
Sprekersaanbod
Info- en netwerksessies 2021



• Gratis spreker 

• Promotie
• Tekst en beeld voor mail & sociale 

media

• Activiteit op www.unizo.be

• Mailing door provincie

• Evaluatiemail voor deelnemers

• Bij online sessie 
• Online platform 

• Ondersteuning door UNIZO

Wat je krijgt?

• Boek via https://bestuurdersnet.unizo.be/

• Maak promotie
• Via mail, sociale media en/of papier

• Leg ook de brug naar niet-leden

• Betrek je stad/gemeente voor communicatie

• Bij fysieke sessie
• Zorg voor een kwalitatief uitgeruste zaal

• Neem de UNIZO corona-richtlijnen door

Wat je doet?

INFO- EN NETWERKSESSIES 2021

http://www.unizo.be/
https://bestuurdersnet.unizo.be/
https://bestuurdersnet.unizo.be/corona-proof-events-organiseren-en-andere-tips-om-de-band-met-je-leden-te-onde%E2%80%A6


Onderwerp Titel Fysiek (2u) Online (1u)

Business Nooit meer omzetverlies Ja Ja

Digitalisering Data verzamelen in de praktijk Ja Ja

Marketing Netwerken met LinkedIn Ja Ja

Marketing Vermerkvuldig: online en offline mond-tot-mond reclame Ja Ja

Marketing Teksten schrijven die verkopen Ja Ja

financieel Een fiets in mijn kmo: voor medewerkers én werkgever Ja Ja

Personeelsbeleid Medewerkers aantrekken en behouden: je troeven als kmo Ja Ja

Digitalisering Wees hackers te slim af Ja Ja

Digitalisering Hoe haal je meer uit social media? Ja Ja

Business Een blik op de toekomst van jouw onderneming Ja Ja

Digitalisering – Marketing Winkelhier: De ideale website Ja Ja

Financieel Aftrekbare beroepskosten onder de loep Ja Liever niet

Marketing Winkelhier: Met de ‘W’ van winkelbeleving Ja Ja

Overheidsopdrachten Zo doe je zaken met jouw stad/gemeente Ja Ja



Zo vermijd je werkloosheid door overmacht.
Corona, Brexit, nieuwe wetgeving, wegenwerken, personeelsproblemen, 
ziekte, onhaalbare concurrentie, … Onderneem jij ook op een mijnenveld 
van externe bedreigingen? 

Hoe komt het dat sommige ondernemers zich snel aanpassen, terwijl 
anderen de handdoek in de ring gooien? Het antwoord schuilt in een 
combinatie van risicomanagement en businessmodel innovatie.

In deze infosessie leg je de basis voor ‘Nooit meer omzetverlies’. Want elke 
onderneming kan zich wapenen en sterker uit gelijk welke crisis komen. 

Wat komt aan bod?
• Welke externe bedreigingen bestaan er voor jouw onderneming
• Het verschil tussen quick-wins en lange-termijn oplossingen
• Technieken om je onderneming concurrentieel te positioneren
• Oefeningen om na de sessie zelf aan de slag te gaan
• Tal van concrete voorbeelden uit het werkveld

Peter Desmyttere (Desmyttere
Marketingadvies) is een
expert in het lanceren van start-ups, 
en het implementeren van 
groeistrategieën bij ondernemingen. 
Hij geeft het sessies in Oost- en 
West-Vlaanderen.

Tim Belon (C9 Consulting) is een 
ervaren organisatieconsultant 
gespecialiseerd in strategisch 
bedrijfsadvies. Hij geeft sessies in 
Antwerpen, Vlaams-Brabant en 
Limburg.

Laat je hier overtuigen
door Peter!

Boek nu je infosessie!

https://www.youtube.com/watch?v=JiN7Ax86RUc
https://bestuurdersnet.unizo.be/info-netwerksessie-aanvragen


Data zijn het nieuwe goud. Al is de vraag vaak: “Hoe ga ik er mee aan de 
slag op een kleinere schaal?” 

In deze zeer concrete sessie krijg je tips, een duidelijk stappenplan en 
inspirerende voorbeelden om aan de slag te gaan. Zo maakt het 
buikgevoel plaats voor cijfers en wetenschap. 

