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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 RANST 
College burgemeester en schepenen 
Gustaaf Peetersstraat 7  
2520 RANST 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ZANDHOVEN 
College burgemeester en schepenen 
Liersebaan 12  
2240 ZANDHOVEN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 WIJNEGEM 
College burgemeester en schepenen 
Turnhoutsebaan 422  
2110 WIJNEGEM 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 WOMMELGEM 
College burgemeester en schepenen 
Kaakstraat 2  
2160 WOMMELGEM 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ZWIJNDRECHT 
College burgemeester en schepenen 
Binnenplein 1  
2070 ZWIJNDRECHT 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BOECHOUT 
College burgemeester en schepenen 
Heuvelstraat 91  
2530 BOECHOUT 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 EDEGEM 
College burgemeester en schepenen 
Gemeenteplein 1  
2650 EDEGEM 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 Hove 
College burgemeester en schepenen 
Geelhandlaan 1  
2540 HOVE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 LINT 
College burgemeester en schepenen 
Koning Albertstraat 41  
2547 LINT 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 KONTICH 
College burgemeester en schepenen 
Gemeenteplein 1  
2550 KONTICH 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ESSEN 
College burgemeester en schepenen 
Heuvelplein 23  
2910 ESSEN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 KALMTHOUT 
College burgemeester en schepenen 
Kerkeneind 13  
2920 KALMTHOUT 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BRECHT 
College burgemeester en schepenen 
Gemeentepark 1  
2960 BRECHT 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 SCHOTEN 
College burgemeester en schepenen 
Verbertstraat 3  
2900 SCHOTEN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 SCHILDE 
College burgemeester en schepenen 
Brasschaatsebaan 30  
2970 SCHILDE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 WUUSTWEZEL 
College burgemeester en schepenen 
Gemeentepark 1  
2990 WUUSTWEZEL 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 Mortsel 
College burgemeester en schepenen 
Stadsplein 1  
2640 MORTSEL 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BRASSCHAAT 
College burgemeester en schepenen 
Verhoevenlei 11  
2930 BRASSCHAAT 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 HEMIKSEM 
College burgemeester en schepenen 
Sint-Bernardusabdij 1  
2620 HEMIKSEM 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 SCHELLE 
College burgemeester en schepenen 
Fabiolalaan 55  
2627 SCHELLE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 STABROEK 
College burgemeester en schepenen 
Dorpsstraat 99  
2940 STABROEK 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 VAN PUTTE 
College burgemeester en schepenen 
Gemeenteplein 1  
2580 PUTTE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 HEIST-OP-DEN-BERG 
College burgemeester en schepenen 
Kerkplein 17  
2220 HEIST-OP-DEN-BERG 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 NIJLEN 
College burgemeester en schepenen 
Kerkstraat 4  
2560 NIJLEN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BORNEM 
College burgemeester en schepenen 
Hingenesteenweg 13  
2880 BORNEM 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BONHEIDEN 
College burgemeester en schepenen 
Jacques Morrensplein 10  
2820 BONHEIDEN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 SINT-KATELIJNE-WAVER 
College burgemeester en schepenen 
Lemanstraat 63  
2860 SINT-KATEL.WAVER 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 DUFFEL 
College burgemeester en schepenen 
Gemeentestraat 21  
2570 DUFFEL 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 RUMST 
College burgemeester en schepenen 
Koningin Astridplein 12  
2840 RUMST 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BAARLE-HERTOG 
College burgemeester en schepenen 
Parallelweg 1  
2387 BAARLE-HERTOG 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 MEERHOUT 
College burgemeester en schepenen 
Markt 1  
2450 MEERHOUT 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ARENDONK 
College burgemeester en schepenen 
Vrijheid 29  
2370 ARENDONK 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BALEN 
College burgemeester en schepenen 
Vredelaan 1  
2490 BALEN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BEERSE 
College burgemeester en schepenen 
Bisschopslaan 56  
2340 BEERSE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 DESSEL 
College burgemeester en schepenen 
Hannekestraat 1  
2480 DESSEL 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 Kasterlee 
College burgemeester en schepenen 
Markt 1  
2460 KASTERLEE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 MERKSPLAS 
College burgemeester en schepenen 
Markt 1  
2330 MERKSPLAS 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 OUD-TURNHOUT 
College burgemeester en schepenen 
Dorp 31  
2360 OUD-TURNHOUT 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 RAVELS 
College burgemeester en schepenen 
Gemeentelaan 60  
2381 WEELDE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 RETIE 
College burgemeester en schepenen 
Markt 1  
2470 RETIE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 TURNHOUT 
College burgemeester en schepenen 
Campus Blairon 200  
2300 TURNHOUT 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 VOSSELAAR 
College burgemeester en schepenen 
Cingel 7  
2350 VOSSELAAR 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 MOL 
College burgemeester en schepenen 
Molenhoekstraat 2  
2400 MOL 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 HOOGSTRATEN 
College burgemeester en schepenen 
Vrijheid 149  
2320 HOOGSTRATEN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 Grobbendonk 
College burgemeester en schepenen 
Boudewijnstraat 4  
2280 GROBBENDONK 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 LILLE 
College burgemeester en schepenen 
Rechtestraat 44  
2275 LILLE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 HERSELT 
College burgemeester en schepenen 
Kerkstraat 1  
2230 HERSELT 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 HULSHOUT 
College burgemeester en schepenen 
Prof. Dr Vital Celenplein 2  
2235 HULSHOUT 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 LAAKDAL 
College burgemeester en schepenen 
Markt 19  
2430 LAAKDAL (VORST KEMPEN) 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 VORSELAAR 
College burgemeester en schepenen 
Markt 14  
2290 VORSELAAR 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 HERENTALS 
College burgemeester en schepenen 
Augustijnenlaan 30  
2200 HERENTALS 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 OLEN 
College burgemeester en schepenen 
Dorp 1  
2250 OLEN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 VAN WESTERLO 
College burgemeester en schepenen 
Boerenkrijglaan 61  
2260 WESTERLO 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD AALST 
College burgemeester en schepenen 
Grote Markt 3  
9300 AALST 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ERPE-MERE 
College burgemeester en schepenen 
Oudenaardsesteenweg 458  
9420 ERPE-MERE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 LEDE 
College burgemeester en schepenen 
Markt 1  
9340 LEDE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD NINOVE 
College burgemeester en schepenen 
Centrumlaan 100  
9400 NINOVE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

