
Beste lokale beleidsmakers, 

Beste ondernemers, 

Beste vrienden-genodigden, 

Zoals elk jaar vieren we graag met jullie de ‘Dag van de Ondernemer’. Eén keer per jaar de exclusieve 

aandacht opeisen voor onze economische en maatschappelijke meerwaarde als ondernemers is niets 

teveel. Zeker niet na een jaar waarin veel ondernemer het ongetwijfeld bijzonder zwaar hebben 

gehad, waarin het voor heel wat collega’s knokken was om financieel en mentaal overeind te blijven, 

waarin het uiterste van onze creativiteit en veerkracht werden gevergd en waarin we het meer dan 

ooit in een zeker isolement moesten zien te rooien. Want fysiek samenkomen met de collega’s-

bestuursleden van het UNIZO-bestuur was geruime tijd moeilijk tot quasi onmogelijk. Om nog maar 

te zwijgen over de vele activiteiten die stil lagen, en die in normale tijden zoveel leden 

samenbrengen met collega’s.  

Het thema van onze ‘Dag van de Ondernemer’ dit jaar – “Bedankt om goe zot te zijn!” – klinkt op zijn 

zachtst gezegd een beetje ‘bijzonder’, ‘prikkelend’… Met die boodschap willen we uiteraard de 

aandacht trekken van een zo groot en breed mogelijk publiek. Maar de slogan zegt ook exact wat we 

willen zeggen: Als ondernemer moet je wel ‘goe zot’ zijn – in de meest positieve betekenis van het 

woord – om vol te houden tijdens de afgelopen crisis, zoals we dat hebben gedaan. En om te blijven 

geloven in een betere toekomst, voor onze bedrijven, voor onze economie, voor onze collega’s 

binnen het UNIZO-bestuur, voor familie en vrienden, voor onze werknemers ook, onze klanten en 

leveranciers… Dat verdient een onwaarschijnlijk grote pluim. En die krijgen jullie vandaag van UNIZO, 

van de beleidsmakers en van de ganse samenleving.  

Beste vrienden, 

De veerkracht van wie ondernemersbloed heeft, kent haast geen grenzen. Dat blijkt, bijvoorbeeld, uit 

de starterscijfers voor dit jaar die er, nog maar eens, met zo’n 14% op vooruit gingen. Hoe ‘zot’ is 

dat?!... Dat is fantastisch nieuws want onze economie heeft nood aan een voldoende nieuw 

ondernemersbloed. Wel is het daarbij belangrijk dat starters goed voorbereid aan hun 

ondernemersavontuur beginnen. Met ons ruime UNIZO-Startersaanbod maken we daar volop werk 

van. En uiteraard doen we er vanuit ons UNIZO-bestuur ook alles aan om onze lokale nieuwe 

ondernemers te ondersteunen en te verwelkomen. 

Veerkracht zagen en zien we, bijvoorbeeld, ook bij onze lokale handelaars, die de afgelopen periode 

veel meer nog dan voorheen inzetten op diverse vormen van online verkoop – meestal naast hun 

fysieke winkel(s) – om zo in te spelen op de toenemende klantenvraag en om hun omzetcijfers op te 

krikken. Begin volgende maand nog lanceerden ze hun eigen ‘Winkelhierlied’, samen met zanger 

Ronny Mosuse, om hun troeven een meerwaarde voor de lokale gemeenschap in de verf te zetten. 

En om te benadrukken hoe belangrijk lokaal kopen is en blijft voor levende en leefbare 

handelskernen. Bij deze doe ik aan jullie hier andermaal een warme oproep: Koop zoveel mogelijk 

lokaal. Want wat je hier uitgeeft, vloeit op de één of andere manier terug naar de samenleving. 

Daarbij kijk ik niet alleen naar de consumenten, die we allemaal zijn, maar net zo goed naar onze 

lokale overheden en beleidsmakers, naar onze scholen en andere instellingen… Zij moeten net zo 

goed de reflex hebben om bij hun aanbestedingen maximale kansen te geven aan ondernemers uit 

de eigen gemeente en regio. Niet de grote buitenlandse prijsbreker betaalt hier 

gemeentebelastingen, niet de multinationale webshop sponsort de lokale sportclubs en het goede 

doel. Nee, dat doen wij, lokale ondernemers. 

Beste ondernemers, beste genodigden, 



Lokaal kopen is ook duurzamer kopen. De politiek en de media hadden er de afgelopen weken en 

maanden van vol en terecht: We moeten als mensheid onze ecologische voetafdruk verkleinen om 

het klimaat, en daarmee ook onze economie en samenleving, te redden. Uiteraard hebben veel van 

onze ondernemers niet op de Vlaamse regering of op ‘Glasgow’ gewacht om al een duurzame omslag 

te maken, op vlak van energievoorziening, van productie, van uitstoot, van verpakkingskeuzes… En 

ook vanuit UNIZO hebben we al bij herhaling onze voorstellen geformuleerd voor een op termijn 

klimaatneutrale economie. Veel van de sleutels voor een meer duurzame aanpak liggen echter bij de 

overheden, op verschillende niveaus: Lokaal, Vlaams, federaal, Europees, internationaal… Waarmee 

we niet bedoelen dat zij het werk van onze ondernemers moeten overnemen. Maar ze moeten met 

hun beleid en regelgeving wel de omstandigheden creëren die het voor onze bedrijven makkelijker 

dan vandaag maken om op vlak van duurzame investeringen naar een hogere versnelling te 

schakelen. Rigide regels, zware en langdurige procedures en administratie, haast eindeloze 

protestmogelijkheden van de omgeving… doen veel van onze in oorsprong gemotiveerde bedrijven in 

de remmen vliegen, naast de vaak hoge kostprijs van die investeringen, waarvoor we extra financiële 

tegemoetkomingen vragen. Zeker nu de coronacrisis de investeringsreserves van veel ondernemers 

heeft opgegeten zijn voldoende subsidies voor duurzame investeringen broodnodig. 

Regelgeving gaat niet alleen over soepelheid en snelheid. Het gaat ook over een eerlijk speelveld, 

met gelijke concurrentiekansen voor onze bedrijven. Het is goed dat we de lat op vlak van 

duurzaamheid hoog willen leggen, nationaal, Europees… Maar als de rest van de wereld, of een deel 

daarvan niet meedoet, waardoor de regels in die landen lakser zijn, belanden onze lokale 

ondernemers in een concurrentieel nadelige positie die hen potentieel hun toekomst kan kosten. Als 

we dat toelaten, creëren we net het omgekeerde van een duurzaam model, waarbij uiteindelijk de 

zwaarste vervuilers het meeste winnen. Dat, beste vrienden, zou pas ‘te zot’ zijn voor woorden. 

Maar terug naar het ‘hier en nu’. Want vandaag is het feest. Deze ‘Dag van de Ondernemer’ is er één 

op trots mee uit te pakken. Het is een dag om onze ongegeneerd te ‘outen’ als motor van de 

economie. En om daarvoor het maatschappelijk applaus in ontvangst te nemen dat ons toekomt. 

Laat ons daar samen het glas op heffen. Gezondheid! 

 

 

 


