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De DISKO-ervaring : keuzes maken

De tijd nemen om te kijken wat je kerntaken zijn en wat je wil doen.

De DISKO-waarden :

• DUURZAAM

• INNOVATIEF

• SAMENWERKEND

• KLANTGEDREVEN

• ONDERNEMEND



Exit Eindejaarsactie

Durf ingrijpende beslissingen te nemen, zelfs als er tradities sneuvelen…



Evenwichtige samenstelling van je bestuur

Mensen uit verschillende sectoren zorgen voor meer voeling met de ‘klant’



Werk samen met lokale en geëngageerde sponsors

Zorgt voor een mooi budget

Eigen website verbetert de communicatie (nieuwsbrief)



Zorg voor een mooi aanbod aan activiteiten

• Een ander publiek aantrekken

• Verschillende beroepsgroepen samenbrengen

• Eventueel samen met andere organisaties of LOV’s

• Voorbeelden :

- EK/WK Voetbal

- Lo Golf Trophy (in Puyenbroeck)

- Jonge ondernemers in KBC-toren

- Ondernemersfeest samen met Unizo Lokeren, Kunstgrasproject Lochristi 

- Bedrijfsbezoek Proef in Wetteren



EK/WK voetbal met Picasso Village



Lo Golf Trophy in Puyenbroeck



Jonge ondernemers in de KBC-toren



Ondernemersfeest met gastspreker Sven Nys – samen met 
Unizo Lokeren en Kunstgrasproject Lochristi



Bedrijfsbezoek bij Proef in Wetteren



Ook kleine events kunnen zeer succesvol zijn…

NETWERKONTBIJTEN

• Elke maand bij een andere ondernemer

• Vast format : ontbijt – actueel thema – kennismaking - netwerking

• Mensen uit diverse sectoren – 20 à 30 aanwezigen

• Ontbijt verzorgd door gastbedrijf of geleverd door lokale Unizo-ondernemer

• Voorbeelden van gastlocaties : IChics – drankenhandel – fitnesscentrum - Sleeplife –
3D-bedrijf – Rolluiken Baert : sponsors krijgen eerste keuze

• Eenvoudige organisatie – geen avondlijke vergadering





5 tips naar een Ondernemersnetwerk

1. De DISKO-analyse : durven veranderen!

2. Zorg voor een evenwichtige samenstelling van je bestuur

3. Werk samen met lokale sponsors

4. Zorg voor een mooi aanbod aan activiteiten voor je doelgroepen, eventueel samen 
met andere organisaties/LOV’s

5. Ook kleine events kunnen zeer succesvol zijn!

En niet te vergeten : have fun!



Niet vergeten : have fun!



Vragen ?


