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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Savanna Fonteijn, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0472 69 47 18 - Savanna.Fonteijn@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 Machelen 
College burgemeester en schepenen 
Woluwestraat 1  
1830 MACHELEN (BT) 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Savanna Fonteijn, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0472 69 47 18 - Savanna.Fonteijn@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 Ternat 
College burgemeester en schepenen 
Gemeentehuisstraat 21  
1740 TERNAT 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Savanna Fonteijn, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0472 69 47 18 - Savanna.Fonteijn@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 van Wemmel 
College burgemeester en schepenen 
Dokter Folletlaan 28  
1780 WEMMEL 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Savanna Fonteijn, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0472 69 47 18 - Savanna.Fonteijn@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 Galmaarden 
College burgemeester en schepenen 
Marktplein 17  
1570 GALMAARDEN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Savanna Fonteijn, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0472 69 47 18 - Savanna.Fonteijn@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 Steenokkerzeel 
College burgemeester en schepenen 
Orchideeënlaan 17  
1820 STEENOKKERZEEL 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Karlien Erregat, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0494 64 03 69 - karlien.erregat@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Jos Vermeiren 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Oost-Vlaanderen 

  

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

Stadsbestuur Gent 
College burgemeester en schepenen 
Keizer Karelstraat 1  
9000 GENT 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Benjamin Van Laethem, uw provinciale contactpersoon, helpt u 
graag: 
0483 66 13 21 - Benjamin.VanLaethem@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Sofi Van Ussel 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Antwerpen 

  

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

Gemeentebestuur Borsbeek 
College burgemeester en schepenen 
De Robianostraat 64  
2150 BORSBEEK 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Benjamin Van Laethem, uw provinciale contactpersoon, helpt u 
graag: 
0483 66 13 21 - Benjamin.VanLaethem@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Sofi Van Ussel 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Antwerpen 

  

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

Gemeentebestuur van Malle 
College burgemeester en schepenen 
Antwerpsestwg 246  
2390 MALLE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Benjamin Van Laethem, uw provinciale contactpersoon, helpt u 
graag: 
0483 66 13 21 - Benjamin.VanLaethem@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Sofi Van Ussel 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Antwerpen 

  

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

Gemeentebestuur Boom 
College burgemeester en schepenen 
Antwerpsestraat 44  
2850 BOOM 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Benjamin Van Laethem, uw provinciale contactpersoon, helpt u 
graag: 
0483 66 13 21 - Benjamin.VanLaethem@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Sofi Van Ussel 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Antwerpen 

  

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

Gemeentebestuur Kapellen 
College burgemeester en schepenen 
Antwerpsesteenweg 130  
2950 KAPELLEN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Benjamin Van Laethem, uw provinciale contactpersoon, helpt u 
graag: 
0483 66 13 21 - Benjamin.VanLaethem@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Sofi Van Ussel 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Antwerpen 

  

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

Gemeentebestuur Zoersel 
College burgemeester en schepenen 
Handelslei 167  
2980 ZOERSEL 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Benjamin Van Laethem, uw provinciale contactpersoon, helpt u 
graag: 
0483 66 13 21 - Benjamin.VanLaethem@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Sofi Van Ussel 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Antwerpen 

  

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

Gemeente Aartselaar 
College burgemeester en schepenen 
Baron van Ertbornstraat 1  
2630 AARTSELAAR 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Benjamin Van Laethem, uw provinciale contactpersoon, helpt u 
graag: 
0483 66 13 21 - Benjamin.VanLaethem@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Sofi Van Ussel 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Antwerpen 

  

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

Gemeente Niel 
College burgemeester en schepenen 
Ridder Berthoutlaan 1  
2845 NIEL 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Benjamin Van Laethem, uw provinciale contactpersoon, helpt u 
graag: 
0483 66 13 21 - Benjamin.VanLaethem@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Sofi Van Ussel 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Antwerpen 

  

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

Stadsbestuur Lier 
College burgemeester en schepenen 
Paradeplein 2 /1 
2500 LIER 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Benjamin Van Laethem, uw provinciale contactpersoon, helpt u 
graag: 
0483 66 13 21 - Benjamin.VanLaethem@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Sofi Van Ussel 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Antwerpen 

  

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

Stadsbestuur Mechelen 
College burgemeester en schepenen 
Grote Markt 21  
2800 MECHELEN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Benjamin Van Laethem, uw provinciale contactpersoon, helpt u 
graag: 
0483 66 13 21 - Benjamin.VanLaethem@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Sofi Van Ussel 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Antwerpen 

  

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

Gemeente Willebroek 
College burgemeester en schepenen 
Pastorijstraat 1  
2830 WILLEBROEK 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Benjamin Van Laethem, uw provinciale contactpersoon, helpt u 
graag: 
0483 66 13 21 - Benjamin.VanLaethem@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Sofi Van Ussel 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Antwerpen 

