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DANNY OPENT

Samen komen
we hier doorheen
Beste ondernemers, het is zondagochtend, 15 maart, wanneer ik dit schrijf. Normaal vermeld ik die datum nooit. Maar in een uitzonderlijke periode als deze, waarin feiten, maatregelen en gevolgen snel evolueren, is het belangrijk dat jullie dit weten. Geen idee waar
we zullen staan wanneer jullie dit lezen. We hebben intussen de allereerste zaterdag achter
de rug dat heel veel zaken hun deuren moesten sluiten. Misschien deelt jouw bedrijf in de
klappen, zeker wanneer je een horecazaak hebt en op dit eigenste ogenblik dicht moet
blijven. Maar ook wanneer je bedrijf niet rechtstreeks in contact staat met de consument,
en niet, geheel of gedeeltelijk, moet sluiten, kreun je allicht onder deze coronacrisis. Ik heb
er afgelopen nacht wakker van gelegen, en neem dat maar letterlijk.

FOTO Luc Daelemans

We zitten verschrikkelijk hard met jullie in, en het doet me in deze barre tijden bijzonder
veel deugd om te zien hoe vele UNIZO-medewerkers als leeuwen en leeuwinnen aan het
vechten zijn om jullie levend en wel door deze crisis te trekken. Nu zaterdag alleen al stonden we letterlijk duizenden ondernemers te woord. Daarbij gaven we antwoorden op heel
veel praktische vragen, verleenden we vaak ook morele steun en moesten we, samen met
jullie, vaststellen dat er op heel wat vlakken nog onduidelijkheid bestaat over wat nog wel of
niet mag. We verzetten hemel en aarde om de regeringen, de bevoegde overheden en instanties tot ondubbelzinnige antwoorden te dwingen. Hopelijk zijn de meeste onduidelijkheden verdwenen wanneer dit magazine in de brievenbus valt en kun je alle noodzakelijke
antwoorden vinden op onze overzichtspagina www.unizo.be/corona, die we permanent
updaten. En intussen blijven de medewerkers van onze UNIZO Ondernemerslijn – tijdelijk
omgedoopt tot Coronalijn – doorlopend beschikbaar, uiteraard ook voor vragen die los
staan van de coronacrisis. Bel gratis naar 0800 20 750, mail ondernemerslijn@unizo.be,
of chat met onze medewerkers via onze website www.unizo.be.

“We willen
zoveel mogelijk
ondersteuning en
compensaties voor
jullie uit de brand
slepen”.

Beste ondernemers, vanuit UNIZO hebben we de voorbije weken en dagen, samen met
onze sectorfederaties en andere stakeholders, keihard overlegd en onderhandeld met de
federale en de Vlaamse regering om zoveel mogelijk ondersteuning en compensaties voor
jullie uit de brand te slepen. Het arsenaal aan maatregelen is intussen vrij uitgebreid en we
raden iedereen zeker aan om het complete overzicht te raadplegen op onze overzichtspagina. Intussen bekijken we permanent waar en hoe er nog bijkomende maatregelen
kunnen en moeten worden genomen. Er is heel veel mogelijk nu ook Europa het licht
op groen heeft gezet voor diverse vormen van staatssteun en extra uitgaven – lees: extra
begrotingstekorten – om deze crisis te bezweren. We zijn het dan ook aan jullie, aan ons en
aan iedereen verschuldigd om optimistisch, krachtdadig en weerbaar te blijven.
Samen komen we hier doorheen. Als we daarbij ook de nodige solidariteit aan de dag leggen. Door zelf voorzichtig te zijn en de verdere verspreiding van het virus zo min mogelijk
kans te geven. Maar ook door elkaar te helpen. We zijn allemaal ondernemers, maar ook
allemaal consumenten. Blijf tijdens de week langsgaan bij de ondernemers die in het weekend moeten sluiten. Een bos bloemen op vrijdag kan evenveel deugd doen dan op zondag.
Een afhaalmaaltijd van je favoriete weekendrestaurant smaakt ook lekker in je eigen living…
En zo kan ik nog even doorgaan. Blijf winkelhieren, doe het alleen meer gespreid. Met wat
geluk klinkt mijn edito van volgende maand al een pak vrolijker. Hou de moed erin!

DANNY VAN ASSCHE
UNIZO-GEDELEGEERD BESTUURDER
Danny.VanAssche@unizo.be
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ZO Magazine, het zakenblad voor de zelfstandige ondernemer, is een uitgave van Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, en de Federatie Vrije Beroepen. Verschijnt 10 x per jaar. De redactie van ZO Magazine,
www.unizo.be streeft naar de grootst mogelijke betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan gesteld worden. ZO Magazine is lid van Medianetwerk Plus. Uw
persoonsgegevens worden opgenomen in het bestand van UNIZO vzw, met de bedoeling u onze informatie en publiciteit te sturen en u op de hoogte te houden van onze activiteiten. U kan uw gegevens
steeds inzien en corrigeren, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, mits betaling van de wettelijk voorziene vergoeding.

Was jij erbij?

Een komische avond met collega-ondernemers van de zee? Dat is O-de-Mer. Het staat
voor ‘ondernemers van de zee’, een exclusieve avond met een vleugje humor voor alle ondernemers aan de kust! De kust is een ondernemende regio met een ruime waaier aan kmo’s,
detailhandelaars, freelancers, vrije beroepers, logieverstrekkers, bijberoepers... O-de-Mer is
dan ook de ideale gelegenheid voor ondernemers aan de kust om elkaar te ontmoeten en
nieuwe contacten te leggen.
Voor de 4e editie op 18 februari verwelkomde UNIZO niemand minder dan Piv Huvluv met
zijn Comedy Carrousel. Piv staat meer dan 20 jaar op de planken als comedian. Hij bracht feel
good humor voor iedereen en grasduinde in zijn gigantische comedy arsenaal. Speciaal voor
UNIZO stelde hij een eigen set samen!
Een geslaagde avond vol humor? Dat was het alvast! De foto’s zijn daar het bewijs van.
Tot volgend jaar!?
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COULEUR LOCALE: UNIZO TE L ANDE

Op dinsdag 25 februari mochten we Bart Verhaeghe verwelkomen in Skyline in Izegem.
Daar hadden UNIZO Izegem en UNIZO Roeselare de handen in elkaar geslagen en hun
schouders gezet onder dit mooie event.
Bart Verhaeghe kwam voor meer dan 200 ondernemers zijn visie geven op het ondernemerschap in al zijn aspecten. Het centrale thema? Durf! Hij nam ruim twee uur de tijd om één
en ander te duiden: zijn eigen levenspad, zijn drang naar ondernemerschap, zijn impact op
het professionalisme bij Club Brugge en zo veel meer. Bottom line? Ondernemers verdienen
beter, want zij zorgen voor welvaart en welzijn.
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Recordaantal winwinleningen:
boost voor West-Vlaamse economie.

Ook IzyCoffee zet
in op groei via
winwinleningen
TEKST Jonathan Schuermans

West-Vlaamse kmo’s vonden afgelopen
jaar zo’n 17,5 miljoen euro via de winwinlening. Met een gemiddeld bedrag
van 27.967 euro per project is WestVlaanderen absolute koploper. “Het vertrouwen in de West-Vlaamse ondernemer is groot en dat siert dé kmo-provincie bij uitstek”, volgens Wouter Blomme,
directeur UNIZO West-Vlaanderen.
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West-Vlaamse roots,
internationale ambities
IzyCoffee is een West-Vlaamse koffiebarketen die gespecialiseerd is in kwaliteitsvolle
koffie. Het kloppende hart van de IzyCoffeeketen ligt in Izegem. Sinds de opstart in augustus 2018 kwam er een vestiging bij in
Tielt en Torhout. Bart Buyse, zaakvoerder
en eigenaar van IzyCoffee, werd eind januari
door UNIZO Izegem nog gelauwerd als de

‘Trots van Izegem’. Dat gebeurde in de categorie Marketingcampagne van het Jaar.
Hij viel toen in de prijzen omdat hij online
uitgekiende marketingcampagnes lanceert
om het concept van IzyCoffee uit te leggen. Een strategie die hem vooralsnog geen
windeieren legt.
“Onze ambitie om te groeien ligt hoog”,
zegt Bart Buyse. “Tegen eind dit jaar willen

HET HETE HANGIJZER

teem van de winwinlening. Als starter ben
ik op zoek gegaan naar een optimale mix
in financiering, zodat ik niet afhankelijk was
van één financiële partner. Naast een eigen
inbreng, een bankfinanciering en een startlening van PMV/Z stootte ik via het platform
winwinner.be op de mogelijkheden van de
winwinlening”, gaat Bart Buyse verder.
Een winwinlening is een eenvoudig financieringsmechanisme voor kmo’s. Een particulier kan tot 50.000 euro lenen aan een
in Vlaanderen gelegen kmo. Dat voor een
maximale duurtijd van 8 jaar. De uitlener
krijgt naast een rente ook een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het
openstaande kapitaal.

Vlaanderen ligt het gemiddelde bedrag per
project op 27.967 euro. Het Vlaamse gemiddelde ligt op 23.771 euro.
“Dat maakt ons de absolute koploper qua
gemiddeld bedrag. En dat bedrag werd
de afgelopen jaren ook steeds groter”,
zegt Wouter Blomme. “Dat is deels te verantwoorden door de opwaardering van
het ondernemerschap. Niet alleen bij de
ondernemer zelf, maar ook in zijn omgeving. Vrienden en familie blijken steeds
meer bereid om kmo’s financieel te ondersteunen. En als dé kmo-provincie bij uitstek, kunnen we daar alleen maar blij mee
zijn.”

Winwinner
“Het bruto rendement ligt voor winwinleningen afgesloten in 2020 dus een pak
hoger dan de opbrengst op een klassiek
spaarboekje”, zegt Wouter Blomme, directeur UNIZO West-Vlaanderen. “Voor particulieren die op een laagdrempelige manier
willen investeren in de Vlaamse economie,
is de winwinlening het ideale instrument.”

West-Vlaanderen koploper
Uit de cijfers, die UNIZO West-Vlaanderen
kon inkijken, blijkt dat er afgelopen jaar in
onze provincie maar liefst 17,5 miljoen euro
werd geleend aan ondernemingen. Dat
geld kwam terecht bij 626 projecten, waarvan IzyCoffee er eentje is. Dat aantal ligt
sinds de start in 2006 in West-Vlaanderen
in stijgende lijn. Ook in Oost-Vlaanderen
zet de positieve trend zich door, daar waar
er een stagnatie of lichte daling optreedt in
de overige provincies. In de provincie West-

“Voor IzyCoffee hebben we samengewerkt
met het platform winwinner.be. Met dat
platform kunnen we naast familie, vrienden
en vaste klanten ook micro-investeerders
aanspreken en dat over heel Vlaanderen”,
vertelt Bart gepassioneerd. “Wij hebben
zo al 100.000 euro opgehaald met onze
crowdlending-campagne, en hopen binnenkort het maximale bedrag van 200.000
euro te bereiken.”

Overheidswaarborg
“De winwinlening zorgt voor een massief
potentieel voor start-ups. Het risico voor de
geldschieter is klein, omdat ook met zeer
lage bedragen geïnvesteerd kan worden.
Naast de financiële voordelen van de rente
en het belastingvoordeel, is er in het geval
van een faillissement ook een overheidswaarborg van 30%. Toch ook niet onbelangrijk als argument”, besluit Bart.

Interesse?
we 7 bijkomende vestigingen openen. En
de doelstelling voor 2021 is nog ambitieuzer met één opening per maand en als
het even kan ook eentje over de Franse en
Nederlandse grens.”

Winwinlening: win-winsituatie
voor investeerder en kmo
“De middelen die we nodig hebben voor
die groei halen we deels op via het sys-

Zelf op zoek naar de juiste financiering voor jouw onderneming? Of wens je meer
inzicht in je financiële cijfers? Dan is ons Go For Finance traject iets voor jou.
We begeleiden geheel volgens jouw noden.
Meer info
/ www.unizo.be/projecten/go-for-finance
Meer informatie omtrent de winwinlening
/ www.pmvz.eu/winwinlening of via het platform / www.winwinner.be

ZO maart 2020 - 9

STARTER VAN HET JA AR

BuddyBites is UNIZO’s
West-Vlaamse Starter
van het Jaar 2019

Het jonge duo Mattijs Brandt (Kortrijk)
en Charlotte Coene (Diksmuide) winnen
met BuddyBites de titel van West-Vlaamse
Starter van het Jaar 2019, een organisatie
van UNIZO (West-Vlaanderen). BuddyBites
is één van de 11.004 nieuwe ondernemingen opgericht in West-Vlaanderen, een
stijging van een goeie 5% ten opzichte van
2018.

Mattijs Brandt toe. “Die wordt dan in een
doos aan huis geleverd.”