Stad Geraardsbergen 
College burgemeester en schepenen 
Weverijstraat 20  
9500 GERAARDSBERGEN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD ZOTTEGEM 
College burgemeester en schepenen 
Markt 1  
9620 ZOTTEGEM 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 DENDERLEEUW 
College burgemeester en schepenen 
Alfons De Cockstraat 1  
9470 DENDERLEEUW 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BUGGENHOUT 
College burgemeester en schepenen 
Nieuwstraat 2 /2 
9255 BUGGENHOUT 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD DENDERMONDE 
College burgemeester en schepenen 
Franz Courtensstraat 11  
9200 DENDERMONDE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 HAMME (VL.) 
College burgemeester en schepenen 
Marktplein 1  
9220 HAMME (O.-VL.) 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 Lebbeke 
College burgemeester en schepenen 
Flor Hofmanslaan 1  
9280 LEBBEKE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 WICHELEN 
College burgemeester en schepenen 
Oud Dorp 2  
9260 WICHELEN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 WETTEREN 
College burgemeester en schepenen 
Rode Heuvel 1  
9230 WETTEREN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ZELE 
College burgemeester en schepenen 
Markt 50  
9240 ZELE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 HERZELE 
College burgemeester en schepenen 
Markt 20  
9550 HERZELE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 WAASMUNSTER 
College burgemeester en schepenen 
Vierschaar 1  
9250 WAASMUNSTER 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BEVEREN 
College burgemeester en schepenen 
Stationsstraat 2  
9120 BEVEREN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 KRUIBEKE 
College burgemeester en schepenen 
Onze-Lieve-Vrouwplein 18  
9150 KRUIBEKE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 SINT-GILLIS-WAAS 
College burgemeester en schepenen 
Burgemeester O. De Meypln 1  
9170 SINT-GILLIS-WAAS 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 STEKENE 
College burgemeester en schepenen 
Stadionstraat 2  
9190 STEKENE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

Gemeente Destelbergen 
College burgemeester en schepenen 
Dendermondesteenweg 430  
9070 DESTELBERGEN 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