Reinout geeft talloze voorbeelden uit de praktijk: zo liet hij de omzet van 
een bouwbedrijf met 33% stijgen of ging een politieke partij van 4.000 
naar 13.000 volgers door één campagne.

Na deze sessie kan ook jij een eigen data-driven aanpak uittekenen, mét 
impact op je onderneming. 

Laat je hier overtuigen door Reinout! 

Reinout Van Zandycke - Exposure

De afgelopen acht jaar specialiseerde 
Reinout zich in de 
combinatie psychologie en online 
media. Deze kennis verzamelde hij 
tijdens opleidingen en gesprekken 
in het buitenland. Oa. met de 
marketingmensen van Donald  
Trump en Barack Obama.

Daarnaast is Reinout docent sociale 
media en neuromarketing, gaf in 
2018 meer dan 150 workshops en 
lezingen gegeven en ontwikkelt hij 
marketingcampagnes voor zowel 
non-profit als bedrijven

Boek nu je infosessie!

https://www.youtube.com/watch?v=wxlveIW888A
https://exposure.be/
https://bestuurdersnet.unizo.be/info-netwerksessie-aanvragen


LinkedIn is voor elke ondernemer het online platform om je personal & 
corporate brand uit te bouwen. Je bereikt er ongeveer 3 miljoen 
professionals mee in België, die ook steeds actiever zijn.

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 met 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

Bekijk de wervende kennismakingsvideo!

Erendiz Ates - AZ Solutions 

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 coachees 
uit verschillende sectoren de nodige 
boost gegeven.

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.

Boek nu je infosessie!

https://www.youtube.com/watch?v=dWpLy3iWqHY
https://www.az-solutions.be/
https://bestuurdersnet.unizo.be/info-netwerksessie-aanvragen


In deze lezing leer je je mond-tot-mondreclame in drie stappen vermenigvuldigen. 

1. Hoe laat je anderen over je merk praten? 
Dat is de hoofdvraag waarop een antwoord wordt gegeven

2. Hoe versterk je je merk? 
Wat is het verschil tussen fans, ambassadeurs en beïnvloeders? 
Wat is de kracht van social influencers?

3. Hoe krijgt jouw online en offline mond-tot-mondreclame een boost in deze 
uitdagende digitale wereld? 

Door welke acties versterk je positieve mond-tot-mondreclame en vermijd je 
negatieve mond-tot-mondreclame?

Katlijn Voordeckers is zaakvoerster van 
OpmerKelijk en gespecialiseerd in branding 
en communicatie. 

In 2018 bracht Katlijn haar tweede boek 
VerMERKvuldig! Je mond-tot-mondreclame 
vermenigvuldigen in drie stappen uit.
De aanpak van Katlijn? 

Ze ontwikkelt OpmerKelijk creatieve 
concepten waardoor ondernemers zich 
onderscheiden en meer gefocust werken aan 
de groei van hun bedrijf. 

Boek nu je infosessie!

https://bestuurdersnet.unizo.be/info-netwerksessie-aanvragen


• 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.

Bekijk hier het vurig pleidooi van de Schrijfdokter!

Wim Van Rompuy

Tekstatleet. Volbloed marketeer. 
Infotainer.
Runt sinds 2001 het toonaangevende 
tekstbureau Schrijf.be.

Helpt als Schrijfdokter® bedrijven om 
overtuigend te communiceren met 
teksten die doen doén.

www.schrijfdokter.be

Boek nu je infosessie!

https://www.youtube.com/watch?v=azdduT9OZmo
http://www.schrijfdokter.be/
https://bestuurdersnet.unizo.be/info-netwerksessie-aanvragen


Opnieuw urenlang in de file staan om daarna gestresseerd op het werk toe te 
komen? Meer en meer medewerkers passen ervoor en kiezen bewust voor de 
fiets. Maar wat is de fiscale impact van de bedrijfsfiets op jouw onderneming?