BuddyBites is West-Vlaamse
Starter van het Jaar 2019

De website werkt met een digitaal hondenpaspoort, samengesteld op basis van
de informatie die door het baasje wordt
aangeleverd. “We bepalen het voedingsplan
op basis van het digitale paspoort”, zegt
Charlotte Coene. “De kennis die we hiermee
verzamelen is onmisbaar om onze producten en diensten voortdurend bij te sturen en
te optimaliseren.”

verhaal, ook een weldoordacht businessplan
en een productstrategie schuil gaat. Wouter
Blomme, directeur UNIZO West-Vlaanderen,
legt uit: “Het zijn jonge en gedreven ondernemers met een grote voorliefde voor hun
doelpubliek. Dat merk je aan de manier waarop ze hun start-up aanpakken. Samenwerken
met de juiste partners en inspelen op hedendaagse trends. Het lijkt eenvoudig, maar dit
toepassen op een niet voor de hand liggend
marktsegment, zoals dat van de hondenvoeding, gaf de doorslag voor onze jury.”

De twee jonge ondernemers zijn blij met de
erkenning als West-Vlaamse Starter van het
Jaar 2019.
“Er wordt bij BuddyBites samen gezocht naar
de ideale voedingsmix voor jouw hond”, licht

Een gat in de markt, vonden ze ook bij UNIZO
West-Vlaanderen. De jury nam de beslissing
op basis van een ijzersterke pitch, waaruit
blijkt dat er achter het sterk ondernemers-

Bij de nationale verkiezing voor Vlaamse
starter van het jaar op 20 februari konden
Charlotte en Mattijs helaas niet aan het langste eind trekken.
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Het cijfer

1 miljoen m²
winkelruimte kwam erbij
In heel België nam de verkoopoppervlakte de voorbije tien jaar
toe met 1 miljoen m², tot 18,8 miljoen m², aldus een onderzoek
van ULB. Tegelijk verdwenen er in die periode 12.500 verkooppunten. Minder winkels dus, maar de gemiddelde oppervlakte
per winkel werd groter, vooral in Vlaanderen. De gemiddelde
oppervlakte steeg in tien jaar tijd met 53 m² tot 259 m². De totale winkeloppervlakte blijft dus toenemen, maar de consumptie
daalt. Daardoor nemen omzet en rendement per vierkante meter
af, en zo komen weer meer winkels leeg te staan. Zo toont het
jaarlijkse Leegstandsrapport van Locatus aan dat in 2019 de leegstand van het aantal handelspanden in België voor het twaalfde
jaar op rij toenam met nog eens 0,9%, tot een historische dieptepunt van 11,2%.

UNIZO verontwaardigd over aangepaste wet minnelijke
invordering facturen

“Steeds meer kmo’s zullen langer
op hun geld moeten wachten”
In de Kamercommissie Economie en in het voltallige Vlaamse
parlement werd de voorbije weken opnieuw gestemd over een
wetsvoorstel om te hoge ‘spookkosten’, boetes op achterstallige betalingen van facturen, aan banden te leggen. UNIZO had
daar serieuze bezwaren tegen, onder meer vanwege de onredelijk lange betalingstermijnen en het verbod op contante betaling
voor alle sectoren die facturen aan consumenten moeten uitreiken. Zo zouden ondernemers in heel wat gevallen tot 42 dagen
moeten wachten op de betaling van hun factuur. Wat veel kmo’s
in financiële problemen zou kunnen brengen.
Onredelijke factuurkosten
Na intensieve onderhandelingen bereikte UNIZO een compromis over een aangepaste wet: die zou alleen gelden voor sectoren waar er een probleem was met onredelijk hoog oplopende
factuurkosten (onbetaalde ziekenhuisfacturen, oplopende waterfacturen...). Sectoren waar dat probleem zich niet stelde en
waarbij de consument wetens en willens voor een aankoop had
getekend (een nieuwe keuken, een nieuwe wagen...) vielen erbuiten en behielden zo meer mogelijkheden om hun facturen op
een kortere termijn in te vorderen. Met name de bouw, elektro,
verhuizing, handel en onderhoud van voertuigen, die verplicht
moeten factureren aan consumenten, zouden dus een uitzondering krijgen en nog wél via contante betaling ofwel een minimale
betaaltermijn van 8 dagen mogen werken.
Twintig dagen plus tien
In het uiteindelijke wetsvoorstel was er nog steeds die uitzondering voor deze sectoren, maar tot verbijstering van UNIZO zou
er voortaan een betaaltermijn van 20 dagen+10 dagen herinneringstermijn gelden voor alle ondernemingen die ‘een contractuele schuld’ opsturen, wat een veel ruimer begrip is dan ‘factuur’.
Elk betaalverzoek dat je als ondernemer stuurt zou daaronder
vallen: een restaurant dat een rekening nastuurt, een reisagent
die telefonisch een reis boekt en de rekening nastuurt, de glazenwasser die een betaalverzoek achterlaat in de brievenbus, de
fotograaf die na een huwelijksreportage de rekening opstuurt,
de cateraar... allemaal zouden ze 20+10 dagen op hun betaling
moeten wachten.
Dit is voor UNIZO onaanvaardbaar en een kaakslag voor ondernemers. Bij het ter perse gaan moest de plenaire stemming nog
gebeuren en bleef UNIZO hiertegen protest aantekenen.
Voor de laatste stand van zaken ga naar
www.unizo.be/elkefactuurtelt
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UNIZO ziet beterschap na twee jaar ‘charter bij controles’

De sociale inspecteur,
eindelijk je vriend?
De sociale inspectie over de vloer: voor veel ondernemers is het verre
van een pretje. UNIZO kreeg in de loop der jaren nogal wat klachten
en vragen binnen: over de negatieve houding van controleurs, over
een gebrekkige legitimatie of te weinig informatie...
UNIZO kaartte in 2011 al problemen en oplossingen aan bij de betrokken
inspectiediensten en kabinetten. Zo werd de Sociale Inspectie geïntegreerd in de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(RSZ) en kreeg de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) een
nieuwe rol als kloppend hart van de fraudebestrijding. Precies twee jaar
geleden ondertekenden UNIZO en de sociale inspectiediensten, samen
met andere ondernemersorganisaties, een charter met heldere afspraken over rechten en plichten van beide partijen bij controles.

Beleefdheid

Creatief in tijden
van corona
Ondernemers zouden geen ondernemers zijn
als ze niet meteen met creatieve oplossingen
zouden komen, om de schade te beperken. De
solidariteit met de zwaarst getroffen sectoren
levert veel steuninitiatieven en ‘goede praktijken’ van lokale overheden op. Zijn er ook in uw
gemeente sterke initiatieven om ondernemers
een hart onder de riem te steken? Laat het weten aan sien.slaus@unizo.be
Vrijstelling huishuur
“Wij verhuren een pand aan een koffiehuis. Deze
maand hoeven ze geen huishuur te betalen. Dat
is een kleine bijdrage voor ons aan de enorme
schade die de kleinhandel lijdt. U mag dit re–
tweeten in de hoop dat andere huiseigenaars ons
voorbeeld volgen.”

Tijd dus om na te gaan of dat de relaties verbeterd heeft. Als we een recente ledenenquête van UNIZO vergelijken met de situatie in 2011 blijkt
er alvast enige reden tot optimisme. Zo weet nu toch al 74% van de ondernemers na de controle welke inspectiedienst ze over de vloer kregen.
In 2011 was dat nog maar 41,5%. We concluderen dat de inspecteurs zich
nu duidelijker legitimeren, al zou het eigenlijk 100% moeten zijn. Ook
weet 88% van de ondernemers waar die controle over ging. De meerderheid (62%) vindt zelfs dat de sociaal inspecteur beleefd, respectvol,
professioneel en objectief was. Al hield 19% er eerder negatieve gevoelens aan over, maar dat is al minder dan de 27% bij de vorige bevraging.
Bijna 7 op 10 ondernemers (69%) blijken goed geïnformeerd over het
verder verloop van de procedure, in 2011 nog maar 49%.

Columnist Guillaume Van der Stighelen op Twitter

Werkpunten

Hou afstand
“Als bloemenkoerier ben ik ongerust wie ik allemaal moet bedienen. Kaartjes met ‘beterschap’
tussen de bloemen maken mij extra alert. Ik
geef mijn boeket af en stap direct achteruit. In
ziekenhuizen waar het overvol is probeer ik m’n
boeket bij de receptie af te geven.”

Beterschap dus, maar er blijven nog werkpunten. Zo laten 62% van onze
ondernemers weten dat ze niet genoeg op de hoogte zijn van hun rechten en plichten bij een controle. Bijna 1 op 3 (31%) vond dat de controle
de bedrijfsactiviteit echt wel in het gedrang bracht. Verder vraagt drie
kwart van de ondernemers (74%) meer preventie en informatie, in de
plaats van sancties.

Horecabons
“Elke Hasselaar ontvangt weldra een horecabon van 5 euro die na de coronacrisis gebruikt
kan worden bij elke Hasseltse horecaondernemer. Horecaondernemers met terrassen worden dit jaar vrijgesteld van terrasbelasting.
Restaurants die overschakelden op leveringen
aan huis, krijgen extra toegangsbadges om de
verzinkbare paaltjes te bedienen.”
Hasselts Schepen Rik Dehollogne op Twitter

Fred Duijzer, bloemenkoerier en 60+, in De Morgen

Als zo’n charter voor de sociale inspectie een stap vooruit betekent, wil
UNIZO ook werk maken van een charter met de fiscale inspectiediensten. Wordt dus vervolgd.
Info: download het charter voor de Sociale Inspectie en het
UNIZO-dossier met actieplan ‘De Sociale Inspectie in perspectief.’
op www.unizo.be/standpunten
Een Snelwijzer met je rechten en plichten bij sociale controles,
kan je downloaden op www.unizo.be/publicaties
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Steunfonds horeca
“Deze crisis is voor niemand leuk. Maar ik ben
ervan overtuigd dat de grote spelers dit kunnen
trekken. Een maandje minder, dan is het vernislaagje van de goudberg weg. Nee, de klappen zullen vallen in de hoek waar de kleintjes zitten. En
daarom shop ik vanaf nu nog meer lokaal.”
Jan Claeys, hoofdredacteur De Gentenaar

ACTUA

Tijd voor creatief thuiswerk
“Ik ben muzikant, pianist bij o.a. Yevgueni en Hooverphonic. Al onze geplande
voorstellingen zijn afgelast. Wat de financiële gevolgen zijn, is me nog niet duidelijk,
maar hoogstwaarschijnlijk wil dat zeggen dat ik (los van auteursrechten) als
freelancer geen inkomen zal hebben. Maar dat is niet het belangrijkste: gezondheid
gaat nu voor op alles. Het schept ook mogelijkheden: dat wordt een tijdje creatief
thuiswerken. Ik verwacht veel mooie albums over negen maanden!”
Freelancer Geert Noppe in De Morgen

Contactloos leveren
“We hebben de jongste dagen veel vragen gekregen, zowel van partners waar we al
langer mee samenwerken, als van restaurants die nu willen toetreden. Wij zullen
ons best doen om beiden zo goed mogelijk door deze crisis heen te helpen. Daarvoor
lanceren wij vanaf maandag een ‘coronak nop’ in de app, waarmee mensen die online bestellen een contactloze levering kunnen aanvragen.’ Daarbij plaatst de koerier de levering op de drempel, neemt hij afstand en wacht hij tot de bewoner het
eten uit de tas haalt.”
Rodolphe Van Nuffel van Deliveroo, in de Standaard.

www.unizo.be/tips-om-als-ondernemer-creatief-met-de-coronamaatregelen-om-te-gaan

Wil u de boekhouding van uw KMO optimaliseren?
Maak kennis met Wings Software, uw totaaloplossing
voor een hedendaagse, digitale boekhouding.
Wanneer u kiest voor Wings Software kiest u voor meer
dan 30 jaar ervaring. Wings Software biedt:
• Een eenvoudige omzetting van
uw huidige boekhoudprogramma naar Wings
• Een gebruiksvriendelijk programma
• Een selectie van softwaremodules relevant
voor uw KMO
• Opleidingen op maat
Kies nu resoluut voor een helder overzicht van uw huidige
bedrijfsadministratie en beheer uw boekhouding volledig
digitaal.

Contacteer ons voor meer informatie:
info@wings.be of bel gratis 0800 84 029

Ontdek alle voordelen van Wings Software
op www.wings.be en simuleer
de kostprijs van uw softwarepakket
ZO maart 2020 - 13
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Vul je vrijgekomen tijd nuttig in

UNIZO verlaagt de abonnementsprijs voor de Online
Ondernemersacademie met 1000 euro!
De sociale inspectie over de vloer: voor
veel ondernemers is het verre van een
pretje. UNIZO kreeg in de loop der
jaren nogal wat klachten en vragen
binnen: over de negatieve houding
van controleurs, over een gebrekkige
legitimatie of te weinig informatie...
UNIZO Ondernemersacademie heeft zijn
opleidingen on hold gezet totdat de coronacrisis voorbij is. Voor ondernemers
die hun opleidingsplannen in het water
zagen vallen, is er gelukkig de Online
Ondernemersacademie. Een nagelnieuw platform met podcasts, videolessen, webinars en masterclasses.
Vandaag is het aanbod al uitvoerig, en
tot eind 2020 komen er nog meer dan
50 online opleidingen bij. Een greep:
• Podcasts van succesvolle ondernemers die hun verhaal doen
• Video’s van de sprekers op de UNIZO
Topseminars
• Reeksen rond een website bouwen,
aspecten van exportmanagement...
• Webinars met topauteurs van managementboeken
• Masterclasses, telkens rond managementboeken van LannooCampus, met
aan het eind een certificaat

Kathleen Cools geeft onder meer een reeks masterclasses over ‘De topverkoper’.