GEMEENTE LOCHRISTI 
College burgemeester en schepenen 
Dorp-West 52  
9080 LOCHRISTI 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 MOERBEKE (WAAS) 
College burgemeester en schepenen 
Lindenplaats 7  
9180 MOERBEKE-WAAS 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

GEMEENTEBESTUUR VAN EVERGEM 
College burgemeester en schepenen 
Fortune De Kokerlaan 11  
9940 EVERGEM 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD EEKLO 
College burgemeester en schepenen 
Industrielaan 2  
9900 EEKLO 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 KAPRIJKE 
College burgemeester en schepenen 
Veld 1  
9970 KAPRIJKE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 MALDEGEM 
College burgemeester en schepenen 
Marktstraat 7  
9990 MALDEGEM 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 SINT-LAUREINS 
College burgemeester en schepenen 
Dorpsstraat 91  
9980 SINT-LAUREINS 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ZELZATE 
College burgemeester en schepenen 
Grote Markt 1  
9060 ZELZATE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

GEMEENTE WACHTEBEKE 
College burgemeester en schepenen 
Dorp 61  
9185 WACHTEBEKE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ASSENEDE 
College burgemeester en schepenen 
Kasteelstraat 1  
9960 ASSENEDE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 LIEVEGEM 
College burgemeester en schepenen 
Kasteeldreef 72  
9920 Lievegem 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

Stad Oudenaarde 
College burgemeester en schepenen 
Tussenmuren 17  
9700 OUDENAARDE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STADSBESTUUR RONSE 
College burgemeester en schepenen 
Grote Markt 12  
9600 RONSE 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BRAKEL 
College burgemeester en schepenen 
Marktplein 1  
9660 BRAKEL 



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

partnerschap met UNIZO. 
        
 

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

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

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

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

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

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

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

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 Lierde 
College burgemeester en schepenen 
Nieuwstraat 19  
9570 LIERDE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 Wortegem-Petegem 
College burgemeester en schepenen 
Waregemseweg 35  
9790 WORTEGEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 Melle 
College burgemeester en schepenen 
Gemeenteplein 1  
9090 MELLE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 OOSTERZELE 
College burgemeester en schepenen 
Dorp 1  
9860 OOSTERZELE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 NAZARETH 
College burgemeester en schepenen 
Dorp 1  
9810 NAZARETH 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 Gavere 
College burgemeester en schepenen 
Markt 1  
9890 GAVERE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 SINT-MARTENS-LATEM 
College burgemeester en schepenen 
Dorp 1  
9830 S-MARTENS-LATEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 DE PINTE 
College burgemeester en schepenen 
Koning Albertlaan 1  
9840 DE PINTE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ZULTE 
College burgemeester en schepenen 
Centrumstraat 8  
9870 ZULTE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD DEINZE 
College burgemeester en schepenen 
Brielstraat 2  
9800 DEINZE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 MAARKEDAL 
College burgemeester en schepenen 
Nederholbeekstraat 1  
9680 ETIKHOVE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ZWALM 
College burgemeester en schepenen 
Zuidlaan 36  
9630 ZWALM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 KLUISBERGEN 
College burgemeester en schepenen 