  

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

Gemeente Puurs-Sint-Amands 
College burgemeester en schepenen 
Hoogstraat 29  
2870 Puurs-Sint-Amands 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Benjamin Van Laethem, uw provinciale contactpersoon, helpt u 
graag: 
0483 66 13 21 - Benjamin.VanLaethem@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Sofi Van Ussel 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Antwerpen 

  

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

Gemeentebestuur Berlaar 
College burgemeester en schepenen 
Markt 1  
2590 BERLAAR 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Benjamin Van Laethem, uw provinciale contactpersoon, helpt u 
graag: 
0483 66 13 21 - Benjamin.VanLaethem@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Sofi Van Ussel 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Antwerpen 

  

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

Gemeente Rijkevorsel 
College burgemeester en schepenen 
Molenstraat 5  
2310 RIJKEVORSEL 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Benjamin Van Laethem, uw provinciale contactpersoon, helpt u 
graag: 
0483 66 13 21 - Benjamin.VanLaethem@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Sofi Van Ussel 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Antwerpen 

  

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

Stad Geel 
College burgemeester en schepenen 
Werft 20  
2440 GEEL 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Sofie Vanhout, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0471 85 84 54 - sofie.vanhout@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      

Gemeente Oud-Heverlee 
College burgemeester en schepenen 
Gemeentestraat 2  
3054 VAALBEEK 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Sofie Vanhout, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0471 85 84 54 - sofie.vanhout@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 Bierbeek 
College burgemeester en schepenen 
Speelpleinstraat 8  
3360 BIERBEEK 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Sofie Vanhout, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0471 85 84 54 - sofie.vanhout@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 Leuven 
College burgemeester en schepenen 
Professor Van Overstraetenplein 1  
3000 LEUVEN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Savanna Fonteijn, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0472 69 47 18 - Savanna.Fonteijn@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      

Gemeente Kampenhout 
College burgemeester en schepenen 
Gemeentehuisstraat 16  
1910 KAMPENHOUT 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Savanna Fonteijn, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0472 69 47 18 - Savanna.Fonteijn@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      

Gemeente Tervuren 
College burgemeester en schepenen 
Markt 7 /2 
3080 TERVUREN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Sofie Vanhout, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0471 85 84 54 - sofie.vanhout@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 Glabbeek 
College burgemeester en schepenen 
Grotestraat 33  
3380 GLABBEEK 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Sofie Vanhout, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0471 85 84 54 - sofie.vanhout@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      

Stad Landen 
College burgemeester en schepenen 
Stationsstraat 29  
3400 LANDEN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Sofie Vanhout, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0471 85 84 54 - sofie.vanhout@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 Lubbeek 
College burgemeester en schepenen 
Gellenberg 16  
3210 LUBBEEK 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Sofie Vanhout, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0471 85 84 54 - sofie.vanhout@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 Boutersem 
College burgemeester en schepenen 
Neervelpsestraat 11  
3370 BOUTERSEM 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Sofie Vanhout, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0471 85 84 54 - sofie.vanhout@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 Tienen 
College burgemeester en schepenen 
Grote Markt 27  
3300 TIENEN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Savanna Fonteijn, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0472 69 47 18 - Savanna.Fonteijn@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      

Gemeente St-Pieters-Leeuw 
College burgemeester en schepenen 
Pastorijstraat 21  
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Savanna Fonteijn, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0472 69 47 18 - Savanna.Fonteijn@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 Grimbergen 
College burgemeester en schepenen 
Prinsenstraat 3  
1850 GRIMBERGEN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Savanna Fonteijn, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0472 69 47 18 - Savanna.Fonteijn@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 Dilbeek 
College burgemeester en schepenen 
Gemeenteplein 1  
1700 DILBEEK 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Savanna Fonteijn, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
473 69 47 18 - Savanna.Fonteijn@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 Asse 
College burgemeester en schepenen 
Gemeenteplein 1  
1730 ASSE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Reinout Maus, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0478 56 87 90 - reinout.maus@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Jos Vermeiren 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Oost-Vlaanderen 

  

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

Gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem 
College burgemeester en schepenen 
Marktplein 3  
9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Reinout Maus, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0478 56 87 90 - reinout.maus@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Jos Vermeiren 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Oost-Vlaanderen 

  

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

Gemeente Haaltert 
College burgemeester en schepenen 
Hoogstraat 41  
9450 HAALTERT 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Reinout Maus, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0478 56 87 90 - reinout.maus@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Jos Vermeiren 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Oost-Vlaanderen 

  

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

Gemeente Berlare 
College burgemeester en schepenen 
Dorp 22  
9290 BERLARE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Reinout Maus, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0478 56 87 90 - reinout.maus@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Jos Vermeiren 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Oost-Vlaanderen 