Om zoveel mogelijk ondernemers te laten genieten van dit opleidingsaanbod en
vrijgekomen tijd nuttig in te vullen, heeft
UNIZO het abonnement drastisch verlaagd!
UNIZO-leden krijgen 1000 euro korting
op een jaarabonnement (400 i.p.v. 1400

euro) waardoor je met de kmo-portefeuille
slechts 280 euro betaalt, slechts 23 euro
per maand (voor ondernemingen met
minder dan 50 personeelsleden; middelgrote bedrijven betalen als UNIZO-lid 320
euro). Niet-leden betalen 600 euro, met
de kmo-portefeuille 420 euro (resp. 480
euro), een verlaging van 800 euro.

Zie het introductiefilmpje op www.online.ondernemersacademie.be. Voor alle vragen: info@ondernemersacademie.be of 0800 20 750

Wist je dat
de fiscale voordelen
van maaltijdcheques
er ook zijn voor
zelfstandigen?

Ontdek er
alles over op
maaltijdcheques-zelfstandigen.be

Wolters Kluwer en TOCO
bouwen brug tussen
accountants en ondernemers
Weet u wat accountants en ondernemers met elkaar gemeen hebben? Beiden zijn
allergisch voor tijdrovend administratief werk. In alles wat ze doen, streven ze naar
efficiëntie en rendement. Dat hebben Wolters Kluwer Tax & Accounting en TOCO
begrepen. De twee softwareontwikkelaars slaan dan ook de handen in elkaar.
“De koppeling tussen TOCO en de Wolters Kluwer-boekhoudpakketten , levert niet
alleen tijdswinst maar ook een dieper inzicht in de cijfers op”, klinkt het.
Het financiële proces van een ondernemer en zijn accountant, van document tot jaarrekening

Documenten
versturen

Documenten ontvangen
en archiveren

Facturen
betalen

Documenten doorsturen
aan accountant

Veelzijdige digitale omgeving voor
accountants en ondernemers
Wolters Kluwer Tax & Accounting is de Belgische
marktleider in boekhoudsoftware en digitale
oplossingen voor cijferberoepers. TOCO is een
digitaal platform dat de financiële administratie
voor kmo’s en ondernemers vereenvoudigt. “Voeg
beide samen en je creëert een veelzijdige digitale
omgeving waarin workflows en financiële rapportering naadloos geïntegreerd zijn”, zegt Tim
Belmans, Product Manager bij Wolters Kluwer Tax
& Accounting.

Verwerken
en boeken

Btw-aangifte

Resultaat en advies
communiceren

Vennootschapsbelasting
en jaarrekening indienen

uit. “De accountant kan de boekhouding upto-date houden en actuele financiële inzichten
afleveren. Zo wordt de boekhouding een echt
werkinstrument dat de ondernemer zal helpen
om de ambities van zijn bedrijf te realiseren.”
Lees meer
Ontdek TOCO op toco.eu. Voor meer informatie
over de digitale oplossingen voor cijferberoepers van Wolters Kluwer surft u naar
taasoftware.wolterskluwer.be.

De ondernemer en de accountant
worden geholpen
“Deze samenwerking stond in de sterren
geschreven”, bevestigt Philippe Kimpe, CEO van
TOCO. “Accountants en ondernemers hebben
namelijk min of meer dezelfde noden. Beiden willen de administratieve rompslomp beperken, maar
streven tegelijk wel naar maximale controle over
en inzicht in cijfers. Door samen te werken, kunnen we beide partijen op hun wenken bedienen.”
Actuele boekhouding als werkinstrument
voor de ondernemer
“Door TOCO aan onze boekhoudsoftware te
koppelen, zullen ondernemers hun documenten
veel sneller kunnen bezorgen”, legt Tim Belmans
ZO maart 2020 - 15

Iedereen kent wanbetalers

Onbetaalde facturen?
Dat kan niet blijven duren

Te laat betaalde of, nog erger, onbetaalde facturen zijn een probleem voor veel
bedrijven. Vooral voor kmo’s en eenmanszaken is dat een probleem, omdat ze geen
grote financiële reserves hebben en dus sterk afhankelijk zijn van vloeiende kasstromen.
Nu de federale overheid de regels rond betaaltermijnen en minnelijke invordering bij
particulieren aan banden wilde leggen, lijkt het ons gepast om op een rijtje te zetten
hoe je wanbetalers kan vermijden, en indien nodig op het matje kan roepen.
TEKST Paulien Coenaerts - ILLUSTRATIE Xavier Truant
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BETER VOORKOMEN
DAN GENEZEN
‘Sorry, vergeten. Ik betaal vandaag nog!’,
‘De medewerker die de betalingen regelt,
is vandaag afwezig’, ‘Ik heb net betaald’,
‘We hebben je factuur nooit ontvangen’…
Doen deze uitspraken een belletje rinkelen? We begrijpen het. Als ondernemer
ben je in de eerste plaats geconcentreerd op het leveren van de best mogelijke producten en diensten. De liefde
voor het vak heeft je waarschijnlijk naar
dit beroep gezogen, en dus laat je je daar
helemaal door opslorpen. Maar het moet
ook renderen natuurlijk. Anders ben je
er vet mee. En dat kan niet als je er geen
strakke boekhouding op nahoudt, lees:
wanbetalers – nog voor ze kunnen beginnen – in de kiem smoort. We geven
enkele tips mee!
1. ‘BEZINT EER GE BEGINT’
Wie is jouw klant? Zeker als het om
nieuwe en grotere klanten gaat, kan je
maar beter inlichtingen inwinnen over
hun solvabiliteit of kredietwaardigheid.
Hoe doe je dat? Kijk na bij de Nationale
Bank of bij een handelsinformatiebureau
als Graydon of het bedrijf een negatief
vermogen heeft. Zijn er fiscale en sociale schulden? Staat het bedrijf bij andere
leveranciers bekend als een slechte betaler? Dankzij het UNIZO-ledenvoordeel
kan je bij Graydon aan gunstvoorwaarden, en op basis van het ondernemingsnummer het financieel rapport van jouw
(misschien toekomstige) afnemer opvragen (www.unizo.be/ledenvoordelen).
Daarin raadpleeg je snel en efficiënt de
balansen, het al dan niet volgestorte eigen vermogen en meer.
2. EEN VERWITTIGDE KLANT IS ER
TWEE WAARD
Heb je je klant gescreend? Gaat het om
een financieel gezond bedrijf? Dan kan
je naar de volgende stap: verkopen! Maar
ook hier is voorzichtigheid geboden.
Praat al tijdens het verkoopgesprek met

je klant over de betalingsvoorwaarden
en - termijnen. Zet die voorwaarden en
termijnen duidelijk in de algemene voorwaarden van je offerte en factuur.
• Wanneer en hoe moeten jouw klanten
precies betalen?
• Wat bij eventuele klachten over de geleverde producten of diensten?
• Welke intresten reken je aan bij laattijdige betaling?
• Welke rechtbank is bevoegd bij eventuele geschillen?
• Koppel ook meteen sancties aan wanbetalingen.
Zo kan je onder andere de uiterste betaaltermijn bepalen en de voorwaarde
opnemen dat het bedrag van je factuur
verhoogt met bijvoorbeeld 10% als je
het geld niet op tijd ontvangt.
• Voorzie een ‘eigendomsvoorbehoud’.
Bij eigendomsvoorbehoud worden
goederen geleverd, maar gaat de eigendom nog niet op de ontvanger
over. Dat gebeurt pas als ‘aan een aanvullende voorwaarde is voldaan’, zoals
de betaling.

“Je kan late betalers
een bezoekje brengen,
maar dat is tijdrovend.
Best bel je je klant op.”
Vermeld de algemene voorwaarden op
iedere bestelbon, orderbevestiging en
factuur. Zodra je klant dat document
ondertekent, zijn die bindend. Denk op
voorhand na wat je erin wil zetten en
bespreek ze met je boekhouder of advocaat.
3. FACTUREER!
Houd je boekhouding strak. Wie te lang
wacht met het opstellen van facturen,
kan niet verwachten snel betaald te
worden. Is de betaaltermijn verstreken?
Contacteer dan meteen je wanbetalers.

En dan bedoelen we ook écht meteen,
de dag nadat de betaaltermijn voorbij
is. Klanten hebben snel door bij welke
leveranciers ze zich extra betalingsuitstel kunnen veroorloven. Ben je van bij
het begin heel stipt in het opvolgen van
jouw facturen, dan zal dat heel wat kandidaat-wanbetalers afschrikken.
• Wat moet er zeker op zo’n factuur
staan?
Dat vind je op www.unizo.be/factuur.
• Geen tijd om zelf je facturatie op te
volgen?
Delegeer die belangrijke opdracht aan
iemand die er wél werk van maakt: je
partner, een werknemer…
• Factureer elektronisch
Zo geraken klanten hun factuur niet
kwijt. En als de klant mee is met de
laatste snufjes op boekhoudkundig
vlak, worden de facturen automatisch
ingeboekt in de boekhoudsoftware
van zijn bedrijf.
• Vraag een voorschot. Of werk met
tussentijdse betalingen.
Op die manier kan je tijdig ingrijpen als
je klant de afspraken niet nakomt. Stel
eventueel een reminder in op de vervaldatum van de factuur. Dan kan je meteen controleren of je het geld hebt ontvangen. Zo niet, kan je onmiddellijk actie
ondernemen om te voorkomen dat de
onbetaalde facturen zich opstapelen.
4. WERK MET ELEKTRONISCHE
BETALINGEN
Elektronische betalingen zijn veilig en
gebruiksvriendelijk. Je hebt het geld bijna onmiddellijk op je rekening. Het bespaart je ook tijd: geld ontvangen, tellen,
teruggeven… Zeker met de contactloze
betalingen van vandaag. Denk ook aan
de commerciële voordelen, want betaalkaarten doen de klant vaak méér kopen.

WANBETALER! WAT NU?
Je hebt al het mogelijke gedaan om het
aantal wanbetalers terug te dringen.
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Deze voorzorgsmaatregelen nemen
bedrijven tegen laattijdige betalingen
Vroeg of laat krijgt elk bedrijf te maken met onbetaalde facturen. Kmo’s kunnen er zwaar door in de problemen geraken, tot op het
punt dat ze hun personeel en leveranciers niet meer kunnen betalen en uiteindelijk failliet gaan.
Vooruitbetalingen en kredietcontroles zijn de meest genomen maatregelen om laattijdige betalingen te voorkomen.

Welke voorzorgsmaatregelen neemt uw bedrijf om wanbetaling tegen te gaan?
Wanbetaling zijn betalingen die niet tijdig zoals gestipuleerd in de contractsbepalingen worden verricht of betalingen die niet volledig
of helemaal niet worden verricht.
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Incassobureau uit voorzorg
Volgens het European Payment Report van Intrum vraagt 40%
van de Belgische bedrijven een vooruitbetaling. Een kwart van
de Belgische bedrijven (24%) licht potentiële wanbetalers door
aan de hand van een kredietcontrole.
Een derde vaak voorkomende preventieve maatregel is dat
bedrijven een incassobureau onder de arm nemen (27%). Een
goed incassobureau neemt niet alleen actie wanneer facturen
onbetaald blijven, maar helpt ook wanbetaling voorkomen.

UNIZO Incassoservice
Als u de UNIZO Incassoservice start, staat u alvast in de
startblokken om kort op de bal te spelen bij wanbetaling. U staat
daardoor sterker. Uw klant zal in de toekomst ook stipter betalen
wanneer hij merkt dat u de back-up heeft van een professioneel
bedrijf dat wereldwijd gerespecteerd wordt door iedereen die
krediet neemt of verstrekt. Met Intrum haalt u 100 jaar expertise
in huis die wij graag delen met onze opdrachtgevers.

Incasso

4

Factoring

6
Geen van
bovenstaande

Ook de inzichten over betalingsgedrag verkregen uit onze
grootschalige onderzoeken delen wij met u, als u de UNIZO
Incassoservice activeert.