De fiets is een milieuvriendelijk alternatief voor de wagen én bovendien voelt de 
fietsende medewerker zich vaak gezonder én productiever. Daarnaast is de 
bedrijfsfiets ook gewoon fiscaal voordelig. Een win-win dus voor jou als 
werkgever: 

• Hoe zit het precies met fietsvergoedingen?
• Wat wordt precies gezien als een fiets, nu ook elektrische (motor)fietsen 

aan populariteit winnen?
• Hoe kan ik bedrijfsfietsen aanbieden?
• Hoe past de fiets binnen het mobiliteitsbudget?
• Wat zijn de fiscale voordelen voor zowel de werkgever als de 

werknemer(s)?

Liantis ondersteunt al wie onderneemt 
en/of mensen tewerkstelt. Bij ons vind 
je een vertrouwde compagnon de 
route die je vanuit een geïntegreerde 
aanpak op elk moment van je 
ondernemerstraject de gepaste 
oplossing aanreikt. 

Dat gaat van de start als zelfstandige, 
over de aanwerving van personeel, de 
uitbouw van een hr- en welzijnsbeleid, 
via de bescherming tegen risico’s tot 
aan de pensionering.

Boek nu je infosessie!

http://www.liantis.be/
https://bestuurdersnet.unizo.be/info-netwerksessie-aanvragen


“Tegenover een multinational kan ik niet concurreren als het aankomt op het 
aantrekken en behouden van medewerkers.” Het is een vaak gehoord cliché, maar 
één die niet klopt. Als kmo-werkgever heb je héél wat troeven in de hand!

Maar hoe kan je die troeven nog beter uitbouwen? En hoe zorg je ervoor dat je 
een win-winsituatie uitbouwt voor jou en je medewerkers?

In deze opleiding gaan we dieper in op:
• De voordelen van je kmo-werkomgeving voor je medewerker
• De mogelijkheden van netwerken
• De opportuniteiten bij het ontwikkelen van talenten en skills
• De pluspunten van een alternatief loonpakket
• …

Laat je met deze video overtuigen en speel jouw kmo-troeven uit! 

Liantis ondersteunt al wie onderneemt 
en/of mensen tewerkstelt. Bij ons vind je 
een vertrouwde compagnon de route die 
je vanuit een geïntegreerde aanpak op elk 
moment van je ondernemerstraject de 
gepaste oplossing aanreikt. 

Dat gaat van de start als zelfstandige, over 
de aanwerving van personeel, de uitbouw 
van een hr- en welzijnsbeleid, via de 
bescherming tegen risico’s tot aan de 
pensionering.

Boek nu je infosessie!

https://www.youtube.com/watch?v=Pky_YW17q0Q
http://www.liantis.be/
https://bestuurdersnet.unizo.be/info-netwerksessie-aanvragen


Wist je dat 48% van de ondernemingen al slachtoffer werd van 
cybercriminaliteit? Wacht niet tot het jouw beurt is!

Tijdens deze infosessie krijg je op begrijpbare wijze inzicht over hacken en 
wat jij zelf kan vastpakken om je onderneming beter te beveiligen.

Met haalbare beveiligingsmaatregelen voorkom je al heel veel:
- Welk deel van je zaak moet je optimaal beschermen?
- De rol van jouw medewerkers (en jezelf).
- Het nut van een noodplan.

Kijk hier naar Bert en laat je overtuigen! 

“Cybercriminelen hebben zich professioneel georganiseerd om je aan 
te vallen. Jij dient je professioneel te organiseren om je te verdedigen. 
Zorg dat je geen vogel voor de kat bent.”

Bert Bleukx is specialist in 
cyberbeveiliging.

Hij bezit de knowhow van een grote 
organisatie en deelt z’n kennis op 
een praktische en concrete manier 
met zelfstandige ondernemers en 
kmo’s.

Boek nu je infosessie!

https://www.youtube.com/watch?v=ysRJscXZ9fU&ab_channel=UNIZO-vzw
https://bestuurdersnet.unizo.be/info-netwerksessie-aanvragen


Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Youtube, Whatsapp, … 

Sociale media bieden oneindige opportuniteiten. Als extra verkoopkanaal én als 
middel om jouw marketing, communicatie en dienstverlening te verbeteren. 