Parklaan 16  
9690 KLUISBERGEN 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 HOREBEKE 
College burgemeester en schepenen 
Kerkplein 3  
9667 HOREBEKE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 LINKEBEEK 
College burgemeester en schepenen 
Gemeenteplein 2  
1630 LINKEBEEK 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ZAVENTEM 
College burgemeester en schepenen 
Diegemstraat 37  
1930 ZAVENTEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ROOSDAAL 
College burgemeester en schepenen 
Brusselstraat 15  
1760 ROOSDAAL 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 GOOIK 
College burgemeester en schepenen 
Koekoekstraat 2  
1755 GOOIK 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BEVER 
College burgemeester en schepenen 
Plaats 10  
1547 BEVER 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 KRAAINEM 
College burgemeester en schepenen 
Arthur Dezangrélaan 17  
1950 KRAAINEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 Herne 
College burgemeester en schepenen 
Centrum 17  
1540 HERNE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 DROGENBOS 
College burgemeester en schepenen 
Grote Baan 222  
1620 DROGENBOS 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 WEZEMBEEK-OPPEM 
College burgemeester en schepenen 
Louis Marcelisstraat 134  
1970 WEZEMBEEK-OPPEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 LENNIK 
College burgemeester en schepenen 
Markt 18  
1750 LENNIK 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 PEPINGEN 
College burgemeester en schepenen 
Ninoofsesteenweg 116  
1670 PEPINGEN 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 SINT-GENESIUS-RODE 
College burgemeester en schepenen 
Dorpsstraat 46  
1640 SINT-GENES.-RODE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 GEETBETS 
College burgemeester en schepenen 
Dorpsstraat 7  
3450 GEETBETS 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 HERENT 
College burgemeester en schepenen 
Spoorwegstraat 6  
3020 HERENT 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BERTEM 
College burgemeester en schepenen 
Tervuursesteenweg 178  
3060 BERTEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 HAACHT 
College burgemeester en schepenen 
Wespelaarsesteenweg 85  
3150 HAACHT 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 HOLSBEEK 
College burgemeester en schepenen 
Dutselstraat 15  
3220 HOLSBEEK 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 KORTENBERG 
College burgemeester en schepenen 
Dokter Victor De Walsplein 30  
3070 KORTENBERG 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ROTSELAAR 
College burgemeester en schepenen 
Provinciebaan 20  
3110 ROTSELAAR 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 KEERBERGEN 
College burgemeester en schepenen 
Gemeenteplein 10  
3140 KEERBERGEN 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BEGIJNENDIJK 
College burgemeester en schepenen 
Kerkplein 5  
3130 BEGIJNENDIJK 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 TREMELO 
College burgemeester en schepenen 
Veldonkstraat 1  
3120 TREMELO 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BOORTMEERBEEK 
College burgemeester en schepenen 
Pastorijstraat 2  
3190 BOORTMEERBEEK 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ZEMST 
College burgemeester en schepenen 
De Griet 1  
1980 ZEMST 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 OVERIJSE 
College burgemeester en schepenen 
Begijnhof 17  
3090 OVERIJSE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 Hoeilaart 
College burgemeester en schepenen 
Jan van Ruusbroecpark 0  
1560 HOEILAART 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 HULDENBERG 
College burgemeester en schepenen 
Gemeenteplein 1  
3040 HULDENBERG 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 AARSCHOT 
College burgemeester en schepenen 
Ten Drossaarde 1  
3200 AARSCHOT 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

