Philip. 

“Door starters te sensibiliseren, zorgen we er niet 
alleen voor dat er minder ontgoocheling is, maar 
zetten we ook de digitale component in de verf. 
Als je tegenwoordig een onderneming hebt, is 
het een must om vindbaar te zijn op het internet. 
Anders besta je niet.”

Philip gelooft sterk dat ondernemingen in de 
toekomst duurzaam zullen moeten zijn, of dat ze 
anders snel uit de markt geconcurreerd zullen 
worden. “Zowel de klanten als investeerders 
vragen om duurzaam te ondernemen. Omdat wij 
zelf al op de goede weg zijn, is onze volgende 
doelstelling om op termijn al onze partners mee 
op de kar te krijgen richting duurzaamheid.”

 ENERGIE - MILIEU

DNS Belgium is één van de deelnemers aan het 
Voka Charter Duurzaam Ondernemen. 
Interesse om ook duurzame inspanningen  
te leveren met uw bedrijf? Surf dan naar  
www.voka.be/vlaams-brabant/vcdo.
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Groeten uit Mumbai:

Op handelsmissie naar 
de grootste stad van India
Voor het eerst in vele jaren organiseerde Voka – Kamer van Koophandel 
Vlaams-Brabant opnieuw een handelsmissie, dit keer naar Mumbai in India 
onder leiding van Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem. 
Twintig Belgische bedrijven namen deel aan de missie.

Mumbai is de economische hoofdstad en grootste 
stad van India, goed voor bijna 20 miljoen van 
de in totaal 1,3 miljard inwoners van het land. 
De economische activiteiten van Mumbai zorgen 
voor meer dan 25 procent van de totale buiten-
landse handel van India en 40 procent van de 
inkomensbelasting. Tegen 2025 is India het meest 
bevolkte land ter wereld en tussen 2011 en 2030 
bereiken ongeveer 1 miljoen Indiërs per maand 
de leeftijd van 18 jaar. Cijfers die tot nadenken 
stemmen… 

In 2016 was België binnen de Europese Unie de 
tweede grootste exporteur van goederen naar 
India (goed voor € 8,1 miljard), na Duitsland en 
vóór Frankrijk. Tegelijk was België binnen de EU 
de derde grootste importeur van goederen uit 
India (goed voor € 4,4 miljard), na het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland. 

Edelstenen en edelmetalen maken het grootste 
deel uit van de verhandelde goederen, zowel wat 
betreft de export (80%) als de import (41%). Het 
zal u dus niet verwonderen dat Antwerp World 
Diamond Center, de diamantkoepel in België, 
deelnam aan deze zakenreis. De inhuldiging van 
het nieuwe kantoor van diamantcertificeerder 

HRD in Mumbai, op vijf jaar tijd verdubbeld in 
omvang, gebeurde dan ook met de nodige luister.
“India is een land van extremen”, lichtten Peter 
Huyghebaert, Consul-Generaal van België in 
Mumbai, en Jurgen Maerschand, Vlaams econo-
misch vertegenwoordiger, toe tijdens de briefing-
sessie: “Whatever you can rightly say about India, 
the opposite is also true”. Toch zijn er ook enkele 
zekerheden, met name: India is een land met een 
grote groei en grote plannen en dus grote oppor-
tuniteiten! Zakendoen met India heeft echter 
zijn karakteristieken en vergt veel geduld en 
wendbaarheid, waarbij men volgens de Indiase 
denkwijze in het achterhoofd moet houden: 
“Everything will be alright in the end. If it is not 
yet alright, it means it is not yet the end”. 
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Sinds maart 2017 vliegt Brussels Airlines vijf 
keer per week rechtstreeks naar Mumbai en vult 
daarmee het gat dat Jet Airways achterliet na hun 
vertrek uit Brussel. Bernard Gustin, CEO van 
Brussels Airlines lichtte de beweegredenen voor 
deze rechtstreekse vlucht, alsook de 
toekomstperspectieven, toe tijdens de persconfe-
rentie die werd georganiseerd: “Van de commer-
ciële hoofdstad van één van de snelst groeiende 
economieën ter wereld rechtstreeks naar het hart 
van Europa en van daaruit verder naar Afrika of 
de Verenigde Staten!”

De delegatie maakte ook een zijsprong naar 
Gujarat, een andere economisch heel belangrijke 
deelstaat van India met ‘slechts’ 63 miljoen inwo-
ners en thuisstaat van huidig Indiaas Premier 
Moodi. Over heel het land verlaten steeds meer 
jongeren het platteland voor de stad en dus 
zet de regering Moodi volop in op de ontwik-
keling van nieuwe Smart Cities, onder andere 
in Gujarat, waar een ingenieus ondergronds 
buizensysteem zorgt voor de verkoeling van alle 
gebouwen, de afvoer van afval, etc. 

Tot slot werd een nieuwe waterzuiverings-
installatie ingehuldigd, waarin membraan-
technologie van VITO, het Vlaams Instituut voor 
Technologisch Onderzoek, een hoofdrol speelt. 

 Buizensysteem onder de grond in Smart City Gujarat

 Inhuldiging technologie VITO met rechts achteraan Dirk Fransaer en Ludo Diels van 
VITO. Verder nog op de foto Peter Huyghebaert, (Consul-Generaal van België in 
Mumbai), Pieter De Crem, Jurgen Maerschand (Vlaams economisch vertegenwoordi-
ger) en Jan Luykx (Ambassadeur van België).
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Ontdek het nieuwe interactieve 
bezoek in het hart van de Stella 
Artois brouwerij. 