  

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

Gemeentebetuur Laarne 
College burgemeester en schepenen 
Dorpsstraat 2  
9270 LAARNE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Reinout Maus, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0478 56 87 90 - reinout.maus@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Jos Vermeiren 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Oost-Vlaanderen 

  

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

Stadsbestuur Lokeren 
College burgemeester en schepenen 
Groentemarkt 1  
9160 LOKEREN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Reinout Maus, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0478 56 87 90 - reinout.maus@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Jos Vermeiren 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Oost-Vlaanderen 

  

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

Gemeente Temse 
College burgemeester en schepenen 
Frans Boelplein 1  
9140 TEMSE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Reinout Maus, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0478 56 87 90 - reinout.maus@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Jos Vermeiren 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Oost-Vlaanderen 

  

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

Stadsbestuur Sint-Niklaas 
College burgemeester en schepenen 
Grote Markt 1  
9100 SINT-NIKLAAS 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Johan Michels, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0476 90 87 27 - johan.michels@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Jos Vermeiren 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Oost-Vlaanderen 

  

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

Gemeente Aalter 
College burgemeester en schepenen 
Europalaan 22  
9880 AALTER 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Johan Michels, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0476 90 87 27 - johan.michels@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Jos Vermeiren 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Oost-Vlaanderen 

  

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

Gemeente Kruisem 
College burgemeester en schepenen 
Markt 1  
9770 Kruisem 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Johan Michels, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0476 90 87 27 - johan.michels@unizo.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Jos Vermeiren 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO Oost-Vlaanderen 

  

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

Gemeente Merelbeke 
College burgemeester en schepenen 
Hundelgemsesteenweg 353  
9820 MERELBEKE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Brecht Clyncke, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0472 68 70 35 - brecht.clyncke@unizowvl.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Wouter Blomme 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO West-Vlaanderen 

  

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

Gemeente Oostkamp 
College burgemeester en schepenen 
Kapellestraat 19  
8020 OOSTKAMP 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Brecht Clyncke, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0472 68 70 35 - brecht.clyncke@unizowvl.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Wouter Blomme 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO West-Vlaanderen 

  

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

Gemeente De Haan 
College burgemeester en schepenen 
Leopoldlaan 24  
8420 DE HAAN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Brecht Clyncke, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0472 68 70 35 - brecht.clyncke@unizowvl.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Wouter Blomme 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO West-Vlaanderen 

  

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

Gemeente Middelkerke 
College burgemeester en schepenen 
Spermaliestraat 1  
8430 MIDDELKERKE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Willem Verfaillie, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0472 75 88 34 - willem.verfaillie@unizowvl.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Wouter Blomme 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO West-Vlaanderen 

  

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

Gemeentebestuur Meulebeke 
College burgemeester en schepenen 
Markt 1  
8760 MEULEBEKE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Mattijs Baekelant, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0471 76 58 70 - Mattijs.baekelant@unizowvl.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Wouter Blomme 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO West-Vlaanderen 

  

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

Gemeente Wevelgem 
College burgemeester en schepenen 
Vanackerestraat 16  
8560 WEVELGEM 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Lisa Raes, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0474 45 59 59 - lisa.raes@unizowvl.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Wouter Blomme 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO West-Vlaanderen 

  

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

Gemeente De Panne 
College burgemeester en schepenen 
Zeelaan 21  
8660 DE PANNE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Lisa Raes, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0474 45 59 59 - lisa.raes@unizowvl.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Wouter Blomme 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO West-Vlaanderen 

  

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

Gemeente Alveringem 
College burgemeester en schepenen 
St.-Rijkersstraat 19  
8690 ALVERINGEM 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Lisa Raes, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0474 45 59 59 - lisa.raes@unizowvl.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Wouter Blomme 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO West-Vlaanderen 

  

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

Stad Nieuwpoort 
College burgemeester en schepenen 
Marktplein 7  
8620 NIEUWPOORT 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Lisa Raes, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0474 45 59 59 - lisa.raes@unizowvl.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Wouter Blomme 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO West-Vlaanderen 

  

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

Stadsbestuur van Ieper 
College burgemeester en schepenen 
Grote Markt 34  
8900 IEPER 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Vooreerst willen wij u graag danken voor uw vertrouwen in UNIZO 
het voorbije jaar. 
 
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,  
Lisa Raes, uw regionale contactpersoon, helpt u graag: 
0474 45 59 59 - lisa.raes@unizowvl.be. 
 
Met ondernemende groeten. 

 

Danny Van Assche Wouter Blomme 
Gedelegeerd bestuurder Provinciaal directeur 
UNIZO vzw UNIZO West-Vlaanderen 

  

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

 

Stad Poperinge 
College burgemeester en schepenen 
Grote Markt 1  
8970 POPERINGE 


