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INFO- EN NETWERKSESSIES NAJAAR 2020

• Gratis spreker 

• Tekst en beeld voor mail & Facebook

• Activiteit op www.unizo.be & mailing

• Een evaluatiemail

• Bij online sessies: wij regelen via de 
spreker het platform voor de sessie

Wat je krijgt?

• Bezorg tijdig 2 voorstellen van data

• Maak promotie: via e-mail, social media, 
eventueel via een uitnodiging op papier. 

• Leg ook de brug naar niet-leden !

• Bij fysieke-sessies: 

• Zorg voor een kwalitatief uitgeruste zaal 
(wifi, geluidsversterking, scherm voor projectie)

• Houd rekening met de UNIZO corona-richtlijnen

Wat je doet?

Boek nu je infosessie!

http://www.unizo.be/
https://bestuurdersnet.unizo.be/sites/default/files/inline-files/Unizo events en vergaderingen in het nieuwe werkjaar.pdf
https://bestuurdersnet.unizo.be/info-netwerksessie-aanvragen


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

Bedrijfsbeheer Bedrijfsstrategie Ja Ja

Bedrijfsbeheer Een blik op de toekomst van jouw onderneming Ja Ja

Belangenbehartiging Wegenwerken: Actie wegzinken of actie nemen? Ja Ja

Belangenbehartiging Ontbijt met uw burgemeester Ja Ja

De ondernemer als mens Burn Outing Ja Eventueel

Digitalisering Smart City, een slimme stad: wat betekent dat? Ja Ja

Digitalisering Wat kan je doen met social media en hoe haal je er meer uit? Ja Ja

Digitalisering – Marketing Winkelhier: De ideale website Ja Ja

Duurzaamheid Energiecoaching voor ondernemers Ja Ja

Financieel Balanslezen voor beginners Ja Ja

Financieel Aftrekbare beroepskosten onder de loep Ja Eventueel

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

Marketing Schrijven van wervende teksten Ja Ja

Marketing Vermelkvuldig: Online en offline mond-tot-mondreclame Ja Ja

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

Het goede doel Help jij het Rode Kruis mee helpen? Ja Neen

IT-ondersteuning Krijg technische ondersteuning bij je online event Neen Ja



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

• Wil je als bedrijf betekenisvol blijven 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.

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


Het maken van de juiste strategische keuze op het juiste moment is gemakkelijker 

gezegd dan gedaan. Welke zijn belangrijke keuzes, wie maakt deze en wat zijn de 

mogelijke gevolgen? 

Hoe maak je de juiste keuzes zonder op elke opportuniteit te springen?

Thema’s die aan bod komen:

• Waarom strategie en welke strategie?

• Waarin willen/kunnen we onderscheidend zijn t.o.v. de concurrentie?

• Waar en hoe willen/kunnen we groeien?

• Wat willen mijn klanten ?

• Strategie uitvoeren en opvolgen : van strategiekaart tot KPI’s

• Voorbeelden van succesvolle strategie en uitvoering

Johan Carton, partner van Moore 
België, en verantwoordelijk voor de 
business unit Strategie.

Heeft meer dan 25 jaar ervaring in de 
materie, en hielp vele tientallen 
organisaties bij het kristalhelder 
formuleren van hun strategie.

Boek nu je infosessie!

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


Met deze infosessie geeft UNIZO aan de getroffen ondernemers inzicht in de 

acties die zij (samen) kunnen nemen.

• Wat is hinder?

• Wat kan je als ondernemer doen?

• Wat kan het gemeentebestuur doen?

• Wetgeving

• Na de werken

Deze sessie wordt gegeven door een UNIZO-medewerker die vertrouwd 

is met de omgeving. De getroffen ondernemers krijgen een duidelijke uitleg én 

perspectief.

Je krijgt een sessie op maat van én volgens de plaatselijke omstandigheden.

Boek nu je infosessie!

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


• Profileer je als UNIZO bestuur bij het lokale beleid.

• Breng je leden/ondernemers in contact met hun burgemeester en beleidsmakers.

• Ondernemers betalen bijdragen, maar wat krijgen ze in ruil?