Open voor groepsbezoeken en 
individuele bezoekers doorheen 
de week en in het weekend.

De ideale locatie voor uw 
(bedrijfs) event.

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

Meer info en reservaties: 
www.brouwerijbezoeken.be

Meer info en reservaties: 

brouwerijbezoeken.be
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Save the date: inspiratiesessie Boston & New York 

Van 15 tot 20 oktober 2017 organiseren Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant 
en Leuven MindGate een Inspiratiemissie naar de Oostkust van de VS. Op het programma 
staat Boston, waar we een bezoek brengen aan de topuniversiteiten Harvard en MIT, het 
mekka van het Life Sciences gebeuren. Daarnaast brengen we een bezoek aan New York, het 
financieel centrum van de VS maar ook meer en meer een hub voor jonge start-up bedrijven, 
die ons zullen inspireren met hun verfrissende ideeën. Ontmoetingen met toonaangevende 
Belgen ter plaatse en een bezoek aan Johnson&Johnson staan eveneens op het 
programma. 

Meer info en inschrijven: sabine.soetens@voka.be.

 Bernard Gustin, Arnaud Feist en Pieter De Crem 
snijden de taart door om de nieuwe lijn Brussel-
Mumbai officieel in te huldigen

 Zicht op de maquette van Smart City in Gujarat

 INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 

Een deel van de delegatie bracht een bezoek 
aan Dharavi slums, de grootste sloppenwijk 
van Mumbai waar meer dan 1 miljoen mensen 
samenwonen en –werken op iets meer dan  
220 km².

Tot slot werd er een groepsfoto genomen bij het 
monument 'Gateway of India', een 26 meter hoge 
triomfboog die in 1924 gebouwd werd en die 
vaak het eerste was wat toenmalige bezoekers 
zagen die met de boot in India aankwamen.

  Meer info?
sabine.soetens@voka.be 

 Bezoek aan Dharavi slums  Groepsfoto bij de Gateway of India
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Wie 
van hier is, 
investeert 

in hier.
In 2016 beheerden we een behoorlijke som 
spaargeld van onze trouwe klanten. Van elke 
100 euro investeerden we 78 euro opnieuw 
in de economie: 67 euro via kredieten aan 
particulieren, bedrijven en projecten van 
de overheid, en nog eens 11 euro in Belgische 
staatsobligaties.

Als bank-verzekeraar dragen we zorg voor wat u dierbaar is. Zo kunnen 
we samen uw dromen realiseren en beschermen. Ontdek er meer over 
in de cijfers hieronder of op www.kbc.be/laatdetoekomstmaarkomen

100 euro
spaargeld

11 euro
fi nanciering 

overheid d.m.v. 
Belgische 

staatsobligaties     

5 euro
werkingsmiddelen 

en interbancaire 
geldmarkt

12 euro
fi nanciering 

van eigen
bedrijfsactiviteiten 

KBC-groep

5 euro
fi nanciering 

overheid d.m.v.
buitenlandse

staatsobligaties

6 euro
kredieten aan 
overheidsprojecten

33 euro
kredieten aan 
zelfstandigen, 
vrije beroepen 
en ondernemingen

28 euro
kredieten
aan particulieren

78 euro
vloeit terug naar 
de samenleving

729 666
verzekerde wagens
van particulieren, 

zelfstandigen en (kleine) 
ondernemingen690 745

verzekerde woningen 
en bedrijfsgebouwen

99 278
verzekerde bedrijven, 

vrije beroepen en 
welzijnsinstellingen

ADV_KBC_Core_Ondernemer_420x297_Ondernemers-VLB_N.indd   1 23/05/17   09:02

http://www.kbc.be/laatdetoekomstmaarkomen
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 INNOVEREN

Vishal Punamiya, CEO: “De markt van industri-
ele drone toepassingen is nog jong, maar progno-
ses geven aan dat ze exponentieel zal groeien tot 
meer dan € 100 miljard in 2020. Drone technolo-
gie, zowel hardware als software, ontwikkelt zich 
razendsnel. De drone industrie moet dan ook een 
antwoord zien te vinden op een aantal uitdagin-
gen die snelle adoptie van drone technologie in 
de reguliere industrie vooralsnog niet evident 
maken. Zo is er de complexe specifieke wetgeving. 
Bedrijven hebben doorgaans niet de knowhow 
om hiermee correct om te gaan. Ze beschikken 
ook niet over mankracht met de juiste skills om 
de drones te besturen. Het inzetten van externe 
drone piloten biedt hiervoor een oplossing.”

“Deze piloten zijn echter zelden expert in het 
businessdomein van hun klant. Bovendien 
kunnen de beelden en informatie die ze aan-
leveren moeilijk geïntegreerd worden in de 
bestaande enterprise systemen. Echte gespecia-
liseerde end-2-end oplossingen zijn zo goed als 
onbestaande en de business case van dergelijke 
toepassingen is amper onderbouwd.”

Maxime Bossens, CTO: “Een belangrijke focus 
in onze oplossing ligt op de automatisatie. De 

drone vliegt volledig automatisch en de piloten 
fungeren enkel als veiligheidsopzichters. Zo 
kunnen we telkens opnieuw optimale datakwali-
teit garanderen. De tweede belangrijke focus ligt 
op de integratie ervan in de bestaande workflow 
processen van de klant. We willen klanten op een 
gemakkelijke manier toegang bieden tot best-in-
class gespecialiseerde analytische diensten. Zo 
hebben we vandaag reeds een basisimplementatie 
die getest en ingezet wordt bij een aantal grote 
bedrijven in onze kernsectoren energie, mijnbouw 
en bouw zoals Eneco, Colruyt, Eurovia, Vinci, etc.”