SCHERPENHEUVELZICHEM 
College burgemeester en schepenen 
August Nihoulstraat 13  
3270 SCHERPENHEUVEL 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 Diest 
College burgemeester en schepenen 
Grote Markt 1  
3290 DIEST 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 LINTER 
College burgemeester en schepenen 
Helen-Bosstraat 43  
3350 ORSMAAL-GUSSENHOVEN 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 TIELT-WINGE 
College burgemeester en schepenen 
Kruisstraat 2  
3390 TIELT-WINGE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 Kortenaken 
College burgemeester en schepenen 
Dorpsplein 35  
3470 KORTENAKEN 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BEKKEVOORT 
College burgemeester en schepenen 
Eugeen Coolsstraat 17  
3460 BEKKEVOORT 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ZOUTLEEUW 
College burgemeester en schepenen 
Aen den Hoorn 1  
3440 ZOUTLEEUW 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 HOEGAARDEN 
College burgemeester en schepenen 
Gemeenteplein 1  
3320 HOEGAARDEN 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

Stad Halle 
College burgemeester en schepenen 
Oudstrijdersplein 18  
1500 HALLE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BEERSEL 
College burgemeester en schepenen 
Alsembergsteenweg 1046  
1652 ALSEMBERG 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD VILVOORDE 
College burgemeester en schepenen 
Grote Markt   
1800 VILVOORDE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 MEISE 
College burgemeester en schepenen 
Tramlaan 8  
1861 WOLVERTEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 Merchtem 
College burgemeester en schepenen 
Nieuwstraat 1  
1785 MERCHTEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 OPWIJK 
College burgemeester en schepenen 
Ringlaan 20  
1745 OPWIJK 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 KAPELLE-OP-DEN-BOS 
College burgemeester en schepenen 
Marktplein 29  
1880 KAPELLE-O/D BOS 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 LONDERZEEL 
College burgemeester en schepenen 
Brusselsestraat 25  
1840 LONDERZEEL 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 AFFLIGEM 
College burgemeester en schepenen 
Bellestraat 99  
1790 AFFLIGEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 LIEDEKERKE 
College burgemeester en schepenen 
Opperstraat 31  
1770 LIEDEKERKE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BEERNEM 
College burgemeester en schepenen 
Bloemendalestraat 112  
8730 BEERNEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD BLANKENBERGE 
College burgemeester en schepenen 
John F. Kennedyplein 1  
8370 BLANKENBERGE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ZUIENKERKE 
College burgemeester en schepenen 
Kerkstraat 17  
8377 ZUIENKERKE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD BRUGGE 
College burgemeester en schepenen 
Burg 12  
8000 BRUGGE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ICHTEGEM 
College burgemeester en schepenen 
Stationsstraat 1  
8480 ICHTEGEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 JABBEKE 
College burgemeester en schepenen 
Dorpsstraat 3  
8490 JABBEKE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 KNOKKE-HEIST 
College burgemeester en schepenen 
Alfred Verweeplein 1  
8300 KNOKKE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD DAMME 
College burgemeester en schepenen 
Vissersstraat 2  
8340 DAMME 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD TORHOUT 
College burgemeester en schepenen 
Aartrijkestraat 11 B 
8820 TORHOUT 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ZEDELGEM 
College burgemeester en schepenen 
Pater Amaat Vynckeplein 1  
8210 ZEDELGEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD OUDENBURG 
College burgemeester en schepenen 
Weststraat 24  
8460 OUDENBURG 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 BREDENE 
College burgemeester en schepenen 
Centrumplein 1  
8450 BREDENE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD GISTEL 
College burgemeester en schepenen 
Heyvaertlaan 18  
8470 GISTEL 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD OOSTENDE 
College burgemeester en schepenen 
Vindictivelaan 1  
8400 OOSTENDE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

GEMEENTE ARDOOIE 
College burgemeester en schepenen 
Polenplein 15  
8850 ARDOOIE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

GEMEENTE HOOGLEDE 
College burgemeester en schepenen 
Marktplaats 1  
8830 HOOGLEDE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

Gemeente Ingelmunster 
College burgemeester en schepenen 
Oostrozebekestraat 4  
8770 INGELMUNSTER 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD IZEGEM 
College burgemeester en schepenen 
Korenmarkt 10  
8870 IZEGEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

GEMEENTE LEDEGEM 
College burgemeester en schepenen 
Rollegemstraat 132  
8880 LEDEGEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

GEMEENTE LICHTERVELDE 
College burgemeester en schepenen 
Marktplaats 2  
8810 LICHTERVELDE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

GEMEENTE MOORSLEDE 
College burgemeester en schepenen 
Marktplaats 1  
8890 MOORSLEDE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD ROESELARE 
College burgemeester en schepenen 
Botermarkt 2  
8800 ROESELARE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

GEMEENTE STADEN 
College burgemeester en schepenen 
Marktplaats 2  
8840 STADEN 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

Stad Tielt 
College burgemeester en schepenen 
Markt 13  
8700 TIELT 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

GEMEENTE PITTEM 
College burgemeester en schepenen 
Markt 1  
8740 PITTEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

GEMEENTE WINGENE 
College burgemeester en schepenen 
Oude Bruggestraat 13  
8750 WINGENE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

GEMEENTE RUISELEDE 
College burgemeester en schepenen 
Markt 1  
8755 RUISELEDE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