• Laat ondernemers individuele vragen stellen aan hun burgemeester of schepen.

• Schakel een moderator in en ga in gesprek.

Boek nu je ontbijt!

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


• Gedrevenheid, werklust en een ondernemende geest: 
je troeven als zelfstandige zijn tegelijkertijd een potentiële bron voor stress en 
mogelijks burn-out. 

Tijdens een verhelderende interactieve sessie ontdek je de risico's die je loopt, 
wat de alarmsignalen zijn en hoe je hier tijdig iets kan aan doen.

• Vervolgens leggen we jouw sociale rechten uit bij arbeidsongeschiktheid. Hoe 
pak je dat aan? 

• Heb je recht op een ziekte-uitkering? 

• Moet je sociale bijdragen verder betalen? 

• Kan je tijdens je arbeidsongeschiktheid het werk stilaan hervatten met 
behoud van jouw ziekte-uitkering? 

• Zou je je best aanvullend verzekeren? 

• Kom het allemaal te weten!

Dr. Coppens Frederik - Arbeidsgeneesheer Liantis

Actuele info op de Burn Out website van Liantis.
Loop ik risico? Doe de test!

Boek nu je infosessie!

https://www.liantis.be/nl/welzijn-op-het-werk/gezondheid/psychosociaal-welzijn/stress-burn-out
https://www.liantis.be/burn-outing
https://bestuurdersnet.unizo.be/info-netwerksessie-aanvragen


Via informatie en data krijgt een overheid greep op z’n uitdagingen. Anders is een concrete 
aanpak nooit mogelijk. Tegelijkertijd veroorzaakt deze interactie spanningen. Denk maar 
aan mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid, economische leefbaarheid, enzovoort. Allemaal 
van invloed op ondernemers.

Gelukkig is de technologie rijp om alle nodige informatie te verwerken. We moeten alle 
Internet of Things (IOT) combineren met de fysieke ruimte rondom ons. Niet alleen voor 
de fun. Wel om greep te krijgen op de problemen.

• In deel 1 gaat Pieter Ballon in op het concept slimme stad en geeft hij voorbeelden

• In deel 2 gaat de schepen in op de plannen van jouw stad of gemeente

• In deel 3 gaat het beleid in gesprek met z’n ondernemers (ruimte voor vragen).

Pieter Ballon is master in de Hedendaagse 
Geschiedenis en doctoreerde in de 
Communicatiewetenschappen. 

Bij iMinds, het digitale onderzoekscentrum 
van de Vlaamse overheid, is hij de expert in 
smart cities.

Boek nu je infosessie!

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 

Bart Meese is online contentmarketeer bij 
Socialemediaburo.be. 

Hij 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


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 heel wat 
positieve reacties met zijn sessies voor UNIZO.

Boek nu je infosessie!

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


Ondernemers en KMO’s hebben baat bij het verminderen van hun CO² uitstoot. 

Wat zijn de mogelijkheden?

• Zonnepanelen/zonneboiler/warmtepompboiler

• Koelinstallaties: welk soort koudemiddelen zijn toekomstgericht?

• Verlichting: LED en lighting as a service.

Brecht Zwaenepoel

Stafmedewerker Energie – WVI & projectleider 
project TERTS

Het project TERTS zet in op een vermindering van 
CO₂-uitstoot in de tertiaire sector. Het is een sector 
die lang links bleef liggen vanwege de 
kleinschaligheid en grote diversiteit.

Boek nu je infosessie!

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


Of het nu gaat over je eigen vennootschap, een klant, een leverancier of een 
concurrent: de juiste conclusies kan je trekken met behulp van de balans.

Tijdens deze sessie 'Balanslezen' maken we je in korte tijd wegwijs in de structuur van 
de balans en de resultatenrekening en lichten we de voornaamste ratio’s toe. 

Ook de jaarrekening van een vennootschap wordt onder de loep genomen.
We doen dit interactief, zodat balanslezen na afloop minder geheimen voor je heeft. 

Peter Verschelden is accountant en 
bedrijfsrevisor (voorzitter Moore België).

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

Helpt ondernemers om te groeien door hun 
handelszaak te optimaliseren en zo hun omzet te 
doen stijgen.