“Daarnaast werken we nauw samen met Vito voor 
state of the art expertise op vlak van interpre-
tatie van luchtbeelden en Unifly UTM Diensten 
voor wat betreft de regelgeving met betrekking 
tot drone vluchten. Dergelijke samenwerkin-
gen moeten de basis vormen om een portfolio 
van gespecialiseerde data analytics diensten te 
ontwikkelen.”

Stanislas van der Vaeren, hardware ingenieur: 
“Op dit moment zijn we bezig met onze tweede 
innovatiecyclus, de ontwikkeling van een volledig 
autonome drone oplossing. Deze bestaat uit een 
drone en bijhorend oplaadstation dat naadloos 
integreert met ons cloud platform. Deze opstel-
ling laat toe om autonoom data te verzamelen 
zonder tussenkomst van een piloot, 24/7/365 
dagen per jaar. Dit systeem kan ingezet worden 
voor specifieke toepassingen waar het verzame-
len van luchtdata heel frequent gebeurt, of op 
heel afgelegen locaties plaatsvindt.”

Om de geplande ontwikkeling te realiseren en te 
versnellen, diende DroneGrid onder begeleiding 
van het Innovatiecentrum een kmo-innovatie-
project in bij VLAIO.

  Meer info?
 over DroneGrid: www.dronegrid.io

 over subsidiemogelijkheden voor  
innovatieprojecten:  
www.innovatiecentrum.be en www.vlaio.be

Ultieme automatisatie  
van drone operaties 
Het Leuvense DroneGrid is een pionier ontwikkelaar van cloud-gebaseerde 
drone-oplossingen. Amper een jaar geleden opgericht, is het de ambitie 
van DroneGrid om de manier waarop drones industrieel gebruikt worden 
radicaal te veranderen: eenvoudige toegang tot accurate, herhaalbare en 
actiegerichte luchtinformatie voor verschillende toepassingen. Om dit te 
realiseren, bieden ze een end-to-end oplossing die bestaat uit een cloud 
platform en een netwerk van drone piloten.

 De drie oprichters Maxime Bossens, Vishal Punamiya en  
Stanislas van der Vaeren (v.l.n.r.) blaken van ambitie.
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Als bedrijf krijgt u regelmatig inspectiediensten over te vloer om te 
controleren of uw onderneming voldoet aan de wettelijke voorschriften 
inzake tewerkstelling, loon, arbeidsveiligheid,…  Heeft u zich al eens 
afgevraagd wat er gebeurt als u niet in orde bent? Wel, dan komt het 
arbeidsauditoraat in het vizier. Dit gespecialiseerd parket vormt de motor 
van de strijd tegen sociale fraude en illegale arbeid en draagt zo bij aan een 
eerlijke concurrentie tussen ondernemingen.

Het arbeidswat?
Het arbeidsauditoraat is een onderdeel 
van het Openbaar Ministerie en behandelt 
zaken die behoren tot de bevoegdheid van 
de arbeidsrechtbank. “Eigenlijk dragen we 
bij het arbeidsauditoraat twee petjes”, vertelt 
Nathalie Heremans, substituut-arbeidsauditeur 
voor arrondissement Leuven. “We hebben een 
adviserende rol in burgerlijke zaken voor de 
arbeidsrechtbank. Voor de strafrechtbanken 
daarentegen dagvaarden we zelf personen en 
bedrijven die bijvoorbeeld fraude plegen en zo 
de sociale orde verstoren. Zij moeten verschijnen 
voor de politierechtbank of correctionele 
rechtbank, waar het arbeidsauditoraat een straf 
vordert. Dat kan gaan van een zware geldboete 
tot een gevangenisstraf.”

Die burgerlijke zaken bij de arbeidsrechtbank 
hebben vooral betrekking op de sociale zekerheid 
(ziekte, invaliditeit, gezinsbijslag, pensioen, 
werkloosheid, …) en de sociale bijstand  
(OCMW, …). 
Betwistingen over arbeidsongeschiktheid, 
passeren vaak de revue. Heremans: “Als iemand 
niet langer arbeidsongeschikt wordt geacht 
door zijn ziekenfonds of het RIZIV, kan deze 
persoon in beroep gaan tegen deze beslissing. 
Wij vragen dan het administratief dossier en 
eventuele verdere nuttige informatie op en geven 
ons advies aan de rechtbank met het oog op een 
vonnis.”

“Er is ook een vaste zitting voor zaken 
die te maken hebben met de sociale 
zekerheid van zelfstandigen”, gaat 
Heremans verder. “Voor deze kamer wordt 
de beroepsmagistraat bijgestaan door twee 
lekenrechters-zelfstandigen.”

“Daarnaast geven we ook advies aan de 
arbeidsrechtbank in zaken waar discriminatie 
wordt ingeroepen door één van de partijen. 
Discriminatie in arbeidsrelaties kan aan 
de orde zijn bij aanwerving of ontslag van 
werknemers maar ook tijdens de duur van de 
arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld wanneer 
een werkgever weigert redelijke aanpassingen 
door te voeren voor een werknemer met een 
handicap.” 

