
 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 

  

UNIZO vzw | Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel | unizo.be      

Gemeentebestuur Anderlecht 
College burgemeester en schepenen 
Raadsplein 1 
1070 Anderlecht  



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 

  

UNIZO vzw | Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel | unizo.be      

Stadsbestuur Brussel 
College burgemeester en schepenen 
Grote Markt 1 
1000 Brussel  



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 

  

UNIZO vzw | Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel | unizo.be      

Gemeentebestuur Elsene 
College burgemeester en schepenen 
Elsensesteenweg 168 
1050 Elsene  



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 

  

UNIZO vzw | Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel | unizo.be      

Gemeentebestuur Etterbeek 
College burgemeester en schepenen 
Oudergemlaan 113-115 
1040 Etterbeek  



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 

  

UNIZO vzw | Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel | unizo.be      

Gemeentebestuur Evere 
College burgemeester en schepenen 
Servaas Hoedemaekersplein 10 
1140 Evere  



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 

  

UNIZO vzw | Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel | unizo.be      

Gemeentebestuur Ganshoren 
College burgemeester en schepenen 
Keizer Karellaan 140 
1083 Ganshoren  



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 

  

UNIZO vzw | Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel | unizo.be      

Gemeentebestuur Jette 
College burgemeester en schepenen 
Wemmelsesteenweg 100 
1090 Jette  



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 

  

UNIZO vzw | Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel | unizo.be      

Gemeentebestuur Koekelberg 
College burgemeester en schepenen 
Henri Vanhuffelplein 6 
1081 Koekelberg  



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 

  

UNIZO vzw | Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel | unizo.be      

Gemeentebestuur Oudergem 
College burgemeester en schepenen 
Emile Idiersstraat 12-14 
1160 Oudergem  



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 

  

UNIZO vzw | Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel | unizo.be      

Gemeentebestuur Schaarbeek 
College burgemeester en schepenen 
Colignonplein 1 
1030 Schaarbeek  



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 

  

UNIZO vzw | Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel | unizo.be      

Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 
College burgemeester en schepenen 
Koning Albertlaan 33 
1082 Sint-Agatha-Berchem  



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 

  

UNIZO vzw | Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel | unizo.be      

Gemeentebestuur Sint-Gillis 
College burgemeester en schepenen 
Maurice Van Meenenplein 39 
1060 Sint-Gillis  



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 

  

UNIZO vzw | Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel | unizo.be      

Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek 
College burgemeester en schepenen 
Graaf van Vlaanderenstraat 20 
1080 Sint-Jans-Molenbeek  



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 

  

UNIZO vzw | Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel | unizo.be      

Gemeentebestuur Sint-Joost-ten-Node 
College burgemeester en schepenen 
Sterrenkundelaan 13 
1210 Sint-Joost-ten-Node  



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 

  

UNIZO vzw | Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel | unizo.be      

Gemeentebestuur Sint-Lambrechts-Woluwe 
College burgemeester en schepenen 
Paul Hymanslaan 2 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe  



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 

  

UNIZO vzw | Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel | unizo.be      

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Woluwe 
College burgemeester en schepenen 
Ch. Thielemanslaan 93 
1150 Sint-Pieters-Woluwe  



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 

  

UNIZO vzw | Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel | unizo.be      

Gemeentebestuur Ukkel 
College burgemeester en schepenen 
Jean Vander Elstplein 29 
1180 Ukkel  



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 
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Gemeentebestuur Vorst 
College burgemeester en schepenen 
Pastoorstraat 2 
1190 Vorst  



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, 
Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking Brussel, helpt u 
graag: 0478 444 119 - Anton.VanAssche@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Elke Tielemans 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel 
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Gemeentebestuur Watermaal-Bosvoorde 
College burgemeester en schepenen 
Antoine Gilsonplein 1 
1170 Watermaal-Bosvoorde  