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.

Voor een vurig pleidooi van de Schrijfdokter klik hier!

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


Ongeveer 20% van de economie draait op overheidsuitgaven, ook lokaal. Tijdens deze 
netwerksessie brengt UNIZO de gemeente in contact met ondernemers uit eigen streek. 
Zo kom je in contact met de aankoopdiensten van de gemeente en haar partners. 

Wat mag je verwachten van deze sessie?  

• Procedures:
Een heldere uitleg over welke procedures je moet volgen. Ook de nieuwe regels in de 
wet op de overheidsopdrachten komen aan bod.

• 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: Daarna kan je kennis maken met de aankoopverantwoordelijken

• Online: in 2 delen te organiseren

Afhankelijk van locatie:

Matthias Castelein – Publius advocaten, Publius
een in overheidsrecht gespecialiseerd 
advocatenkantoor.

Jan De Leyn – Schoups advocaten
Ervaring en kennis van het snel evoluerende 
overheidsopdrachtenrecht.

Boek nu je infosessie!

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


Hoe word je leverancier van de gemeente X?

UNIZO organiseert samen met gemeente X een infoavond. Zo kom je als ondernemer meer te weten over de wetgeving rond overheidsopdrachten 
en over de nieuwe of vaak terugkerende opdrachten vanuit de gemeente.

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

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.

Stel jezelf voor aan de gemeente
De verantwoordelijke economie van gemeente Avelgem 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

Praktisch
19u30: Deuren open
20u00: Verwelkoming door UNIZO en gemeente
20u15: Voornaam Naam, expert overheidsopdrachten
20u45: Gemeente X: planning & procedure, voorstelling aankoopverantwoordelijken gemeente & OCMW
21u15: Tijd voor vragen
21u30: Netwerkreceptie, tijd om de aankoopverantwoordelijken te ontmoeten! (Zie draaiboek)



Rode Kruis

© unizo.be

Wil je de armen uit de mouwen 
steken voor het Rode Kruis? Dat kan! 

Koppel het nuttige aan het 
aangename door in groep:
bloed- of plasma te gaan geven in een 
van de 13 donorcentra in Vlaanderen 
en Brussel
je omgeving warm te maken om de 
app eerste hulp te laten downloaden
Zo combineer je een goede daad aan 

een gezellige activiteit met je collega-
ondernemers. 

Help jij het Rode Kruis mee helpen?

Boek nu het Rode Kruis!

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


CONTACT
WEST-VLAANDEREN

• Lisa Raes – lisa.raes@unizo.be – 0474 45 59 59 
• Willem Verfaillie – willem.verfaillie@unizo.be – 0472 78 88 34 
• Brecht Clyncke – brecht.clyncke@unizo.be – 0472 68 70 35
• Anton Vanheuverzwyn – anton.vanheuverzwyn@unizo.be

OOST-VLAANDEREN

• Johan Michels – johan.michels@unizo.be – 0476 90 87 27
• Reinout Maus – reinout.maus@unizo.be – 0478 56 87 90
• Karlien Erregat – karlien.erregat@unizo.be – 0494 64 03 69

ANTWERPEN

• Stéphane Vandenbroeck – stephane.vandenbroeck@unizo,be – 0473 69 42 96
• Benjamin Van Laethem – benjamin.vanlaethem@unizo.be – 0483 66 13 21
• Jessica Vander Stuyft – jessica.vanderstuyft@unizo,be – 0468 181083

LIMBURG

• Eric Bervoets – eric.bervoets@unizo.be – 0475 36 69 79 

• Thierry Dekkers – thierry.dekkers@unizo.be – 0478 27 06 03

• Johan Revinsek – johan.revinsek@unizo.be – 0496 80 02 74

• Wendy Vandeput wendy.vandeput@unizo.be 0478 36 44 42

VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL

• Yves Steyaert – yves.steyaert@unizo.be – 0477 52 01 83

• Savanna Fonteijn – savanna.fonteijn@unizo.be – 0472 69 47 18

• Samad Guessous – samad.guessous@unizo.be – 0471 87 03 39
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