Kmo’s versus grote bedrijven
Het percentage grote bedrijven dat een incassobureau inschakelt
(42%) ligt beduidend hoger dan het percentage kmo’s (24%).
“Kmo’s beschermen zich minder goed tegen wanbetalers dan
grote bedrijven, en dat is jammer. Het zijn dan ook vaak de
kmo’s die het gelag betalen wanneer betalingen minder vlot
verlopen, in tijden van economische recessie bijvoorbeeld.
Nochtans is er met de UNIZO Incassoservice een perfecte
oplossing voor handen.” zegt Guy Van Mullem, kmo manager
bij Intrum. “Uit voorzorg de UNIZO Incassoservice activeren,
kost een bedrijf niks. De UNIZO Incassoservice is voor een kmo
de beste voorbereiding op wanbetalers. Een compleet arsenaal
aan ervaren dossierbeheerders, digitale (betaal)oplossingen,
een call center en bemiddelaars staan voor u klaar wanneer een
factuur onbetaald blijft. Op een klantvriendelijke manier staan
wij zo garant voor een maximaal resultaat”
Activeer de UNIZO Incassoservice: www.unizo.be/incasso
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Je bent voorzichtig geweest met het
‘kiezen’ van jouw klanten, je factureert
snel en correct… Maar wat met de klanten bij wie het al te laat is? Met deze
vier stappen kunnen jouw wanbetalers
geen kant meer op:
STAP 1: VRAAG EXPLICIET OM JE GELD
Persoonlijk contact is de beste manier
om aan je centen te geraken. Op brieven wordt immers weinig gereageerd,
en mailtjes, faxen of zelfs sms’jes zijn té
vluchtige middelen. Je kan late betalers
een bezoekje brengen, maar dat is tijdrovend. Best bel je je klant op.
• Word niet meteen boos.
Misschien is er een vergissing of vergeetachtigheid in het spel. Een vriendelijk telefoontje kan wonderen doen.
• Vraag je klant op de man af wanneer
het verschuldigde bedrag op jouw
rekening zal staan.
Draai niet rond de pot met uitspraken als
‘denk nog eens aan mij’ of ‘er staat nog
iets open’. Vraag expliciet om je geld.
• Eindig het gesprek met de beloofde
betaaldatum te herhalen.
• Twee of maximum drie keer bellen
om je centen los te weken volstaat.
Vijf keer is van het goede te veel.
STAP 2: STUUR EEN AANMANINGSBRIEF
Als dat niets oplevert, wordt het tijd om
een aanmaningsbrief te sturen. Hoe
moet die eruit zien?
• Vergeet zeker jouw contactgegevens
en die van je klant niet.
• Voeg er een kopie van de onbetaalde facturen bij, zodat de klant weet
waarover het gaat.
• Zijn er al eerdere contactnames geweest zoals e-mails, een telefoontje,…?
Som die dan op in je aanmaningsbrief.
• Zie voor een modelbrief: www.unizo.
be/tools/modelbrieven-en-contracten
STAP 3: DE AANGETEKENDE BRIEF
Heeft de aanmaningsbrief geen effect,
stuur dan een aangetekende zending.
Vermeld daarin de data waarop je jouw

klant hebt gebeld, dat vergemakkelijkt
de opdracht van een eventueel later in te
schakelen advocaat.
Tip: Zet alles zoveel mogelijk op
papier of computer!
Hou in deze fase alles zo nauwkeurig mogelijk bij. Wanneer heb je je
klant gebeld? Wanneer stuurde je de
eerste aanmaningsbrief? En eventueel de tweede? En de aangetekende
zending? Een eenvoudige, alfabetische Excel-file met jouw achterstallige klanten kan perfect volstaan om
geen enkele wanbetaler uit het oog
te verliezen. Hier geldt: beter te veel
noteren dan te weinig.
STAP 4: ROEP HULP IN
Sommige wanbetalers zijn zo hardnekkig dat je bloed, zweet en tranen
niet volstaan om hen over de streep te
trekken. Dan kan je drie kanten uit: een
advocaat, een incassobureau, of een gerechtsdeurwaarder.
OPTIE A: ADVOCAAT
Wat kan een advocaat voor jou doen?
Advocaat Rudi Lecoutre van Lecoutre &
Partners Advocaten legt uit :
“Je mag zelf nog zoveel brieven sturen,
een brief van een advocaat komt veel
krachtiger over. Het is ook een sterk
bewijsmiddel om jouw zaak te onderbouwen. Geef je klant wel ademruimte.
We hadden met het kantoor een verzekering afgesloten. Ik had ze nog niet
ondertekend, maar de makelaar stuurde
al de premiefactuur. En toen ik na 8 dagen nog niet betaald had, kreeg ik een
aanmaning in de bus. Die verzekering
wilde ik niet meer. Hou het commerciële
aspect dus in de gaten bij je strijd tegen
wanbetalers. Na gemiddeld een zestal
weken ondernemen we actie.”
Poging 1: bemiddeling
“Ik ben voorstander van een bemiddelingspoging. Dan zitten we samen met je schul-

denaar en eventueel zijn advocaat om tot
een oplossing te komen. Ik heb dat in mijn
23 jaar als bemiddelaar nog maar twee
keer gedaan. Een van die twee keren konden de betrokken partijen nadien zelfs nog
door één deur. Ik heb Nederlanders elkaar
de huid zien volschelden, waarna ze toch
lachend – en met een nieuwe samenwerking – de deur uitstapten. Dat ligt minder in
onze Belgische aard.”
Poging 2: gerechtsdeurwaarder
“Is een bemiddeling geen optie meer,
dan stelt de advocaat een gerechtsdeurwaarder aan. Die gaat via de rechtbank
een vonnis bekomen en dat uitvoeren.
Gaat het om een onderneming die systematisch facturen niet betaalde, dan
kan de gerechtsdeurwaarder zelfs meteen met de uitvoering starten en hoeft
hij niet langs de rechtbank te gaan.”

Advocaat Rudi Lecoutre:

“Je mag zelf nog
zoveel brieven sturen,
een brief van een
advocaat komt veel
krachtiger over.”
Poging 3: Rechtbank
“De laatste optie is dat we je zaak verdedigen in de rechtbank. Dat leidt vaak tot een
dure en lang aanslepende gerechtsprocedure, waarvan je de uitkomst moet afwachten. Maak daarom vooraf een nuchtere kosten-batenanalyse. Je koopt weinig
voor jouw succes wanneer de gerechtskosten hoger uitvallen dan het bedrag
waarover het gaat. Denk twee keer na, en
luister naar de raad van jouw advocaat.”
“Een goed dossier is cruciaal. Hoe meer
bewijsstukken je hebt, hoe beter je advocaat je kan helpen. Meer dan eens
kwamen ondernemers met een aantal
gekreukte papiertjes in hun achterzak vol
gekribbel naar mij: ‘Dit is mijn dossier’. Ja,
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Het favoriete extralegaal voordeel van de Belg

Maaltijdcheques spelen hun fiscale troef uit
Fiscaal
voordelig

Maaltijdcheques het favoriete extralegaal voordeel van de Belg? Daar hebben de fiscale voordelen natuurlijk veel mee te maken.
Lees meteen waarom 8 euro het meest optimale bedrag is.
De maaltijdcheque vierde onlangs in België zijn veertigste
verjaardag. In die periode is de cheque uitgegroeid tot het
favoriete extralegale voordeel van de Belgische werknemer.
Meer dan 1,7 miljoen Belgische werknemers krijgen een
maaltijdcheque per gewerkte dag. Dat is goed voor ruim één
werkende Belg op drie.
Die indrukwekkende cijfers hebben veel te maken met de grote
keuze aan winkels waar medewerkers hun maaltijdcheques
kunnen gebruiken. In totaal meer dan 20.000: van broodjeszaak
over brasserie, tot supermarkt en kruidenier… er zijn 1001
manieren en plaatsen om maaltijdcheques te gebruiken.
Er is nog een andere belangrijke reden en die is van een totaal
andere orde: maaltijdcheques zijn zowel sociaal als fiscaal
voordelig. Als werkgever profiteer je van een vrijstelling van de
sociale lasten én heb je een fiscaal voordeel (een fiscale aftrek
van 2euro/cheque), terwijl je als werknemer aan koopkracht wint.
Die fiscale en sociale troeven gaan niet ten koste van complexe
bestelprocedures. Integendeel, je maaltijdcheques bestellen en

beheren is erg eenvoudig. Ofwel geef je dit in handen van je
sociaal secretariaat, ofwel bestel je in alle vrijheid via een online
tool. Zo kan je ook eenvoudig de waarde van maaltijdcheques
verhogen. Door het maximum van 8 euro/gewerkte dag uit te
reiken, profiteren zowel jouw medewerkers als jij maximaal.
Het enige dat je moet doen is een individuele of collectieve
arbeidsovereenkomst afsluiten met je medewerkers, over
eenkomstig met je paritaire comité. Online kan je de mogelijke prijs
simuleren of meteen een vrijblijvende offerte aanvragen. Na de
ondertekening van het contract kan je meteen je maaltijdcheques
bestellen. Wanneer je het aantal gewerkte dagen van je
medewerkers ingeeft en de factuur betaalt, krijgen je medewerkers
rechtstreeks hun maaltijdcheques op hun rekening gestort en
kunnen deze eenvoudig met hun kaart uitgeven.
Meer weten over de fiscale voordelen van maaltijdcheques of
een offerte aanvragen? Bekijk het online
www.sodexo.be/nl/bedrijven/onze-oplossingen/lunch-pass/

DOSSIER / WANBETALERS

dat maakt het al een pak moeilijker. Hou
je per klant elektronisch een nauwkeurig
dossier bij, dan is je zaak al half gewonnen.”
OPTIE B: INCASSOBUREAU
Bij écht hardnekkige wanbetalers kan
je die taak beter uitbesteden aan, bijvoorbeeld, een incassobureau. Dat gaat
op een systematische manier achter de
schuldenaars/wanbetalers aan.
Intrum is zo een incassobureau. Het zal
in de eerste plaats trachten om je vorderingen op een klantvriendelijke manier te
innen buiten de rechtbank via de allernieuwste incasso- en datatechnieken en
digitale betaaloplossingen die veel verder
gaan dan het opbellen en herinneringsbrieven sturen. “Intrum wil optimaal bereikbaar zijn om zo maximale recuperatie
te bekomen. Een legio aan communicatiekanalen en verlengde openingsuren
zijn daarvan slechts één voorbeeld”, aldus Guy Van Mullem, kmo-manager bij
Intrum. “Je kan met het incassobureau
bijvoorbeeld afspreken ‘hoe ver’ het mag
gaan om de commerciële relaties niet in
gevaar te brengen. Of het kan, net als de
ondernemer zelf, een advocaat inschakelen om de schuldinvordering te onder-

steunen en desnoods in te leiden voor
de rechtbank.” Incassobureau’s voorzien
verschillende mogelijkheden om jouw
centen alsnog te verkrijgen.
Omdat slechte betalers een pijnlijk probleem zijn waarmee elke ondernemer
te maken krijgt, ontwikkelde UNIZO
een eigen incassoservice, exclusief
voor UNIZO-leden in samenwerking
met partner Intrum. Guy Van Mullem:
”Via een gebruiksvriendelijk onlineplatform kan je jouw aanmanings- en
incassodossiers indienen. En dat niet
alleen in België, ook internationaal
kan Intrum in 180 landen met succes
uw verdiende centen recupereren.”
zie www.unizo.be/tools/incassotool
OPTIE C: GERECHTSDEURWAARDER
Tegenwoordig begeven gerechtsdeurwaarders zich zelf op de markt der
wanbetalers en kun je als ondernemer
rechtstreeks met hen contact opnemen. Dus dat is optie drie.
Sylvie Vanmaele, woordvoerster van
de Nationale Kamer van Gerechtsdeur
waarders: “Dat kan dankzij de IOSprocedure, een Invordering voor Onbe–

Guy Van Mullem,
Intrum: “Je kunt met

het incassobureau
afspreken hoe ver je
wil gaan.”
twiste (geld)Schulden in B2B-relaties, buiten de rechtbank om. Voorwaarde is dat
een advocaat controleert of het wel degelijk om een onbetwiste geldschuld gaat.
De ervaring leert dat dat maar in een klein
aantal gevallen zo is. In bijna de helft van
de dossiers komt er een oplossing zonder
dat er een ‘uitvoerbare titel’ (van een magistraat, red.) nodig is. Dat komt grotendeels doordat een gerechtsdeurwaarder
ter plekke gaat, uitleg geeft en zijn bemiddelingsrol kan uitspelen.”
“Een gerechtsdeurwaarder inschakelen doe
je best zo snel mogelijk. Hoe ouder een factuur is, hoe moeilijker het wordt om die in
te vorderen. De gerechtsdeurwaarder stuurt
eerst een betalingsaanmaning. Volgt er
geen betaling, dan kan de schuldeiser binnen de 6 à 10 weken alsnog een uitvoerbare titel bekomen via IOS. Als alle minnelijke pogingen op niks uitdraaien, kan een
gerechtsdeurwaarder als enige dagvaarden
of zelfs beslag leggen. Tot nu toe is die IOSmethode niet gebruikelijk in consumentenzaken, maar daar pleiten we bij de Kamer
van Gerechtsdeurwaarders voor.”
“Een gerechtsdeurwaarder kan voortaan
dagvaardingen, vonnissen, en bevelen
tot betalen ook officieel via e-mail bezorgen aan de bestemmelingen. Zeker
voor ondernemers is dat een pak sneller
en goedkoper.”
Voel je je na dit dossier nóg altijd niet
goed voorbereid om de strijd tegen
die wanbetalers aan te gaan? Dan kan
je nog altijd terecht op www.unizo.be/
publicaties. Onze UNIZO-adviespocket
Omgaan met wanbetalers neemt beslist
jouw laatste twijfels weg!
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“Een goed idee
moet je durven
bijsturen”
Op het UNIZO-topseminar zit je altijd goed voor 10 kleppers van formaat. Dit jaar
is dit niet anders. Een van de topsprekers op 25 november is Marion Debruyne,
decaan van de Vlerick Business School en co-auteur van het boek ‘Customer
Innovation. Waarom de klant centraal staat in bedrijfsinnovatie’. ZO zocht haar
op en kreeg het antwoord. Net zoals op de vraag waarom ze vrouwen aan de top
– het was tenslotte onlangs internationale vrouwendag – zo belangrijk vindt.
TEKST Sanderijn Vanleenhove - FOTO’S Wouter Van Vooren

De eerste momenten met Marion
Debruyne verliepen wat stug. Dat kwam
door dat verdomde coronavirus dat ons
al weken in de ban houdt. Ik ontmoette
Marion Debruyne daags voor België in
quarantaine ging. Handen schudden was
toen al uit den boze, waardoor het gesprek wat onwennig begon. Of had het
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te maken met mijn brutale eerste vraag:
is het niet vanzelfsprekend dat de klant
centraal staat?
“Dat is zeker een evidentie”, aldus Marion
Debruyne. “Ik ben een marketeer, dus ik
denk sowieso marktgericht. Maar in de
praktijk zie ik dat bedrijven nog te weinig

naar hun klant luisteren. Vaak stel ik tijdens
presentaties voor bedrijfsleiders de vraag
‘Wie vindt dat een bedrijf moet luisteren
naar zijn klant?’. Meteen gaan alle handen
de lucht in. Vervolgens vraag ik ‘Wie vindt
dat een bedrijf naar de klant moet luisteren bij innovatie?’ Ja, dan gaan toch veel
handen weer naar beneden.”