Met deze infosessie zoek je naar maximaal rendement voor jouw 
bedrijfsactiviteiten. Hoe begin je eraan, hoe bereik je jouw doelgroep en wat 
werkt goed? 

Wat je krijgt:

• Een overzicht van de sociale mediakanalen en wie kan je er bereiken?

• Welke kanalen zijn voor jou meest relevant en wat kan je ermee bereiken? 

• Wat te posten? Hoe maak je een sterk bericht? 

• Met Facebook kan je heel makkelijk adverteren. 

• Goede voorbeelden en 7 concrete tips 

Het Socialemediaburo.be is dagelijks bezig 
met sociale media, volgt de nieuwste trends 
op en helpt organisaties, ondernemers en 
bedrijven met hun online marketing. 

Dit gebeurt via coaching en het online 
leerplatform Someflex.

Boek nu je infosessie!

https://bestuurdersnet.unizo.be/info-netwerksessie-aanvragen


Op tijd - én doordacht - inhaken op de juiste trends is cruciaal om vooruit te 
blijven op de markt.

• Hoe blijf je als bedrijf betekenisvol in een snel veranderende wereld? 

• Hoe speel je in op de hoeveelheid aan trends?

• Wie is jouw klant van de toekomst?

Wat houdt de trendsessie in?

• Inspirerende cases. Een blik op de trends van de toekomst.
• Een praktische tool die jou trendbewegingen leert omzetten in nieuwe

business opportuniteiten, passend bij jouw bedrijf én merkidentiteit. 

Kijk hier naar Katherina en laat je overtuigen!

Katherina Kitsinis - Trendspecialist

Met haar bureau Ontrend Agency 
slaat ze de brug tussen trends en de 
correcte inpassing ervan in 
producten of diensten én 
merkidentiteit.

Katherina helpt lokale bedrijven om 
in de veelheid aan internationale 
trends en trendrapporten de juiste 
zaken te detecteren en om te zetten 
naar nieuwe business 
opportuniteiten.

www.ontrend.agency

Boek nu je infosessie!

https://vimeo.com/397965932
http://www.ontrend.agency/
https://bestuurdersnet.unizo.be/info-netwerksessie-aanvragen


Lokaal kopen kun je overal, in alle sectoren, offline en online. 

Van lokaal kopen wordt het hele land beter. Maar je moet dan wel opboksen tegen 
grote internationale, online, spelers en dat kan maar op één manier: door online 
op te vallen!

Tijdens deze workshop krijgt je inspiratie over hoe je als lokale speler online jouw 
plaats inneemt tussen de grote namen.

We bespreken zeker volgende thema's:

• Hoe val je online op? Rekening houdende met de beschikbare middelen van 
een lokale KMO.

• Wat zijn manieren om ook online de band met de lokale consument aan te 
halen?

• Hoe scoor je goed in zoekresultaten met een lokale invalshoek?

De workshop is praktisch opgezet en bevat tal van handige tips waarmee je snel 
aan de slag kan gaan om online op te vallen als Winkelhier.

Lieven Van de Velde
Spreker/coach/ ondernemer

Lieven geeft al meer dan 20 jaar internet en 
digitale marketing trainingen. Hij coacht
zelfstandigen, KMO’s en starters bij hun online 
activiteiten. 

Hij verzamelde de voorbije jaren enkel positieve 
reacties met zijn sessies voor UNIZO.

Boek nu je infosessie!

https://bestuurdersnet.unizo.be/info-netwerksessie-aanvragen


De regel is duidelijk: kosten die je maakt voor je beroep mag je in aftrek brengen. 
Maar op die algemene regel zijn er uitzonderingen. 

Ondernemers moeten weten welke kosten ze fiscaal kunnen inbrengen. 
Want niemand betaalt tenslotte graag teveel belastingen.

Met deze infosessie krijg je inzicht in de algemene principes, courante aftrekbare 
beroepskosten maar ook een aantal belangrijke aandachtspunten die veel geld kunnen 
kosten of opbrengen.

Deze sessie wordt gegeven door specialisten met jarenlange expertise op vlak van 
fiscaliteit. Dit garandeert een sessie op maat van én in de taal van de ondernemer.