“Dankzij een nauwe samenwerking met 
de gewone politiediensten en sociale 
inspectiediensten, kunnen we de fraudeurs eruit 
pikken en de markt concurrentieel houden.”

Het arbeidsauditoraat 

Bye sociale fraude,  
hi eerlijke concurrentie!
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Recidivisten
Bij de strafrechtelijke zaken is het 
arbeidsauditoraat de instantie die personen, 
bedrijven of bedrijfsleiders voor de 
strafrechtbank daagt. “Dit gebeurt natuurlijk niet 
bij eender welke inbreuk. Bij een eerste lichte 
inbreuk, geven we dit door aan de bevoegde 
administratie en volgt er een administratieve 
geldboete of een administratieve sanctie. 
De inspectiediensten werken vaak met 
waarschuwingen en kunnen de kans bieden 
bepaalde onwettigheden recht te zetten. Als 
duidelijk is dat een bedrijf of persoon flagrant of 
bewust herhaaldelijk in de fout gaat, dan brengen 
we de zaak voor de strafrechtbank.”

“Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven die de 
veiligheidsvoorschriften niet naleven en waar 
zich ernstige arbeidsongevallen voordoen, die 
personeel in het zwart laten werken of niet 
correct vergoeden, om buitenlandse firma’s die 
niet in orde zijn met de wetgeving en die niet 
willen meewerken bij een controle, maar ook 
om uitkeringsgerechtigden die zonder toelating 
werken, etc.”, vertelt Heremans.

Rij- en rusttijden
De sectoren waarmee het arbeidsauditoraat het 
meest te maken krijgt, zijn horeca, kleinhandel, 
de groene sector en transport. “Wat vaak 
voorkomt, zijn transportbedrijven die de rij- en 
rusttijden van de chauffeurs niet respecteren. Dat 
zorgt niet alleen voor oneerlijke concurrentie op 
de markt en moeilijke leefomstandigheden voor 
de chauffeurs, maar het vormt ook een ernstig 
gevaar voor de verkeersveiligheid.”

“Dit soort praktijken vervolgen is de enige 
manier waarop je een concurrentieel economisch 
klimaat kan behouden en het welzijn van 
werknemers kan waarborgen. Dankzij een nauwe 

samenwerking met de politiediensten en sociale 
inspectiediensten, kunnen we de fraudeurs eruit 
pikken en de markt concurrentieel houden”, 
aldus Heremans.

Het arbeidsauditoraat van arrondissement 
Leuven zetelt meermaals per week. Drie 
magistraten (één arbeidsauditeur en twee 
substituut-arbeidsauditeurs) staan in voor het 
arrondissement Leuven.
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Betwist of 
onbeslist,  
vraag het uw 
Kamerjurist

Kan ik officiële  
bedrijfsgegevens  
gratis wijzigen?

Only once-principe
Via de eenvoudige, gebruiksvriendelijke  online 
tool www.myenterprise.be krijgt een ondernemer 
of zelfstandige nu rechtstreeks toegang tot de 
ondernemingsgegevens in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen (KBO). De tool is altijd, overal 
en gratis toegankelijk via pc, tablet en smartp-
hone. De ondernemer kan inloggen aan de hand 
van een (draadloze) kaartlezer en elektronische 
identiteitskaart of een token.
My Enterprise vermindert administratieve lasten 
volgens het only once-principe. Ondernemers 
hoeven de gegevens maar één keer te registreren 
of aan te passen in de KBO via My Enterprise en 
alle administraties en KBO-gebruikers beschik-
ken over de nieuwe gegevens. 

Wat en wie
Ondernemingen kunnen een aantal gegevens 
zelf op een eenvoudige manier inschrijven, aan-
passen en/of stopzetten in KBO zoals de contact-
gegevens, bankrekeningen, volmachten van de 
onderneming en het adres, benaming, activiteiten 
en de begin- en einddatum van vestigingseenhe-
den (deze laatste mogelijkheid is voorbehouden 
voor vzw’s en niet-handelsondernemingen).

Een aantal gegevens kan een ondernemer niet 
zelf aanpassen, maar via My Enterprise weet 
men meteen bij welke dienst men terecht kan om 
die aanpassing in orde te brengen. Het gaat dan 
onder meer over de benaming van de onderne-
ming, het maatschappelijk adres, de activiteit en 
de ondernemersvaardigheden.

Niet iedereen in de onderneming heeft toegang tot 
My Enterprise. Enkel de wettelijke functiehouders 
volgens de rechtsvorm, krijgen deze rechten. Een 
volmacht aan iemand anders geven, kan wel. 
Deze gevolmachtigden hebben dan binnen de 
toepassing dezelfde rechten als de vertegenwoor-
digers zelf.

Voordelen van correcte gegevens
Een ondernemer of zelfstandige heeft er alle 
belang bij om de gegevens van zijn onderneming 
up-to-date te houden via My Enterprise. Enkele 
voorbeelden:

1. Ontvankelijkheid van rechtsvorderingen
Wanneer een handels- of ambachtsonderneming 
een vordering inleidt voor een Rechtbank en zij 
is niet correct ingeschreven in de KBO, dan ver-
klaart de Rechtbank haar vordering van ambts-
wege onontvankelijk. 

Stel dat u, via de rechter, een betaling wil 
afdwingen van een dienst die u leverde. De klant 
werpt in het begin van het geding op dat u voor 
dat werk niet bent ingeschreven in de KBO. De 
rechter kan dan niet anders dan de vordering 
onontvankelijk verklaren.