HET GESPREK / MARION DEBRUYNE

/ Hoe komt dat?
“Dat zit ingebakken. Bedrijfsleiders verwijzen graag naar autobouwer Henry
Ford, die zei: ‘Had ik mensen gevraagd
wat ze wilden, hadden ze gezegd: snellere paarden’. Of naar Steve Jobs, een
visionair die ook niet aan de klant vroeg
wat hij wilde. Maar dat staat haaks op
het principe dat je vanuit de klant en de
markt moet innoveren. Wij proberen in
het boek net uit te leggen dat innoveren
niet gebeurt in isolement, maar wel in
verbinding met de markt en de klant.”
/ Hoe moeten bedrijven
het dan wel aanpakken?
“Door altijd vanuit drie lenzen naar innovatie te kijken. Veel bedrijven blijven
steken in lens 1: de klant zelf vragen wat
hij wil. (Voor het lenzenmodel, zie p. 25)
Neem nu dit flesje spuitwater waarvan
je drinkt. Ik kan jou vragen wat er moet
veranderen. Je zegt misschien ‘het dopje
gaat moeilijk open’ of ‘500 ml is te veel
voor mij’. Als bedrijf ga je luisteren, maar
je gaat geen nieuw businessmodel opzetten. Dat gebeurt in een later stadium,
wanneer je met de andere lenzen kijkt.”
/ Innoveren heeft dus niets te maken
met Fingerspitzengefühl, met intuïtie?
“Nee, innoveren moet je procesmatig
aanpakken. Je moet afstappen van mythes zoals ‘je moet visionair zijn’ of ‘je
hebt een innovatiekruisvaarder nodig die
tegen alles ten strijde trekt’. Innoveren is
een huis-tuin-en keukenproces. Pak je het
procesmatig aan, dan bereik je resultaat.”
/ Hoe zit het eigenlijk met je eigen
huis-tuin-en-keukenproces?

(Begin luid te lachen) “Het fameuze practice what you preach. Bij de eerste editie
van het boek was ik nog prof, dus had ik
een expertenrol. Nu ben ik decaan en zit
ik in een andere functie. Ik moet me af-

vragen of we binnen Vlerick het boek zelf
toepassen. En ja, ik durf toch te zeggen
van wel. We hebben heel wat mooie innovatieve zaken gerealiseerd zoals een
100 procent online MBA of ons Innovation
Centre waar 10 mensen voltijds aan de
slag zijn.”
/ Ik bedoelde het eigenlijk meer persoonlijk. Ik las ergens dat je belangrijke beslissingen puur op intuïtie
neemt.
“Inderdaad. Ik ben heel rationeel van
aard, dat is mijn achtergrond van ingenieur. Maar belangrijke persoonlijke beslissingen of carrièrekeuzes neem ik intuïtief.
Zoals mijn keuze voor Vlerick, de beslissing om voor een tijdje naar Amerika te
verhuizen… Voor dergelijke beslissingen
geloof ik niet in lijstjes van voors en tegens.”

“Mij zal je nooit horen
zeggen dat iedereen
het kan, omdat ik
geluk heb gehad.”
“Dat zijn trouwens lens 3-beslissingen,
om het toch weer op mijn boek toe te
passen. Met die lens kijk je naar de verre
toekomst en kan je je minder baseren op
harde data. Beslissingen moet je daar nemen met behulp van scenarioplanning:
‘Stel dat…’. En dan zit je inderdaad bij het
Fingerspitzengefühl.”
/ In het boek staan heel wat voorbeelden uit de praktijk, maar veelal van
grote bedrijven en multinationals. Ik
kan me voorstellen dat veel ondernemers denken: ‘Ja, maar dat is een
ver-van-mijn-bed-show’.
“Nochtans kan en moet elk bedrijf, groot
of klein, met innovatie bezig zijn. Onze
basisprincipes zijn toepasbaar op kleine

bedrijven. Maar je moet er voor openstaan.”
“Zoals voor de platformbusinessmodellen. In deze tweede editie werkten
we een aantal fenomenen verder uit
die in 2014 nog in hun kinderschoenen
stonden, zoals de platformen. Denk aan
Airbnb, Uber of Amazon. We kunnen niet
meer om die platformen heen. Het heeft
geen zin om ertegen te concurreren.”
/ Moeten ondernemers er een voorbeeld aan nemen?
“Dat denk ik wel. Kijk naar de historiek
van veel van die platformen. Ze zijn allemaal van nul begonnen en kijk waar
ze nu staan. Hoe zijn ze daar geraakt?
Ondernemers kunnen daarvan leren. En
ze moeten de platformen als partners
beschouwen. Denk maar aan sociale
media zoals Facebook of Instagram. Stuk
voor stuk platformgiganten, maar ze stellen ondernemers wel in staat om op een
heel directe én budgetvriendelijke manier met de klant te communiceren. De
platformen zijn er, gebruik ze.”
/ Is het niet wat makkelijk als niet-ondernemer om ondernemers te zeggen hoe ze moeten innoveren?
“Je stelt een terechte vraag. Ik praat eigenlijk nooit over mijn persoonlijke leven,
maar kijk, mijn man is ondernemer, dus
ik sta wel dicht bij ondernemers. Als docent heb ik jaren lesgegeven aan ondernemers. Doorheen de jaren ben ik ook in
heel wat bedrijven geweest. Ik heb overal
in de keuken gekeken zonder zelf te moeten koken. Die ervaringen neem je mee.”
“Ons boek reikt een kader aan, helpt om
blinde vlekken te zien. En dat vanuit een
helikoptervisie. Dat is onze toegevoegde
waarde. We maken de brug tussen theorie en praktijk. Trouwens, ik geloof niet
dat je ondernemer moet zijn om ondernemend te zijn.”
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staan van ondernemerschap. Denk aan
de titel van het boek van Bart Verhaeghe:
‘Zeg niet aan mijn moeder dat ik ondernemer ben…: ze denkt dat ik op zoek ben
naar een job.’”

“Innoveren is
een huis-tuin-en
keukenproces.”

Wie is Marion Debruyne?
Marion Debruyne (1972) is burgerlijk
ingenieur van opleiding, maar koos
meteen erna voor een marketingopleiding aan de Vlerick Business
School. Vandaag is ze decaan van
Vlerick en internationale coach en
spreker op het gebied van klanten
innovatie. Ze is ook professor in
marketing en innovatie.

“Onze cultuur is minder ondernemend.
Denk maar aan de manier waarop we
naar falende ondernemers kijken. Terwijl
falen hoort bij het nemen van risico’s,
net zoals dat bij innoveren het geval is.
In de States is dat helemaal anders. Ik las
onlangs op LinkedIn een bericht van een
Amerikaanse ondernemer die aankondigde dat zijn bedrijf failliet was. Meteen
antwoordde een investeerder: ‘Als je iets
nieuws start, dan investeren we opnieuw,
want we geloven in jou en je team’. Dat
is toch fantastisch? Een ondernemer die
mislukt, heeft ook onze bewondering
nodig. Want hij of zij heeft het tenminste
geprobeerd.”
/ Is het daarom dat je een investeringsfonds hebt opgericht met je man?

/ Wat het ondernemerschap betreft,
uit eigen Vlerick-cijfers blijkt dat
Vlamingen minder respect en vertrouwen hebben in ondernemers dan
gemiddeld in Europa. Je zei daarop:
‘Er heerst in dit land geen aanmoedigingspolitiek’.
“We mogen niet alle schuld op de media
afschuiven, maar onze studie toont aan dat
ondernemerschap niet veel aan bod komt
of niet altijd op een positieve manier. Het
gaat meestal over fraude of schandalen.”
“Maar het is ook een maatschappelijk-cultureel gegeven. Ouders hebben
nog altijd liever dat hun kind voor een
vaste job kiest dan voor het onzekere be-
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“Dat is een kwakkel van de pers. Ik weet
niet hoe ze daarop zijn gekomen. Mijn
man heeft een vennootschap opgericht
om een investering te kunnen doen, maar
ik ben daar niet operationeel bij betrokken. Ik ben geen tweede Jürgen Ingels
of Conny Vandendriessche. Iets anders
is het recente Student Entrepreneurship
Fund van Vlerick. Studenten die bezig
zijn met een idee voor een onderneming
kunnen via dat fonds startgeld krijgen.
Om zo de eerste fase door te komen.”
/ En zo het gat tussen een goed idee en
een eigen zaak te dichten. Dat doet me
denken aan wat je in je boek een van
de grootste misverstanden over het
ondernemerschap noemt: het hebben

van een goed idee is de heilige graal.
Daar gaat ons UNIZO-motto ‘alles
begint met een goed idee’.
“Ik pleit tegen ondernemende koppigheid. Wat ik bedoel is dat je uiteraard een
goed idee moet hebben, maar vooral
bereid moet zijn dat idee te veranderen
en na te denken over een plan B en C
én D. Wie is vandaag succesvol? Hij die
gestart is met idee A, en onderweg zijn
model heeft bijgestuurd. Je moet als ondernemer 180 graden kunnen draaien
als dat moet. Te stug vasthouden aan je
idee, kan je onderneming fnuiken. Netflix
bestaat nog maar 20 jaar, maar is al aan
zijn vierde businessmodel bezig. Hoeveel
bedrijven zijn bereid dat te doen?”
/ Geen tevreden klanten zonder tevreden werknemers, geef je in het boek
nog mee. Dan moeten bedrijven die
wel vinden. Je pleit zelfs voor het statuut van de kennismigrant om de arbeidskrapte op te lossen. Leg eens uit.
“Wij zijn een kenniseconomie en die valt
of staat met de mate waarin we talent
kunnen aantrekken én houden. Het is
een illusie te denken dat al dat talent in
ons land zit. We moeten ons openstellen voor buitenlandse talenten en het
makkelijk maken om hier aan de bak te
komen. Toen ik in de States aankwam,
dacht ik terecht te komen in een echte Amerikaanse businessschool. Niets
was minder waar. Ik kwam terecht in
een team met een Zuid-Koreaan, een
Indiër, een Chinees… Het talent telde,
waar het ook vandaan kwam. Zo’n mentaliteit leidt tot meer competitiviteit en
creativiteit. Nederland hanteert een veel
soepeler systeem dan België. Mensen
van buitenlandse origine met een hoger
diploma krijgen een voorlopige verblijfsvergunning tot ze werk hebben. Ze zijn
kennismigrant. Hier zou dat ook moeten
kunnen. Weet je dat heel wat buitenlandse studenten de businesschool in
Rotterdam boven Vlerick verkiezen net

omdat hun kansen op de arbeidsmarkt in
Nederland veel hoger liggen.”
/ Diversiteit is je stokpaardje. Net zoals
je graag meer vrouwen aan de top
ziet. Je bent zelf het goede voorbeeld, je staat aan de top.
“Klopt. Als je naar mijn voorgangers kijkt,
ik lijk er in de verste verte niet op (Marion
Debruyne kijkt even naar het schilderij
van Vlerick-stichter André Vlerick dat in
haar bureau hangt: een portret van een
man op jaren met sigaar, red.).

“Je moet als ondernemer 180 graden
kunnen draaien als
dat moet.”
Zoals elke vrouw, heb ik ook typische
voorvallen meegemaakt waarbij men automatisch dacht dat ik de assistent was in
plaats van de prof. Of dat men vroeg of ik
koffie kon brengen. Ik heb geluk gehad.
Ik had goede sponsors die me geduwd
hebben. En je moet ook wel een beetje
overmoedig zijn. Je zal mij nooit horen
zeggen dat iedereen het kan, omdat ik
geluk heb gehad.”

