
 

 

Na de lockdown is het niet overal terug business as usual. Je hebt nieuwe logistieke, operationele en 
administratieve plichten. Jouw leveranciers, werknemers, klanten en consumenten zijn veranderd. En 
wat als er binnenkort opnieuw een lockdown uitbreekt? 
 
Tijdens deze infosessie trek je lessen uit de afgelopen periode en ga je aan de slag om een lockdown-
proof business model te maken. Je doorloopt de verschillende onderdelen van je onderneming en 
gaat na hoe je de schade door overmacht (zoals een verplichte sluiting) gaat vermijden en beperken. 
 
Wat komt aan bod? 

• Wat als jouw afzetmarkt plots wegvalt? 

• Snel nieuwe markten aanboren  

• Je marketing en sales bijschaven 

• Uitwerken van verschillende scenario’s 

• Etc.  
 

 
Peter Desmyttere 

 

 

Tim Belon 
 

 
 

✓ Peter Desmyttere (West-Vl. en Oost-Vl.) 
o Vrij op 16 november 
o Vrij op 17 november 

✓ Tim Belon (Antwerpen, Vl.-Brabant en Limburg) 
o Vrij op 16 november 
o Vrij op 17 november 
o Vrij op 18 november 
o Vrij op 19 november  

 
 

✓ Mail asap jouw adviseur lokale werking met de voorkeursdatum. 
✓ Gebruik de UNIZO checklist en vraag ondersteuning aan jouw adviseur. 
✓ Gebruik de UNIZO communicatietools en website voor inschrijvingen. 

 

https://desmyttere.be/
http://www.c9-group.com/


 

 

Data zijn het nieuwe goud. Trendwatchers en bedrijfsadviseurs herhalen het tot vervelends toe. 
Maar het klopt! Al is de vraag voor een lokaal bestuur of ondernemer vaak: “hoe ga ik er mee aan de 
slag op een kleinere schaal?” We zitten niet allemaal op een berg data zoals Facebook of Google.  
 
Gelukkig hoeft dit ook niet om een data-driven aanpak uit te tekenen. Iedere ondernemer heeft 
toegang tot zeer veel data of kan op korte termijn heel veel data verzamelen dankzij eenvoudige en 
gratis tools of technieken.  
 
In deze korte sessie krijg je enkele concrete tips, een duidelijk stappenplan en inspirerende 
voorbeelden om aan de slag te gaan. Zo maakt het buikgevoel plaats voor cijfers en wetenschap. Dit 
komt het succes van je campagnes ruim ten goede. 
 

 
De afgelopen acht jaar specialiseerde Reinout zich in de combinatie psychologie en online 
media. Deze kennis verzamelde hij vooral tijdens opleidingen en gesprekken in het buitenland. Oa. 
met de marketingmensen van President Trump en Barack Obama. 
 
Daarnaast is Reinout docent sociale media en neuromarketing, gaf in 2018 meer dan 150 workshops 
en lezingen en ontwikkelt hij marketingcampagnes voor zowel non-profit als bedrijven 
 

✓ Gans Vlaanderen 
o Vrij op 16 november 
o Vrij op 17 november 
o Vrij op 18 november  
o Vrij op 20 november 

 
 
 

 
✓ Mail asap jouw adviseur lokale werking met de voorkeursdatum. 
✓ Gebruik de UNIZO checklist en vraag ondersteuning aan jouw adviseur. 
✓ Gebruik de UNIZO communicatietools en website voor inschrijvingen. 

 

http://www.reinoutvanzandycke.be/
https://exposure.be/


 

 

• Haal je te weinig verkoop uit je brochure, website of nieuwsbrief? 
• Trekken journalisten hun schouders op bij je persbericht? 
• Worden je e-mails of offertes niet gelezen?  

 
Daar is een reden voor. En die ligt bij jou, niet bij je lezer. 
Tot hier het slechte nieuws. 
 
Het goede? Met enkele testjes weet je waar je tekst steken laat vallen.  
En ontdek je hoe je die weer opraapt. 
 
Wat je mag verwachten van deze sessie?  
Aha-momenten bij concrete tekstvoorbeelden. Leerplezier. 
Magische trucs waarmee jij bepaalt wat je lezer zal lezen. (Ja, echt.) 
 
Het handige Schrijfdokter®-draaiboekje krijg je er gratis bovenop. 
 

 
De schrijfdokter is Wim Van Rompuy. Tekstatleet. Volbloed marketeer. Infotainer. 
 
Hij runt sinds 2001 het toonaangevende tekstbureau Schrijf.be en helpt als Schrijfdokter® bedrijven 
om overtuigend te communiceren met teksten die doen doén. 
 
Voor een vurig pleidooi van de Schrijfdokter klik hier! 
 

✓ Gans Vlaanderen 
o Vrij op 16 november 
o Vrij op 17 november 
o Vrij op 18 november  
o Vrij op 19 november 

 
 
 

 
✓ Mail asap jouw adviseur lokale werking met de voorkeursdatum. 
✓ Gebruik de UNIZO checklist en vraag ondersteuning aan jouw adviseur. 
✓ Gebruik de UNIZO communicatietools en website voor inschrijvingen. 

 

http://www.schrijfdokter.be/
https://vimeo.com/397980100


 

 

In de zakelijke markt is LinkedIn onvermijdelijk geworden. Je bereikt er ongeveer 3 miljoen 
professionals mee in België, die ook steeds actiever zijn. LinkedIn is voor een ondernemer en 
zelfstandige daarom het online netwerkplatform om je personal & corporate brand uit te bouwen. 
Tijdens deze LinkedIn Power Session leer je via het Linked-INC-model je LinkedIn inzetten om je te 
brand te boosten, te netwerken en leads te genereren. 
 
Wat krijg je? 
Een hands-on interactieve training waarbij we samen de kracht van LinkedIn verkennen en inzetten.  
We leggen de focus op: 
 

✔ Opvallen met een sterk LinkedIn profiel (personal & corporate branding) 

✔ Authentiek connecteren met je netwerk en leads genereren 

✔ Social Selling technieken voor nieuwe opdrachten en om connecties om te zetten in klanten.  

✔ Meer views halen met goede posts 

✔ Een gerichte Q&A voor al je vragen: LinkedIn Unlocked 
 

 
Erendiz Ates is trainer en mede-zaakvoerder van AZ-Solutions, helpt bedrijven en professionals om 
via een doordachte LinkedIn-strategie hun zakelijke netwerk én merk te doen groeien. Gekenmerkt 
door zijn kwalitatieve- en persoonlijke aanpak, toont hij de kracht van LinkedIn & social en hoe dit je 
dit als volwaardige tool in jouw branding kan opnemen. 

Erendiz Ates is als LinkedIn ambassadeur een jonge autoriteit op het gebied van social selling en 
LinkedIn. Ondertussen heeft hij meer dan 250 bedrijven en 1000 coaches uit verschillende sectoren 
de nodige boost gegeven.  

 

✓ Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant 
o Vrij op 16 november 
o Vrij op 17 november 

 
 
 
 
 

 
✓ Mail asap jouw adviseur lokale werking met de voorkeursdatum. 
✓ Gebruik de UNIZO checklist en vraag ondersteuning aan jouw adviseur. 
✓ Gebruik de UNIZO communicatietools en website voor inschrijvingen. 

 

https://www.az-solutions.be/