De rechtbanken beoordelen dit streng: een 
onderneming moet hoe dan ook ingeschreven 
zijn voor de activiteit waarvoor zij een vordering 
instelt. Dit impliceert dat de Rechtbank geen 
kennis neemt van de grond van de zaak en zich 
zal beperken tot het ontoelaatbaar verklaren van 
de eis. De eiser die aldus afgewezen wordt, zal tot 
de gerechtskosten veroordeeld worden en een 
rechtsplegingsvergoeding moeten betalen.

Wel zou de afgewezen eiser na de regularisatie 
van zijn KBO inschrijving een nieuwe dagvaar-
ding kunnen versturen, wat niet wegneemt dat er 
ondertussen veel tijd verloren ging en nutteloze 
kosten werden gemaakt.

2. Inschrijven van bedrijfswagens 
Als een ondernemer een bedrijfswagen wil 
inschrijven op naam van de onderneming, dan 
gebruikt de Dienst voor de Inschrijving van 
Voertuigen (FOD Mobiliteit) de ondernemingsge-
gevens uit KBO. Als die gegevens niet correct zijn, 
levert de DIV geen nummerplaat af.

3. Dekking door de beroepsaansprakelijkheid
Aan een verzekering zitten doorgaans ver-
schillende voorwaarden verbonden en dat is 
bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
niet anders. Een beroepsaansprakelijkheids-
verzekering afsluiten zonder de activering van 
de noodzakelijke activiteiten en beroepskennis 
in de KBO, is zoals rijden met een verzekerde 
personenwagen zonder rijbewijs. Bij een scha-
degeval kan de verzekeringsmaatschappij in 
dit geval een recht van verhaal uitoefenen. Dit 

Vanaf 24 mei 2017 kunnen ondernemers en zelfstandigen op 
een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier hun officiële 

ondernemingsgegevens beheren. Wat vroeger gekend was onder  
de naam ‘KBO private search’ werd uitgebreid en vervangen door  

My Enterprise. 

http://www.myenterprise.be


betekent dat men geld kan terugvorderen van de 
verzekeringsnemer.

4. Efficiëntere afhandeling van belastingen
De FOD Financiën gebruikt voor alle belastingen 
de gegevens van KBO. En als er geen wettelijke 
functie in KBO is ingeschreven, dan heeft de 
ondernemer geen toegang tot Tax-on-web.

5. Makkelijker subsidies krijgen 
Als een onderneming recht wil hebben op 
bepaalde subsidies, moeten haar gegevens in orde 
zijn. Als een onderneming isolatiesubsidies wil 
krijgen voor al haar vestigingen, dan moeten de 
gegevens van deze vestigingen correct in KBO 
staan.

6. Inschrijven op overheidsopdrachten
De overheid checkt de gegevens van leveranciers 
die intekenen op overheidsopdrachten in KBO. 
Foutieve of onvolledige gegevens van onderne-
mingen kunnen de kansen doen dalen om de 
overheidsopdracht binnen te halen.

7. Vlottere inspecties
Heel wat inspectiediensten, zoals het 
Federaal Voedselagentschap en de Sociale en 
Economische Inspectie, maken gebruik van KBO. 
Correcte gegevens zorgen voor vlottere inspecties 
en in sommige gevallen kan het ontbreken van 
bepaalde gegevens in KBO, aanleiding geven tot 
boetes of een verbod op een activiteit.

8. Openbaarheid van gegevens
Wat misschien ook wel al eens vergeten wordt, 

U hebt nog een vraag over uw officiële 
ondernemingsgegevens?
Contacteer isabel.dewinter@voka.be

Elke dag komen in België honderden organisaties in 
het vizier van cybercriminelen. 

Wist u dat...

• 43% van de cyberaanvallen in 2015 gericht was 
op kmo’s?

• kmo’s vier keer meer risico lopen dan grote 
bedrijven? 

• een inbreuk op de nieuwe Europese 
privacywetgeving (GDPR) u 4% van uw 
jaaromzet kan kosten?

Een cyberpolis kan u tegen al die risico’s 
beschermen en is volgens ons vandaag even 
cruciaal als een brandpolis.

Contacteer onze cyberspecialisten via  
info@vanbreda-ausloos.be en wees hackers 
te slim af.

www.vanbreda-ausloos.be

Wees hackers te slim af.
Bewapen uw bedrijf  tegen cyberaanvallen.

is dat heel wat gegevens in KBO openbaar zijn. 
Iedereen kan informatie over vestigingen, activi-
teiten en contactgegevens opzoeken. Potentiële 
klanten kunnen zo nagaan of een onderneming 
goed geregistreerd staat, en bedrijven kunnen 
hun leveranciers via KBO controleren. Ook 
daarom zijn correcte en actuele gegevens via My 
Enterprise belangrijk. 

Officieel uittreksel uit KBO
Een uittreksel uit de KBO kan je niet via myen-
terprise.be opvragen. Dit document wordt 
dikwijls gevraagd door (potentiële) klanten, 
leveranciers of overheidsinstanties en bevat alle 
gegevens van de onderneming zoals ze in de 
KBO geregistreerd staan. 