“Vorige week mocht ik naar aanleiding van Internationale Vrouwendag de
Brusselse beurs openen. In mijn speech
heb ik gepleit voor een positieve kijk op
vrouwen. Maar eerlijk, er verandert niets.
Slechts 1 op 20 bedrijven heeft een vrouwelijke CEO, het duurt nog 100 jaar voor
we gendergelijkheid krijgen… Elk jaar opnieuw horen we de cijfers, maar er komt
geen schot in.”

drie factoren samen zorgen ervoor dat
er heel veel druk ligt op vrouwen. En ofwel moet je dan veel geluk hebben ofwel
heel doorzettend of overmoedig zijn om
dat allemaal te overwinnen.”
/ Je bent een grote fan van Arianna
Huffington (van de Huffington Post,
red.). Sinds ze zelf crashte, pleit ze
voor meer welzijn en slaap. Leef je
volgens je grote voorbeeld?

/ Hoe komt dat?
“Door een combinatie van factoren. In
de eerste plaats onbewuste vooroordelen. Uit onderzoek blijkt dat mannelijke
ondernemers in een pitch voor investeerders andere vragen krijgen dan hun
vrouwelijke collega’s. Een ander onderzoek toonde aan dat proefpersonen de
pitch van Howard hoger inschatten dan
de pitch van Heidi, zonder de ondernemer in kwestie ook maar te hebben gezien of gehoord.”
“De huidige werkstructuren, zeker in leidinggevende functies, maken het ook
niet altijd gemakkelijk om werk en privé
te combineren. En dan zijn er nog de impliciete maatschappelijke verwachtingen
dat de vrouw diegene is die als mama
het gezin draaiende moet houden. Die

“Ik heb het geluk gehad om haar te mogen interviewen in de States. Sindsdien
ben ik me meer bewust van mijn slaap.
Vroeger forceerde ik mezelf om op te
staan om 5u, om nog voor het werk te
kunnen fitnessen. Nu kies ik voor meer
slaap als ik voel dat ik moe ben. Mijn
slaap heeft prioriteit. Ik kan alleen maar
functioneren als ik 8 uur geslapen heb.”
/ Ben je al op grenzen gebotst?
“Ja, af en toe zit ik in de rode zone waarin
ik de grenzen van mijn lichaam probeer
te verleggen. Maar ik ben daar alert voor
en probeer dan nadien wat gas terug te
nemen. Als ik een drukke week heb gehad, slaap ik op zondag een paar uur
overdag. Ik voel me daar niet te beroerd
voor.”

Innovatie volgens Marion Debruyne
Het boek Customer Unnovation legt uit hoe je klantgericht
kunt innoveren. Enerzijds heb je 3 bouwstenen die je moet
volgen: luisteren naar de klant (verbinden), die informatie omzetten in nieuwe producten of een aangepast businessmodel
(vertalen) en samenwerken met anderen voor zaken waar de
eigen vaardigheden tekort schieten (samenwerken).
Daarbij moeten bedrijven steeds door 3 verschillende lenzen
kijken. De zoomlens is gericht op bestaande klanten. De tweede lens, de groothoeklens, zoomt uit van het huidige productenaanbod naar het volledige traject dat de klant aflegt. Ten
slotte kijk je door de visooglens. Met deze lens zoom je nog

verder uit om signalen op te vangen die zich aankondigen in
de periferie van de markt, om zo fundamentele veranderingen
in een vroeg stadium te herkennen.
Klantgericht innoveren doe je dus door te verbinden, vertalen
en samen te werken en tijdens elk van deze stappen telkens
de drie verschillende lenzen te gebruiken. Het boek bevat heel
wat praktijkvoorbeelden.
Te koop bij LannooCampus of gratis voor wie deelneemt aan
het UNIZO Topseminar www.unizotopseminar.be. Marion
Debruyne is er één van de sprekers.
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Coaching voor ondernemers:
dé weg naar succes
Je verhaal als ondernemer telt een pak boeiende
hoofdstukken. Elk nieuw hoofdstuk brengt andere vragen
en belangrijke keuzes met zich mee. Wil jij zorgen dat je
controle blijft houden over je zaak? En weet je niet
altijd hoe je dit het best aanpakt? Laat je individueel
begeleiden door een ondernemerscoach van Liantis.
Wat mag je van ons verwachten?
Onze coaches werken op individuele basis en altijd
op maat van jouw speciﬁeke situatie. Tijdens het
coachingtraject bekijken we je aanpak binnen je zaak
en analyseren we waar de aandachtspunten zitten. Zo
geven we je tips en tools waarmee je direct aan de slag
kan. Het resultaat is een concreet plan waarmee je jouw
zaak transformeert naar een constructieve en duurzame
organisatie.

Voor wie?

Prijs?

Zowel als zelfstandige, vrijeberoeper of
kmo-bedrijfsleider kan je bij ons terecht
voor een coachingtraject op maat.

Een coachingtraject
van 4 individuele
gesprekken kost – dankzij subsidies van
de Vlaamse Overheid – slechts 110 euro.
Wil je graag bijkomende
coachingsessies? Dan maken we graag
een offerte op maat voor je op.

Wil je meer weten? Contacteer ons via
careercoaching@liantis.be of op het telefoonnummer
02 250 00 50. Of neem een kijkje op onze website liantis.be.

samen werkt.
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SNELFIE

Vijf vragen aan een Bekende Ondernemer

Chrostin
De naam Christina De Witte zegt je misschien weinig, maar haar
alter ego Chrostin vast wel. Ze is dé cartooniste van het moment
die na haar optreden in De Slimste Mens Ter Wereld niet meer weg
te denken is. Ze heeft een wekelijkse cartoon in Flair, en bracht
twee boeken uit. Een onderneemster die het laatste jaar niet
stilgezeten heeft, dus.

TEKST Paulien Coenaerts

Wat was je beste investering ooit?
“Mijn allereerste grote tekentablet! Dat was een Wacom Cintiq 13HD. Het
eiste mijn hele maandbudget – pijnlijk -, maar was het dat zeker waard.
Daarmee is het allemaal begonnen.”
Als je dit niet deed, wat zou het dan geworden zijn?
“Ik heb nog nooit op die manier over mijn leven nagedacht. Ik geloof dat ik
altijd wel ‘iets met tekenen’ gedaan zou hebben, hetzij professioneel, hetzij als bijberoep. Ik had in mijn jongere jaren wel enkele beroepsdromen.
Weervrouw worden, bijvoorbeeld. Zodra ik besefte dat je daar jarenlang
voor moet studeren en niet gewoon de teleprompter moet aflezen, liet ik
die hoop snel weer varen.”

“Ik ondertekende
een killer contract
en zat nog lang
met de gebakken
peren.”

Van welke fout ben je blij dat je ze gemaakt hebt?
“Ik heb in 2019 iemand vertrouwd op zakenvlak en dat had ik eigenlijk beter
niet gedaan. Die persoon wou alleen met mij samenwerken voor mijn naam
en was alleen uit op geld. En ik liep er met open ogen in. Resultaat? Ik ondertekende een killer contract en zat nog lang met de gebakken peren. Ik heb mezelf heel veel verweten achteraf, maar al bij al heb ik niet héél veel verloren.”
“Het is niet dat ik echt blij ben dat ik die fout gemaakt heb, natuurlijk. Maar
het is een goede les geweest. Geef iedereen een eerlijke kans, maar niet blindelings: doe altijd research of doe navraag over mensen en hun werkethiek.”
Wie is jouw voorbeeld?
“Dalilla Hermans (een opiniemaakster van Rwandese afkomst, red.). Zij is de
vrouw die ik later wil zijn, maar dan in mijn eigen vorm. De energie die zij
altijd heeft, de eerlijkheid die zij in haar hart draagt, het feit dat ze de hoop
nooit opgeeft, hoe moeilijk het ook wordt. Dat is waarom ik naar haar opkijk.”

Wil je ook inspirerende
ideeën opdoen?
www.unizo.be/ondernemersforum

Vul aan: de beste ideeën krijg ik als ik…
“… gewoon mijn dag beleef. Dingen meemaak. Hoor. Zie. Tegenkom. Mag
dat? (Lacht.)”
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BIJZONDERNEMEND / DE WINNARES VAN DE WOMED AWARD

Elien Pieters,
Vrouwelijke Ondernemer van het Jaar

Zeg niet kerkhofbloem
tegen een bolchrysant
Bij de uitreiking van de Womed Award waren de bloemen deze keer voor
Elien Pieters, maar doorgaans is zij het die fleurige kleur brengt, overal ter
wereld. Want Gediflora is wereldtop in het veredelen en verspreiden van
bolchrysanten onder de merknaam Belgian Mums. En onder het gevleugelde
bedrijfsmotto: “Be mum, be more”. Onderneemster van het jaar bijvoorbeeld.
TEKST Herman Van Waes - FOTO’S Faye Peynaert, DM Fotografie

De ene dag ben je een anonieme WestVlaamse ondernemer, de volgende sta
je in de kranten als ‘chrysantenkoningin’.
Een handdruk kan er nog altijd af in het
landelijke Staden. Elien Pieters: “Bij het
uitreiken van de prijzen op het podium
mocht er nog gekust worden, op de
receptie achteraf was het allemaal wat
koeler dan gebruikelijk. Ook ons bedrijf
ontsnapt er niet aan: beurzen worden
geannuleerd, het bezoek aan onze nieuwe productiepartner in China is uitgesteld...” De weken die volgen worden er
coronamaatregelen ingevoerd: verder uit
mekaar zitten in de refter, mondmaskers
in de serre...

Groenteteler Georges Pieters verruilde in
1952 sla en tomaten voor chrysanten om
te gaan experimenteren met jong plantmateriaal. Vanaf 1982 startte zijn zoon Dirk
met eigen chrysantenvariëteiten. Hij zette
Gediflora daarmee wereldwijd als veredelaar op de kaart en werd marktleider.

“De bolchrysant is
een makkelijke plant,
die lang bloeit en
weinig kost, maar
een hipper imago
verdient.”

Doen en deure doen
Elien Pieters (35) is de derde generatie
van een volbloed West-Vlaams familiebedrijf waar ‘dromen, denken, durven,
doen en deure doen’ hoog in het vaandel staat. Een zwart-witportret van dertig
jaar geleden toont drie generaties bedrijfsleiders bij Gediflora: de kleine Elien
op de arm van haar vader Dirk, die naast
haar grootvader Georges poseert in een
serre vol chrysanten.
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Zoals dat gaat in familiebedrijven stak
dochter Elien een handje toe in de vakantie, maar mee in de zaak komen,
was het verste van haar gedacht toen
ze afstudeerde: “Met mijn diploma
Handelswetenschappen kon ik alle kanten uit en wilde ik vooral iets internationaals doen, de wereld zien. Op m’n 14de
nam ik alleen het vliegtuig naar California
om er bij een klant van mijn papa een
vakantiejob te doen, de max! Verkopen

lag me wel, maar geen banale dingen,
het moest iets speciaals zijn, al wist ik
niet goed wat. Tot de dag dat mijn vader me uitnodigde in augustus 2006 om
toch eens te praten over een toekomst
voor mij in het bedrijf. Mijn eerste reactie: ‘Ikke, chrysanten? Ik dacht het niet..’
Maar toen ik hem tijdens dat nogal klassieke sollicitatiegesprek bezighoorde
over die wereldmarkt, over het unieke
van ons bedrijf daarin, moest ik bekennen dat alles wat op mijn lijstje stond
daarin terug te vinden was. Ik besloot het
te proberen, maar ik liet hem weten dat
hij toch maar beter kandidaten bleef zoeken. Twee maanden later zei ik: ‘Stop met
zoeken, dit is mijn ding’.”

Klankbord kwijt
“Samen met hem de wereld rondreizen,
zijn passie en drive meemaken, dat gaf
me vleugels. Ook mijn man David, die ik
toen al kende, kreeg te horen: ‘Dit wordt
mijn leven, hier ga ik 100 procent voor,
kan je daarin meegaan?’ Een paar jaar later heeft hij zijn horecazaak verkocht en
is hij mijn steun en toeverlaat voor het
operationele geworden. Mijn vader had

zich voorgenomen op z’n 55ste de zaak
over te laten, maar op z’n 52 raakte hij na
een fietsongeval in coma. Hij werd nooit
meer de oude en zo kwam ik in 2013
sneller dan verwacht aan het roer van
Gediflora. Gelukkig was de overname al
in gang gezet. We waren voorbereid en
mijn twee broers hadden geen interesse.
Maar ik was mijn klankbord, mijn raadgever, mijn vleugels kwijt. Het was een hele
berg om te beklimmen die eerste jaren.
Het is natuurlijk een gigantisch voordeel
als je zo’n mooi bedrijf mag runnen, maar
de druk om minstens even goed te doen
en nummer 1 te blijven was groot.”