Boek nu je infosessie!

https://bestuurdersnet.unizo.be/info-netwerksessie-aanvragen


Wat is winkelbeleving juist en wat maakt je zaak zo uniek? 

In deze sessie bespreken we de 8 fundamenten van een goede fysieke winkel:

• De gevel & de etalage

• De eerste indruk

• De winkelstructuur

• De competentie

• De communicatie

• De service elementen

• De signatuur

• De details

Steven Bollé - Retail coach en designer

Steven was jarenlang strategisch en creatief 
verantwoordelijke bij verschillende Belgische 
bureau’s. In 2015 startte hij als freelancer met 
focus op de zelfstandige ondernemer.

Hij begeleidde al 100-en ondernemers en helpt 
hen doorheen de optimalisatie van hun 
handelszaak. Zo doen zij hun omzet stijgen en 
groeit hun zaak. 

Hij verzamelde de voorbije jaren enkel positieve 
reacties met zijn sessies voor UNIZO.

Boek nu je infosessie!

https://bestuurdersnet.unizo.be/info-netwerksessie-aanvragen


Ongeveer 20% van de economie draait op overheidsuitgaven, ook lokaal. Tijdens deze 
netwerksessie brengt UNIZO de ondernemers in contact met de aankoopdiensten van 
de gemeente en haar partners. Wat mag je verwachten van deze sessie?  

• Procedures:
Een heldere uitleg over de procedures en de nieuwe regels in de wet op de 
overheidsopdrachten.

• Beleid en budget:
Je krijgt van het gemeente- of stadsbestuur een toelichting over hun aankoopbeleid 
en welke uitgaven er zitten aan te komen. 

• Contact:
Online: er wordt toegelicht bij wie je terecht kan om jezelf aan te melden als 
potentiële leverancier.
Offline: Je kan kennismaken met de aankoopverantwoordelijken.

• Online: in 2 delen te organiseren

Afhankelijk van locatie:
• Matthias Castelein 

Lydian, gespecialiseerd in overheidsrecht.
• Jan De Leyn

Schoups advocaten, ervaring en kennis van 
het snel evoluerende 
overheidsopdrachtenrecht.

Praktisch
19u30: Deuren open
20u00: Verwelkoming door UNIZO en gemeente
20u15: Expert overheidsopdrachten
20u45: Planning & procedure, voorstelling 
aankoopverantwoordelijken gemeente & OCMW
21u15: Tijd voor vragen
21u30: Netwerkreceptie, tijd om de 
aankoopverantwoordelijken te ontmoeten!

Boek nu je infosessie!

https://bestuurdersnet.unizo.be/info-netwerksessie-aanvragen


Hoe word je leverancier van de gemeente X?
Wist je dat ongeveer 20% van de economie draait op overheidsuitgaven? Ook lokaal. Tijdens deze netwerksessie brengt UNIZO de 
ondernemers in contact met de aankoopdiensten van de gemeente en haar partners. Zo kom je meer te weten over de wetgeving rond 
overheidsopdrachten en over de nieuwe of vaak terugkerende opdrachten vanuit de gemeente.

Hoe verloopt een aanbesteding?
Matthias Castelein/Jan De Leyn, experten in de Wet op de Overheidsopdrachten, overlopen op heldere wijze het wettelijk kader. Met 
deze praktische toelichting kom je alles te weten over een gemeentelijke aanbesteding.

Welke overheidsopdrachten schrijft de gemeente X zoal uit?
De gemeente zal een korte toelichting geven over de nieuwe en vaak terugkerende aankopen en overheidsopdrachten.

Stel jezelf voor aan de gemeente
De verantwoordelijke economie van gemeente X is aanwezig en kan je contactgegevens bezorgen aan de gemeentelijke diensten die 
overheidsopdrachten uitschrijven. Zo kan blijf je op de hoogte van al het nieuws en opdrachten. 
De inkom is gratis maar inschrijven is verplicht

Boek nu je infosessie!

https://bestuurdersnet.unizo.be/info-netwerksessie-aanvragen
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