Hebt u dergelijk uittreksel nodig dan kan u hier-
voor bij ons terecht, incl. de eventuele vertaling 
en/of legalisatie die vereist is indien het dient 
te worden voorgelegd aan een buitenlandse 
instantie. Tot op heden konden deze uittrek-
sels uitsluitend worden afgeleverd in de drie 
landstalen. Sinds 12 juni kunnen uittreksels ook 
worden afgeleverd in het Engels wat de finan-
ciële en administratieve drempel voor onderne-
mingen aanzienlijk verlaagt om mee te dingen 
naar een contract met buitenlandse bedrijven of 
overheden.  

mailto:isabel.dewinter%40voka.be?subject=
http://www.vanbreda-ausloos.be
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Voka Business Club met marketeer Koen Denolf  

“Content marketing is een 
bedrijfsfilosofie”

Begin mei vond de Voka Business Club plaats bij drukkerij en communi- 
catiebedrijf Artoos-Hayez in Kampenhout. Een ideale locatie om het  
te hebben over het thema van die avond, namelijk content marketing.  
Marketingexpert Koen Denolf gaf tekst en uitleg over tien op- of  
misvattingen die bestaan over dit domein. De conclusie?  
Content marketing is meer dan een trend, het is een evolutie.

Foto's: Artoos-Hayez

 Spreker Koen Denolf

 Stijn Minnen (O.A.D.S.), Karin Collier (BNP Paribas 
Fortis), Sarah Smeets (BNP Paribas Fortis), Inge Godts 
(Willems Building & Engineering) en Peggy Passage 
(PP Benelux)

 Filip Coosemans (Artoos-Hayez) 
en Elly Simons (Fibiz Partners)

VLAAMS-BRABANT NETWERKT 

http://www.artoos.be/
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 Jochen Colla (Artoos-Hayez) geeft toelichting bij 
communicatiebedrijf Artoos

 Maximilien Hayez (Artoos-Hayez), Peter Van Dun 
(Artoos-Hayez), spreker Koen Denolf en Jochen Colla 
(Artoos-Hayez)

 An Willemse (Artoos-Hayez), 
Nathalie Mariën (Artoos-Hayez) 
en Patrick Vandeput (Bayer)

 Filip Coosemans (Artoos-Hayez), Peter Van Biesbroeck 
(Voka) en Geert Robberechts (2CIB)

 Guy De Wilder (GDW Security), Simonne Danckers 
(GDW Security) en Philip Sterkendries (Deufol België)

 Jo Thuys (Team Pilgrim) 
en Kathleen Custers 
(Tevoetnaarscherpenheuvel.be)

 Tim-Oliver Metz (Leuven MindGate) en Kjell 
Kooper (Syscom)

 Dorette Webers (Wedofin), Jolien Meeusen (Voka), Koen 
Driesmans (Eurogarden) en Nicki Muylst (Eurogarden)

Met dank aan:
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Technologie gaat steeds autonomer functioneren. Maar waar ligt de 
ethische grens? Tot op welke hoogte willen we dat technologie ons 
aanstuurt? En in welke mate houden we rekening met de menselijke 
waarden? Techniek gaat hand in hand met ethiek. Daarom moeten we meer 
dan ooit vooruitdenken op de morele kanten van technologische disruptie, 
vindt Jochanan Eynikel, filosoof en expert mensgericht ondernemen en 
toekomstdenken.

Foto’s: Studio Dann

Begin 2017 verscheen zijn boek ‘Robot aan het 
stuur’, waarin hij de nieuwste technologische 
ontwikkelingen door een morele bril bekijkt en 
bouwstenen aanreikt voor waardegedreven inno-
vatie. Op deze Voka Business Club in Holiday Inn 
Brussels Airport nam Jochanan de aanwezigen 
mee in zijn denkpiste over de dunne grens tussen 
technologische vooruitgang en morele waarden.

“We kunnen het potentieel van artificiële intelli-
gentie en slimme robots alleen benutten als we 
het beste van de mens en de technologie ver-
enigen. Rekenkracht volstaat niet voor ethische 
besluitvorming”, poneerde Jochanan Eynikel. 
“Ethiek vraagt een afweging van waarden, inle-
vingsvermogen in anderen en nadenken over 
deontologische principes die kansberekening 
overstijgen.”

Voka Business Club met filosoof Jochanan Eynikel

Nemen robots de wereld over?

 Patrick Scheerlinck (PSP Communications),  
Sylvia Mohar (PSP Communications),  
Anne-Laure Flagothier (Holiday Inn Brussels 
Airport) en …

 Tom Coussée (ISC) 
en Danny Van den 
Eeckhout (Van Avondt 
Herent)

 Gastspreker Jochanan Eynikel 



U hebt een uitstekend idee 
voor een volgende editie, 
of u wil graag zelf gastheer 
of eventpartner zijn van 
een Business Club?

Laat het ons weten via  
birgit.heroes@voka.be! 
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Wat is een Voka Business Club?

Een Voka Business Club, dat is ontspannen  
netwerken in een ongedwongen sfeer. 
Een boeiende spreker zorgt telkens voor vol-
doende gespreksstof, waardoor de netwerking 
achteraf vanzelf op gang komt.
De Voka Business Club vindt telkens plaats op 
een andere locatie, in functie van het gastbedrijf. 
Als Voka-lid kan u gratis inschrijven met 
maximum 2 collega’s per bedrijf. 

 Laula Nkulufa en Johanna Taelemans (Holiday 
Inn Brussels Airport) 

 Veronique Claessens en Frank Snijkers (Sdlaw) 
met Erwin Willems (Omnia Travel) en Johan 
Verbeeck (Hudson Belgium”

Alle foto’s van dit event vindt u terug op de Facebookpagina van Voka - Kamer van 
Koophandel Vlaams-Brabant. Like de pagina op www.facebook.com/vokavlaamsbrabant 
en blijf op de hoogte van al onze activiteiten!