GEMEENTE DENTERGEM 
College burgemeester en schepenen 
Kerkstraat 1  
8720 DENTERGEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 SPIERE-HELKIJN 
College burgemeester en schepenen 
Oudenaardseweg 71  
8587 SPIERE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ANZEGEM 
College burgemeester en schepenen 
De Vierschaar 1  
8570 ANZEGEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 AVELGEM 
College burgemeester en schepenen 
Kortrijkstraat 8  
8580 AVELGEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 DEERLIJK 
College burgemeester en schepenen 
Harelbekestraat 27  
8540 DEERLIJK 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD KORTRIJK 
College burgemeester en schepenen 
Grote Markt 54  
8500 KORTRIJK 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 KUURNE 
College burgemeester en schepenen 
Marktplein 9  
8520 KUURNE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 LENDELEDE 
College burgemeester en schepenen 
Dorpsplein 1  
8860 LENDELEDE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD MENEN 
College burgemeester en schepenen 
Grote Markt 1  
8930 MENEN 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 OOSTROZEBEKE 
College burgemeester en schepenen 
Ernest Brengierstraat 6  
8780 OOSTROZEBEKE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 WIELSBEKE 
College burgemeester en schepenen 
Rijksweg 314  
8710 WIELSBEKE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD HARELBEKE 
College burgemeester en schepenen 
Marktstraat 29  
8530 HARELBEKE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ZWEVEGEM 
College burgemeester en schepenen 
Blokkestraat 29 /1 
8550 ZWEVEGEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD WAREGEM 
College burgemeester en schepenen 
Gemeenteplein 2  
8790 WAREGEM 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 Houthulst 
College burgemeester en schepenen 
Markt 1  
8650 HOUTHULST 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 KOEKELARE 
College burgemeester en schepenen 
Sint-Maartensplein 19  
8680 KOEKELARE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 Kortemark 
College burgemeester en schepenen 
Stationsstraat 68  
8610 KORTEMARK 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 DIKSMUIDE 
College burgemeester en schepenen 
Grote Markt 6  
8600 DIKSMUIDE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 KOKSIJDE 
College burgemeester en schepenen 
Zeelaan 303  
8670 KOKSIJDE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 Lo-Reninge 
College burgemeester en schepenen 
Markt 11  
8647 LO-RENINGE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 VEURNE 
College burgemeester en schepenen 
Sint-Denisplaats 16  
8630 VEURNE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 MESEN 
College burgemeester en schepenen 
Markt 22  
8957 MESEN 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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      

STAD WERVIK 
College burgemeester en schepenen 
Sint-Maartensplein 16  
8940 WERVIK 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 Langemark-Poelkapelle 
College burgemeester en schepenen 
Kasteelstraat 1  
8920 LANGEMARK-POELKAPEL. 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 ZONNEBEKE 
College burgemeester en schepenen 
Langemarkstraat 8  
8980 ZONNEBEKE 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 
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GEMEENTE HEUVELLAND 
College burgemeester en schepenen 
Bergstraat 24  
8956 KEMMEL 



 
Waarom steden en gemeenten Brussel, 4 oktober 2019. 
kiezen voor een duurzaam   

partnerschap met UNIZO. 
        
 

Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
 
Als lokaal bestuur staat u voor een heleboel uitdagingen, ook op 
het vlak van ondernemen. Daarom werken de lokale besturen van 
meer dan 250 steden en gemeenten nu al samen met UNIZO. 
 
Mag ik personeel tewerkstellen op zondagnamiddag? Wat is de 
impact van openbare werken op mijn zaak? Hoe zit het met de 
nieuwe privacyregels? Het zijn maar enkele voorbeelden van 
vragen van ondernemers. De UNIZO GOV-service biedt u de 
ondersteuning om dergelijke vragen snel en correct te 
beantwoorden. Onze eigen expertise en actuele informatie delen 
we ook proactief met u. Zo werken we samen aan een 
ondernemersvriendelijk klimaat. 
 
UNIZO GOV biedt onder andere volgende voordelen: 

• Gratis advies over alle vragen rond ondernemen, via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via 0800 2070 
of ondernemerslijn@unizo.be. 

• Exclusieve toegang tot het UNIZO Kennisnet,  
de online databank met actuele info gegarandeerd door 
de experten van de UNIZO Studiedienst. 

• U ontvangt maandelijks ZO Magazine en de ZO  
Adviesbrief boordevol nuttige informatie, inspiratie,  
ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden. 

• Workshops en ondernemersbegeleidingen.  
Inspiratie, input en medewerking van UNIZO aan 
initiatieven in het lokaal economisch beleid ten 
behoeve van ondernemers. 

• Met inachtneming van onze eigen rol, werken we 
graag mee aan gemeentelijke initiatieven, 
communiceren we rond het gevoerde beleid en zijn 
wij graag uw kritisch-constructief klankbord. 

• Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten, bv. voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende 
thema’s. 

• Uitnodigingen voor inspirerende UNIZO-
informatieavonden, opleidingssessies, events en 
netwerkactiviteiten. 

 
Overtuigd? 
Dit partnerschap met UNIZO kost € 256 (per jaar excl. btw). Als  
bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 
 
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie,  
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 
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GEMEENTE VLETEREN 
College burgemeester en schepenen 
Kasteelstraat 39  
8640 OOSTVLETEREN 