80 miljoen stekken per jaar
Wat de meeste mensen weten over bolchrysanten, is dat ze populair zijn om
rond Allerzielen de kerkhoven mee op te
fleuren. Maar achter het businessmodel
van Gediflora, goed voor een jaaromzet
van zo’n 12 miljoen, schuilt een boeiende wereld van eindeloos sleutelen aan
planten-DNA, streng selecteren, creatief
uit de hoek komen en vooral keihard ondernemen.
In maart zijn er nog geen chrysanten te
bespeuren in de serres van Gediflora,
wél de eerste seizoenarbeiders die vlijtig
stekjes uit plastic zakjes halen en die één
per één in kleine plastic bakjes overplanten. Hoe werkt dat?

Elien Peters is de derde generatie chrysantentelers.

Elien: “We werken met partners in
Brazilië, Florida, Kenia, en nu dus ook
China. Die krijgen van ons ’vitromateriaal’, dat zijn in ons streng beveiligde
R&D-lab ontwikkelde moederplantjes,
het resultaat van jarenlang kruisen, bestuiven en op ons proefveld uittesten van
telkens weer nieuwe chrysantensoorten.
Dat neemt per nieuwe soort ongeveer
zeven jaar in beslag. Alleen rassen die
perfect van kleur, bloem, bolvorm, sterkte en ziekteresistentie zijn, worden naar
onze productiepartners gestuurd, die er
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miljoenen stekjes van kweken. Die stekjes komen terug naar hier om in die trays
geplant te worden. Enkele weken later
gaan ze naar duizenden Europese telers,
waaronder zo’n 250 Belgische.”
“Vanuit de productlocaties worden ook
rechtstreeks plantjes naar kwekers in hun
eigen werelddeel gestuurd. Alles wat onder ons merk Belgian Mums (‘mums’ als
kort voor chrysanthemums, red.) op de
markt komt, beantwoordt strikt aan onze
kwaliteitsnormen, alle 80 miljoen stekken die jaarlijks worden uitgeleverd zijn
traceerbaar.”

“We zetten ook de
social media in: we
hebben influencers
die filmpjes posten
met onze planten in
hun interieur.”
“Als je in meer dan veertig landen actief
bent, moet je rekening houden met de
omstandigheden en voorkeuren van elke
regio. Sommige kwekers werken in serres, andere bijna alleen in open lucht. In
China willen ze vuurrode bollen, zeker
voor hun nationale feestdag op 1 oktober, in Scandinavië hebben ze er liever
roos-paarse, in Brazilië willen ze meer
wit. We hebben inmiddels groene chrysanten ontwikkeld, kleine chrysantjes,
spinvormige, tweekleurige... de mogelijkheden zijn eindeloos.” En blijkbaar ook
de mogelijkheden tot namaak: een week
na dit gesprek wordt een Nederlandse
kweker betrapt op het al dan niet bewust
kopiëren van een kwekersrechtelijk beschermd Gediflora-ras.

I like my bolchrysant
Uitgerekend op de Belgische markt, die
Belgian Mums voor zo’n 80% belevert,
is er nog werk aan de winkel: “Vroeger
moest het vooral geel zijn, nu wil het pu-
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Een nieuwe soort ontwikkelen duurt ongeveer zeven jaar.

bliek al wat meer kleurvariatie, maar bolchrysanten blijven sterk gekoppeld aan
de 1 november-traditie. Bij ons is het nog
vooral de kerkhofbloem, terwijl ze in andere landen soms al in juni op het terras
staan. Jaar na jaar proberen we het seizoen wat te verschuiven, inmiddels toch
al naar half augustus tot eind oktober.”
“De bolchrysant is een makkelijke plant,
die lang bloeit en weinig kost, maar ze
verdient een hipper imago en daar proberen we nu alles aan te doen. Het volstaat niet dat we ons als B2B-bedrijf alleen tot onze kwekers richten, we moeten ook de verdelers, de klanten van onze
klanten, alle tussenschakels bereiken met
onze marketing. We voorzien tuincentra
van marketingmateriaal, we bedenken

met de klanten van onze kwekers concepten. Het gaat elk jaar vooruit, maar
het is een werk van lange adem.”
“Ook de social media zetten we in: we
hebben influencers die filmpjes posten
met onze planten in hun interieur. Alle
beetjes helpen om het imago van het
product een boost te geven: we hebben
ons eigen Mum Magazine én ons eigen
Mum Beer, met chrysantenextract, altijd
goed voor op een beurs of een proeverij
in een tuincentrum. Vorig najaar hielden
we onze eerste Mum Run voor het goede
doel, hier tussen de bloeiende perken:
een familie-event dat 500 lopers en een
1000-tal enthousiastelingen trok. Echt
wel een voltreffer qua employer branding, iedereen leefde enorm mee.”

overhouden. Als ze klein zijn, beseffen ze
nog niet dat mama weer weg is, nu op 7
à 8 jaar krijg ik meer commentaar. Maar
ik stap niet telkens met een schuldgevoel
op het vliegtuig, en ik zeg niet: ‘Mama
moet naar het buitenland’, maar laat hen
heel duidelijk weten dat mama dit heel
graag doet en dat ze later ook moeten
kiezen voor wat ze graag doen, dat er
nog een hele wereld buiten dit landje ligt.
De vele jetlags, die horen erbij.”

“Mama moet soms naar het buitenland, maar ik doe dat zonder schuldgevoel.”

Happiness op de werkvloer
Gediflora ontwaakt nu uit zijn ‘winterslaap’. De komende maanden is het
alle hens aan dek met seizoenwerkers
uit Noord-Frankrijk, Turkije, Roemenië,
Polen... Hier werken zowat evenveel mannen als vrouwen, 38 vaste en een 40-tal
tijdelijke. Alvast één groot verschil met de
vorige generaties is dat de beruchte WestVlaamse leiderschapsstijl van ‘Zwijgen en
deure doen’ resoluut vervangen is door
‘Happiness op de werkvloer’.
Elien: “Als grootvader destijds in de serre kwam, begon iedereen al een beetje
te beven, dat werkt vandaag niet meer.
Precies omdat ik er zo plots werd ingedropt, besefte ik algauw dat ik moest
delegeren, vertrouwen geven aan anderen, om zelf te kunnen focussen op
de lange termijn, de bedrijfsstrategie, de
link tussen sales en R&D. Als je zoveel op
reis moet, dan heb je thuis zelfsturende
teams nodig die de zaak kunnen doen
draaien. Het is een cliché, maar ondernemen doe je echt niet alleen. Ik zet wel de
koers uit, maar de meeste beslissingen

worden in overleg genomen. En blijkt dat
achteraf soms fout, dan hebben we daar
weer wat uit geleerd. Ik zeg altijd: ‘Als het
brandt, moet je in de eerste plaats de
brandweer bellen en niet mij’. Die verantwoordelijkheid nemen mensen als ze
zich goed voelen in hun job, als ze het
met volle goesting doen. Pak je dat als
vrouw anders aan dan als man? Ik zou het
eigenlijk niet weten, misschien ben ik wat
empathischer, en zal ik meer oog hebben
voor het zich goed voelen, voor de balans werk-privé van mijn medewerkers,
maar dat zal meer met mijn opvoeding te
maken hebben dan met geslacht. Ik zal
er niet van wakker liggen als iemand een
half uur vroeger wegmoet naar de dokter, bij mijn papa was dat nog anders.”

Mama doet dit graag
“Wat mijn eigen balans werk-privé betreft, dat is een vraag die nog altijd alleen vrouwelijke ondernemers krijgen: ik
ben moeder van twee dochtertjes, maar
als je dat met de nodige huishoudelijke
hulp praktisch organiseert, kan je zeker
genoeg quality time voor je kinderen

Dag van de Vrouwelijke
Ondernemer?
Elien: “Happiness op de werkvloer
is er ook als je samen een prijs wint,
zoals nu die Womed Award, en vorig
jaar de International Grower of the
year-prijs, de mooiste bekroning in
onze sector. Of er echt nog een prijs
moet zijn, specifiek voor vrouwelijke
ondernemers? Of zelfs een ‘Dag van
de Vrouwelijke Ondernemer’, zoals
minister Crevits voorstelde bij de uitreiking? De reacties waren nogal gemengd toen ik bij mijn kandidatuurstelling durfde te betwijfelen of ‘al die
trammelant rond vrouwen’ wel nodig
was... Maar ik besefte achteraf dat ik in
een heel bevoorrechte positie zit met
dit bedrijf, ik heb me als vrouw nooit
benadeeld gevoeld. Met deze prijs
ben ik tot het inzicht gekomen dat de
– gelukkig steeds talrijkere - vrouwen
die een zaak starten best wel een paar
goeie rolmodellen kunnen gebruiken.
Als mijn verhaal andere vrouwen kan
stimuleren die nog zelfvertrouwen of
steun uit hun omgeving missen, denk
ik toch: ja, het moet.”

Gediflora van Elien Pieters haalde het in de jaarlijkse wedstrijd ‘WOMED Award’ (Women in Enterprise and Development) van Markant
en UNIZO, met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), van twee andere straffe genomineerden:
Eef Tanghe van Cohousing Projects uit Gent en Caroline Rigo van Cent Pur Cent make-up uit Hasselt. Lees meer hierover op
www.womedaward.be
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The future is electric

Met nu al meer dan een half miljoen deels (plug-in hybrides)
of volledig elektrische wagens op de weg is de BMW Group
een voorloper in de elektrificatie van onze mobiliteit. En de lat
voor de nabije toekomst ligt hoog: tegen eind 2021 willen we
dat aantal verdubbelen tot liefst een miljoen. Een overzicht
van de troeven die we daarvoor op tafel leggen.
Over heel het gamma van BMW en MINI wordt al jaren volop de
elektrische kaart getrokken. Denk maar aan de elektrische stadsauto
BMW i3 waarmee we reeds in 2013 pionierden. De i3, vandaag
een evergreen bij BMW, heeft intussen volop zijn technologische
innovaties gedeeld met de rest van het gamma. Vandaag reeds zijn
er niet minder dan 13 deels of volledig elektrische wagens in het
gamma, van de kleine MINI Electric over de hybride BMW 3 Reeks
(330e) en de hybride BMW 3 Reeks Touring tot ons vlaggenschip,
de majestueuze hybride BMW 7 Reeks (745e).

uitschakelt en de aandrijving dus 100% elektrisch gebeurt. De
technologie wordt vandaag al aangeboden op alle hybride
wagens van de BMW 3 Reeks, de BMW X5 en de BMW 7 Reeks
met de vijfde generatie van ons hybride aandrijfsysteem aan
boord (productiedatum vanaf de zomer van 2019).
België is voor dit project trouwens geselecteerd als pilootland
naast onder meer Nederland en Duitsland. Om gebruikers te
stimuleren om er volop gebruik van te maken, lanceert BMW in
de zomer een puntensysteem: wie veel emissievrij in de eDrive
Zones rijdt, verdient punten die inwisselbaar zijn tegen gratis
oplaadminuten aan openbare laadpalen.

Fiscaalvriendelijk
De meest recente nieuwigheden in ons hybride gamma zijn de
BMW X1 en X3 Plug-in Hybrides, die we – deels in wereldprimeur
– konden lanceren op het Brusselse Autosalon in januari. Verder
blijft de hybride versie van de BMW X5 onze topper in het hogere
segment naast de BMW 745e.
Door hun lage uitstoot zijn al onze hybrides overigens ‘echte’
hybrides, wat voor zelfstandigen en ondernemingen een grote
mate van aftrekbaarheid en een uiterst laag VAA impliceert.
Een groot voordeel van hybride wagens is immers dat ze lokaal
emissievrij rijden mogelijk maken, omdat heel wat korte ritten
mogelijk zijn zonder dat de verbrandingsmotor moet bijspringen.

iX3
De trend naar elektrificatie is nog lang niet ten einde, wel
integendeel. Tegen 2023 zullen we liefst 25 deels of volledig
elektrische modellen aanbieden, waarvan meer dan de helft
100% elektrisch aangedreven zal zijn.
Dit jaar nog lanceert BMW de BMW iX3, de elektrische variant van
de BMW X3. Die wagen wordt daardoor de allereerste auto die
met liefst 4 aandrijfmodi ter beschikking zal zijn: 100% elektrisch,
benzine, diesel én plug-in hybride. Die keuzewaaier is een mooie
illustratie van wat we bij BMW ‘The Power of Choice’ noemen: elke
klant kiest in functie van zijn specifieke situatie en verwachtingen
de aandrijftechnologie die het beste bij hem past.
Volgend jaar stellen we daarnaast ook de elektrische berline
BMW i4 voor, samen met de elektrische en grotendeels
autonoom rijdende iNext, die het formaat van de huidige BMW
X5 zal krijgen en een échte gamechanger wordt op het gebied
van elektrisch en autonoom rijden.

Lokaal emissievrij
Om die technologie in de verf te zetten, lanceerde BMW in maart
in 7 Belgische steden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent,
Hasselt, Luik en Mons) zogenaamde eDrive Zones. Dat
zijn met gps-technologie afgebakende gebieden, veelal
overlappend met de stadskern en/of een bestaande lageemissiezone, waar de verbrandingsmotor automatisch

Dat alles zorgt ervoor dat we tot 2025 onze verkoop van
geëlektrificeerde wagens naar verwachting zullen zien stijgen
met een gemiddelde van liefst 30 procent per jaar. Voor
dit jaar verwachten we overigens al dat liefst een kwart
van onze verkopen op de Belgische markt hybrides
of elektrische wagens zullen zijn. The future is clearly
electric!