Met dank aan:

https://www.facebook.com/vokavlaamsbrabant/
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Op 18 mei organiseerde YAN, het nieuwe jongerennetwerk op BRUcargo, 
haar eerste evenement. Zo’n 30 professionals jonger dan 35 leerden elkaar 
in sneltreinvaart beter kennen op een speeddate. “Het is hoopgevend dat we 
veel nieuwe gezichten konden verwelkomen”, zegt pilot Sara Van Gelder.

Na een korte voorstelling van YAN door de pilot 
en co-pilot Sara Van Gelder (Brussels Airport 
Company) en Mathieu Sérafimoff (Swissport 
Cargo Services), leerden de deelnemers elkaar 
beter kennen tijdens 5 speeddatesessies. Zeer 
hoopgevend is dat bijna iedereen die aanwezig 
was, ook lid geworden is van het nieuwe netwerk.

Bovendien kreeg YAN nog enkele aanvragen van 
jongeren die mee hun schouders willen zetten 
onder het initiatief. “Een geslaagde eerste kennis-
making, nu mikken we op een breder evenement 
voor de echte kick-off in het najaar”, besluit 
Mathieu.

Young Airfreight Network maakt deel uit van Air 
Cargo Belgium, de overkoepelende sectororgani-
satie voor de cargo community op BRUcargo. 

  Meer info?
 yan@aircargobelgium.be

Jonge cargo community 
netwerkt aan hoge snelheid
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Om hun kwaliteitsstandaarden te bewaken, volgen ze nauwgezet elke stap 
in het productie-, maar dikwijls ook in het communicatieproces. Ze berei-
ken hun klanten digitaal én wereldwijd. Ze kiezen voor het beste van twee 
werelden en zetten een nieuwe industriële revolutie in: die van het creatief 
micro-ondernemen.

Met zowel traditionele als digitale technieken als leidraad, creëren deze 
‘microfabriekjes’ een eigen unieke zakelijke strategie binnen een moderne 
setting. Een bedrijf als ‘microfactory’ kwantificeren, betekent een erkenning 
voor de persoon erachter en zijn/haar vermogen om de regels van operatio-
nele normen te verleggen binnen creatieve bedrijven. Ze zijn per definitie de 
belichaming van een baanbrekende creatieve renaissance, ingeleid door het 
samengaan van traditie en technologie in ons professioneel en privéleven. Ze 
runnen zeer wendbare bedrijven met een kleine ecologische voetafdruk, die 
rechtstreeks met hun klanten communiceren. 

Microfactories worden niet ondersteund door grote productiefaciliteiten, 
maar vertrouwen eerder op de eigen, on-demand microfabrieken. Ze defi-
niëren een nieuwe generatie van ondernemers, wonend in zowel de fysieke 
stad als in een nieuwe, expansieve digitale netwerkgemeenschap. We zien de 
beperking van locatie wegvallen voor deze wereldwijde trend die voordeel 
haalt uit de intimiteit van lokale actoren. Dit is niet het klassieke globalisme, 
maar één gevormd door de transparantie van sociale netwerken.
 
 
Over de auteurs
Tijdloze ontwerpen in natuurlijke materialen, zo probeert het Antwerpse 
Klein Agency van Jon (USA) en Masa (Slovenië) Kleinhample een 
meerwaarde te creëren in elk interieur. Met simpele, creatieve oplossingen 
herdefiniëren ze onze hedendaagse manier van leven en werken.

Voka  
las voor u Move aside, mr Ford

Microfactories

De creatieve bedrijven in dit boek kiezen eensgezind 
voor ambacht, traditionele technieken en natuurlijke 
materialen. Voor deze 'microfactories' is digitaal het 
nieuwe normaal.

20% KORTING
Geniet dankzij Voka Vlaams-Brabant  

van deze uitzonderlijke korting.

1. Surf naar  
www.lannooshop.be/VOKAVB

2. Voeg het boek toe aan je winkelmandje.

3. Geef ‘vokavb’ in als kortingscode  
en klik dan op  ‘+’.

4. Daarna hoef je enkel nog je bestelling  
af te ronden.

Het voordeel is enkel geldig via LannooShop, zolang  

de voorraad strekt. De korting is niet cumuleerbaar  

met andere voordelen.

 EXTRA

“Microfactories definiëren een 
nieuwe generatie van ondernemers, 
wonend in zowel de fysieke stad als 
in een nieuwe, expansieve digitale 
netwerkgemeenschap.”

http://www.lannooshop.be
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Er is een verschil tussen tegendraads doen en 
(zware) fouten maken. Advies opvolgen is echter 
geen verplichting. Voor sommige ondernemers 
kan het dan ook lonen om deze zes tips met een 
stevige korrel zout te nemen.

1. Antwoord binnen de 24 uur op 
e-mails
Niet elke e-mail is hoogdringend. Als je je taken 
stelselmatig onderbreekt om op je e-mails te 
reageren, dan verlies je steeds je concentratie. 
Probeer telkens minstens een uur geconcen-
treerd te werken, waarna je een kwartier vrij-
maakt voor je e-mails. Sluit tijdens dat ‘werkuur’ 
ook je e-mailprogramma, zo word je niet om de 
haverklap gestoord.

