
Welkom!

UNIZO Deinze

Organiseren : het nieuwe werkjaar van 
Unizo Deinze, online of net niet.

Spreker: Lard Vanobbergen, voorzitter 
UNIZO Deinze

#voorzittersgelinkt



Het nieuwe werkjaar organiseren

Tijdens de lockdown ging UNIZO Deinze 100% online. Een 
gesprek met de burgemeester, vragen voor Alexander De 
Croo, webinars en ondernemerscafés. Welke lessen trekt 

UNIZO Deinze uit de voorbije periode? Hoe vormen zij hun 
nieuwe werkjaar en welk advies geeft de voorzitter aan 

collega’s die online of offline willen organiseren?



Herkenbaar?





UNIZO Deinze – een nieuw werkjaar?

• WAT HEBBEN WE GEDAAN?

• WAT HEBBEN WE GELEERD?

• WAT GAAN WE DAARMEE DOEN? 

• 5 TIPS!



13/03 LOCKDOWN! 19/03 ONLINE EVENT!



Werking tijdens corona

• Eerste event samen met Unizo Aalter

• Kennismaking met de digitale tools voor 
online sessions (Facebook live, OBS,…)

• Mix tussen online trainingen, online 
ondernemerscafé’s en relevante 
interviews

• Afgesloten met een offline 
ondernemerscafé vlak voor het verlof



Wat?

• Online infosessies over bv. online 
meetings opzetten, Facebook shop…

• Voor én na online ondernemerscafés

• Relevante interviews met bv de 
burgemeester en Alexander De Croo

• Interview en training rond stress en angst

• Covid-proof ondernemerscafé



Lessons learned!

Iedereen online voorstellen of online ‘tour de table’ 
is iedereen k.tsbeu

Online sessies geven alleen is bijzonder moeilijk

Tools en software leren is key!

Herbekijken op Facebook is cool



Lessons learned!

Online netwerken werkt niet!

MAAR !

Ook lang niet iedereen wil of durft al off-line 
ontmoeten

HYBRIDE 
JAARPROGRAMMA



HYBRIDE JAARPROGRAMMA

• Mix van online & offline

• Veiligheid is prioriteit nummer 1... Maar 
organiseer steeds zoveel mogelijk offline, 
zelfs met de beperkingen en binnen de 
richtlijnen

• Zorg steeds voor een plan B online

• Combineer je offline events met een 
livestream voor de thuisblijvers

• Zet een digitale bovenlaag op als 
alternatief voor kennismaking



5 tips!

1. Duik als LOV in de digitale tools, leer ze kennen of breid je bestuur uit met iemand 
met kennis van zaken

2. Doe steeds wat kan en mag, maar ook niet minder!

3. Zet samenwerkingen op met LOV’s uit je buurt. Digitale events samen opzetten is 
makkelijk!

4. Zet een digitale netwerklaag er bovenop

5. Zorg voor een goede samenwerking met je stad of gemeente ifv logistiek



Vragen ?