2. Werk niet samen met vrienden
Starters krijgen soms de raad om geen onder-
neming op te richten met kameraden. Nochtans 
kunnen vrienden professionele vertrouwens-
bronnen zijn en geven ze eerlijke feedback. 
Weinig mensen kennen immers je minpunten en 
kleine kantjes zo goed als je BFF. Bovendien kan 
samenwerken met maten de sfeer op de werk-
vloer ten goede komen. 

3. Blijf het gaspedaal induwen
Beginnende ondernemers hebben veel weg van 
workaholics. Maar na inspanning, komt ont-
spanning. Je kan dan wel in 4 stappen naar een 
topidee gaan, zet af en toe ook een pas opzij.
Moet het voor jou toch vooruitgaan? Dan is een 
lean start-up – een methodologie waarmee je je 
bedrijf snel lanceert en dan pas bijstuurt – jou op 
het lijf geschreven.

4. Think outside the box
Het platgetreden gezegde ‘think outside the box’ 
bestaat al sinds de jaren 70. Bijna een halve eeuw 
later gooi je het beter over een andere boeg: ken 
de binnenkant van de box zoals je broekzak. 

Steek je energie in het door en door onderzoeken 
en begrijpen van een specifieke markt of niche. 
Door die research stoot je ongetwijfeld nog op 
uitdagingen die creatieve oplossingen vergen. Zo 
ga je automatisch wat uit die box denken.

5. Ga niet over een nacht ijs
Leg de nadruk op vooruitgang, niet op perfec-
tie. Vraag maar aan Julie Seutin, de Belgische 
oprichter van Floom: ‘Ga er gewoon voor, ook al 
staat je zaak niet 100% op punt’. Als starter is het 
immers geen schande om af en toe een misstap 
te begaan. Niet toevallig ook het credo van het 
jaarlijkse startersevent Failing Forward.

6. Bezuinig, ’t is crisis
Investeer in je bedrijf, ook in woelige economi-
sche tijden. In het Chinees bestaat het woord 
‘crisis’ niet voor niks uit twee tekens: ‘gevaar’ 
maar ook ‘opportuniteit’. Investeren in marke-
ting hoeft trouwens niet duur te zijn. Wie slim 
inzet op contentmarketing en Search Engine 
Optimization (SEO), bespaart een flinke duit.
Soms zijn regels niets meer dan oude gewoontes 
die mensen niet durven te veranderen. Maar het 
ondernemerschap, da’s aan de waaghalzen. Je 
neemt risico’s en hakt knopen door. Dat maakt 
het net zo opwindend. Maar dat betekent nog 
niet dat je een sprong in het duister moet nemen. 
Met een goede voorbereiding kom je al ver. Geen 
vast inkomen? Stippel je financiële pad uit. Geen 
kapitaal? Ga de boer op voor financiële steun 
bij banken, overheid of privé-investeerders. Blijf 
‘lean’, zodat je je organisatie flexibel kan aan-
passen aan de noden van de markt. Deadlines en 
druk zijn onvermijdelijk, maar aangepaste apps 
en softwaretools kunnen een handje helpen, in 
combinatie met efficiënt timemanagement. 

Zes vuistregels 
waaraan je als starter 
best je voeten veegt

Evelien  
Verschroeven
Business  
Developer Starters
Xerius

Column

Regels breken is niet alleen weggelegd voor ongehoorzame pubers of 
doorwinterde criminelen. Ook beginnende ondernemers mogen af en toe 
hun stoute schoenen aantrekken. Starters krijgen immers te pas en te onpas 
raad over hoe ze moeten ondernemen. Altijd goed bedoeld en vaak handig, 
maar vaak veel te kort door de bocht. Het kan dan ook geen kwaad om 
tegen deze zes heilige huisjes te trappen. Break a leg!
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Ook een uitpuilend archief op kantoor? Geen nood: Merak kan helpen. Van de opslag van uw papieren documenten tot het inscannen 

van uw dossiers. Of van het bewaren van uw digitale files tot het veiligstellen van uw offline back-ups. Onze 360° dienstverlening 

weet raad met al uw archiefnoden. Bij Merak bewaart én beheert u uw volledige archief eenvoudig, overzichtelijk – en 100% veilig. 

En bent u uw documenten liever kwijt? Dan vernietigen wij ze voor u. Discreet, en helemaal volgens de regels.

Win tijd, plaats en geld. Ontdek nu al onze diensten op www.merak.be.

Eindelijk! Een          oplossing 
voor archief- en documentbeheer.  

161095_MERAK_ADV_Vakpersadvertentie_05.indd   1 15/02/17   10:32

http://www.merak.be


Het gras is echt 
groener bij de buren
De Brabantse Golf, het golfterrein in Steenokkerzeel, houdt het gras natuurlijk graag perfect groen.
Van mei tot september zorgt een computergestuurd systeem ervoor dat de greens geen dorst hebben. Maar zonder 
water geen groene greens. Jaarlijks is daarvoor liefst 6 000 tot 8 000 kubieke meter water nodig. Tot enkele jaren 
geleden gebruikte de Brabantse Golf schaars en kostbaar grondwater voor het onderhoud van de greens. Maar 
dankzij de samenwerking met Brussels Airport blijft het gras nu altijd groen en moet er geen grondwater meer 
gebruikt worden. Het gezuiverde afvalwater van de luchthaven, samen met het regenwater vanop de daken en het 
tarmac dat wordt opgevangen in wachtbekkens, houdt de golfterreinen in topconditie. 

BrusselsAirport_adv_Golf_210x297_NL.indd   1 17/03/17   11:49

https://www.brusselsairport.be/nl/corporate