PECH EN WEER OP WEG

Maak kennis met ondernemers die een zware
tegenslag hadden en terug overeind krabbelden.

“Mijn vrouw zit
nog in China”
“Eigenlijk hadden ze iedereen die na de
krokusvakantie uit Italië terugkwam in
quarantaine moeten zetten. Net zoals ze
deden bij al wie uit China kwam. Zo had
het virus nooit de kans gekregen om zich
zo snel te verspreiden. Maar ik begrijp het
ergens ook, hoor. Economisch en praktisch was het niet eenvoudig.”

Wei Wei Yang van Fu Hao Garden: “Ik denk dat de Chinese gemeenschap
gedisciplineerder is dan de Vlamingen.”

Wei Wei Yang was een van
de eerste horeca-uitbaters
die de opdoffer van het
coronavirus voelde. Nog
vóór het algehele sluitingsgebod inging, voelde hij
de omzet van zijn Chinees
restaurant gevoelig dalen.
TEKST Sanderijn Vanleenhove
FOTO Eric De Pessemier

Ik sprak Wei Wei een eerste keer toen
het coronavirus net in ons land opdook.
Op dat moment was er nog geen sprake van quarantaine of verplichte sluitingen. De impact was meteen zwaar. Wei
Wei Yang: “We draaiden in een oogwenk
20 procent minder omzet dan normaal.
Terwijl de vaste kosten, zoals die voor
personeel, wel doorliepen. Een maand,
dat valt te overbruggen, twee ook nog,
maar langer zou moeilijk worden.”
Met zijn getuigenis in ons magazine en
in de kranten hoopte hij toen klanten te
overtuigen om toch naar zijn restaurant
te komen. Want, “ik ben niet buiten België
geweest, dus vorm ik geen enkel risico.”

Ondertussen liggen de kaarten anders.
Fu Hao Garden is, net zoals andere restaurants, verplicht dicht. Verrassend genoeg klinkt Wei Wei nu opgelucht. “Nu
is het tenminste voor iedereen duidelijk.
Klanten weten dat mijn restaurant gesloten is, en ik kan gebruik maken van de
steunmaatregelen, zoals de hinderpremie en de tijdelijke werkloosheid. Zo heb
ik toch een inkomen.”
“Ervoor zat ik met die enorme onzekerheid. Ga ik nog klanten zien of niet? En
gaan die klanten mij besmetten? Want ik
mocht dan wel maatregelen nemen, je
weet niet hoe strikt je klanten met hygiëne omgaan. Eigenlijk zou de overheid beter overgaan tot een lockdown (bij het ter
perse gaan, was hiervan nog geen sprake,
red.). Nu mag je nog naar de frituur, zolang
je niet ter plaatse eet, en vormen veel restaurants zich om tot traiteur. Maar je staat
daar wel met velen in de rij te wachten. En
je eten is doorheen heel wat handen gegaan. Dat is om problemen vragen.”
Wat Wei Wei nog altijd niet goed begrijpt,
is de manier waarop de overheid het coronavirus in het begin heeft aangepakt.

Zelf komt Wei Wei niet meer buiten, zijn
eten laat hij brengen. De schrik zit er goed
in. “Ik denk toch dat de Chinese gemeenschap in zo’n situaties gedisciplineerder is
dan de Vlamingen. Wij blijven effectief binnen en vermijden zoveel mogelijk sociaal
contact. Als ik dan zie hoe mensen toch
lockdownfeestjes houden, of vrienden
thuis uitnodigen... Zo gaat het veel langer
duren. Ik weet van Chinese collega’s dat ze
sowieso gingen sluiten, verplicht of niet. Ik
ging net hetzelfde doen.”
Zijn vrouw zit nog altijd in China. En dat
al sinds het Chinese Nieuwjaar. “Er is absoluut geen gevaar dat zij besmet is, want
ze logeert in een virusvrije regio. Maar
mocht ze naar België afreizen, dan moet
ze zich wel verplaatsen. We willen geen
enkel risico nemen.”
Ondanks de moeilijkheden, ziet Wei Wei
de toekomst rooskleurig in. “Dat is dan
weer het voordeel van het sociale karakter van de Vlamingen. Van zodra het
weer toegelaten is, zal iedereen massaal
weer op restaurant en café gaan. Om de
schade in te halen. Daar reken ik op.”
/ www.fuhaogarden.be
Vragen over het coronavirus en
hoe er als bedrijf mee om te gaan?
Check onze speciale website
www.unizo.be/corona
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Vlaamse ondernemers
ten zuiden van de taalgrens

Welkom in
Wallonië
Vlamingen vinden niet meer alleen de weg naar ‘d’Ardennen’ om er te langlaufen, te
kajakken of wild te eten, maar ook om te ondernemen. De lijst van Waalse bedrijven
in Vlaamse handen of van Vlaamse ondernemers met een vestiging ten zuiden van
de taalgrens wordt elk jaar langer. Ze worden er verwelkomd met lage grond- en
huurprijzen, subsidies, sollicitanten die nog zélf komen aankloppen… Misschien
toch niet zo’n gek idee? Wij zochten enkele ervaringsdeskundigen op.

Frank Descamps vond zijn stek in de provincie Luxemburg

“Ik had een grot en een rots nodig”
“Een zwaar uit de hand gelopen hobby”, noemt West-Vlaming Frank Descamps zijn bedrijf Wildtrails in hartje Ardennen. Voor de events die hij organiseerde, had hij het juiste decor nodig. “Dan is de keuze om in Wallonië te gaan ondernemen snel gemaakt.”
TEKST Paulien Coenaerts - FOTO’S Karl Brunincx

Als scoutsleider in hart en nieren begon
Franks liefde voor rappellen, touwenparcours en avonturen al op vroege leeftijd.
“Bij ons kan je als bedrijf terecht voor
teambuilding, seminaries, meetings,
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events… maar ook voor klassiekers zoals
speleologie, kajak, lasergames, quad
bike, rafting, droppings, hoogteparcours,
deathrides…”

De klanten wilden meer
“Lang nadenken over ondernemen over de
taalgrens heb ik niet gedaan. Ik startte met
mobiele klimmuren en speleoboxen voor
events in Vlaanderen en Brussel. Maar
onze klanten wilden meer, ook het echte
werk op echte rotsen. En in Vlaanderen
vind je nu eenmaal niet de rotsen, grotten, weides en rivieren die ik nodig had. In

VL A AMSE ONDERNEMERS TEN ZUIDEN VAN DE TA ALGRENS

Rendeux (Luxemburg, red.) vond ik dat wel.
In 1996 kocht ik een grot. Die stond niet te
koop, nee. In mijn sector stap je beter op
de mensen af. Een jaar later kocht ik dan
een rots in de buurt, daarna een stuk bos
en een weide, een eerste huis.”
“De mensen die in de jaren ‘90 met een
serviceclub kwamen mountainbiken, zijn
nu klant met hun bedrijf, met hun neven en nichten, met hun vrienden. Zo is
ons gastenbestand organisch gegroeid.
De mensen die komen, blijven komen
en brengen nieuwe mensen mee. Alles
is mond-tot-mondreclame. We hebben
zelfs geen salesteam.”

“Anderlecht, kom maar af!”
“De mensen die komen, blijven komen en brengen nieuwe mensen mee.”

“In onze niche zijn er niet veel concurrenten omdat we ons richten op bedrijven, terwijl andere spelers meer
inzetten op scholen en particulieren.
We hebben referenties zoals Google,
Spotify, Microsoft, de Staatsveiligheid,
de Europese Commissie, Coca-Cola en
kmo’s zoals advocatenkantoren en bakkers op teambuilding of seminarie.” En
sportploegen, zo blijkt.
“Het jaar dat AA Gent op teambuilding
kwam, speelden ze kampioen. Het jaar dat
Philippe Gilbert kwam, won hij met zijn
team alle koersen. De Red Panters kwamen
hier voorbereiden voor de Olympische
Spelen in Londen. En ik wil niets zeggen,
maar RSC Anderlecht is hier al even niet
meer gepasseerd… Marc Coucke was
vroeger een klant van ons, nu heeft hij zijn
eigen speeltje hier in de buurt.”

dernemers opgericht, voor ondernemers
die hier investeren en werkgelegenheid
creëren. Nederlands staat hoog aangeschreven. Mensen sturen hun kinderen
op hotelschool in Vlaanderen. Onze babysitters spreken Nederlands.”

Supporter l’économie locale
“Er is nog heel wat industriegrond vrij,
er worden zones klaargemaakt voor
exploitatie. Je zit hier op 120 km van
Luxemburg, 180 km van Gent, 180 km

Warme Walen
“Dat Vlaamse ondernemers hier een koele ontvangst wacht, heb ik niet ervaren. In
de streek heerst een goede samenwerking tussen Vlamingen en Walen, omdat
de provincie Luxemburg leeft van toerisme. De intercommunale Idelux heeft
een ambassadeursclub van Vlaamse on-

van Reims, 150 km van Maastricht, 180
km van Antwerpen. De ligging is ideaal.
Heel veel productiebedrijven hebben
zich daarom hier gevestigd: Imperial,
Unilin, Ferrero, Ter Beke, L’oréal…”

Frank Descamps:

“In de streek heerst een
goede samenwerking
tussen Vlamingen en
Walen.”

“Ik probeer met uitsluitend lokale ondernemers te werken. Al onze verbouwingen gebeuren door plaatselijke bedrijven, onze leveranciers zijn van hier, we
kopen voor 90% lokaal. Dat helpt om het
vertrouwen te winnen van de bewoners.
Als jij op hen afstapt en wil samenwerken
of een stuk grond wil overkopen, en je
somt de lokale leveranciers op met wie je
werkt en weet dat een van je werknemers
gegarandeerd een buur of neef is… dan
kunnen ze geen ‘nee’ zeggen, hé?”
“Vandaag zitten we in Hotton, Rendeux
en La Roche, met in totaal 34 werknemers. Helemaal volgens het boekje de
helft vrouwen, de helft mannen, en ook
nog eens de helft Vlamingen en de helft
Walen. Ik heb Vlamingen in dienst die
hier komen wonen voor de rust en de natuur. En anderen die om de zoveel dagen
over en weer pendelen.”
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La Wallonie, the place to be?
Zijn Franstalige klanten anders dan
Nederlandstalige? “Anders dan wat de
politiek je laat denken, lijken ze vooral
erg op elkaar. Voor alle Belgen is eten en
drinken tussen de activiteiten door even
belangrijk – soms zelfs belangrijker –
dan de activiteit zelf.”

“Ik heb wél de indruk dat Walen nog meer
levensgenieters zijn. Carnaval wordt hier
goed gevierd, Pasen ook, en alle gelegenheden om lekker te gaan eten of samen te
komen, zijn goed. Iedereen kent iedereen,
oes kent oes zoals ze in mijn geboortestreek zeggen. Je moet geen zeven diensten doorlopen vooraleer je bij de burgemeester geraakt. En het fabeltje dat alles in

Wallonië geregeld kan worden, is niet waar.
Wij moeten net zo goed bouwvergunningen en milieuvergunningen bekomen net
zoals in Vlaanderen. Ik zou dus zeker aanraden aan andere ondernemers om over
de taalgrens te komen ondernemen. Als er
hier een markt voor hun product of dienst
is. Maar niet in mijn niche, hé.”
/ www.wildtrails.be

Veranda’s en tuinconstructies Veranclassic

“Alles verloopt hier vlotter”
Veranclassic maakt tuinhuizen, veranda’s, carports, garages en poolhouses. Je moet er
wel de taalgrens voor oversteken – naar Dottignies, deelgemeente van Mouscroun, ook
bekend als Dottenijs, Moeskroen. Vanuit Vlaanderen een kleine sprong om er te geraken, maar een grote stap voor de Vlaming. La Wallonie, le bout du monde?
TEKST Sanderijn Vanleenhove - FOTO Wouter Vanvooren

“Waar ben jij geweest? In Moeskroen?
Dat is Wallonië! Wat moest je dáár in
godsnaam gaan doen?” Dat was de reactie van mijn zus toen ik na mijn interview bij haar passeerde in Harelbeke.
Harelbeke ligt op een luttele 15 minuten
rijden van Dottignies. Zelf komt ze bijna
nooit in Wallonië, zegt ze.
Yvan Ostyn, oprichter van Veranclassic
had gelijk. Ik had bij aankomst mijn jas nog
niet uit of hij begon erover. “La Wallonie,
c’est le bout du monde voor Vlamingen.
Het is moeilijk om ze naar hier te krijgen.
Mijn allereerste verkoopbureau was in
Moeskroen, en ik kreeg er geen Vlaming
naartoe. Van alles heb ik geprobeerd.
Dottignies, dat is Wallonië voor de Vlaming.
Terwijl het gewoon aan de overkant van
Spiere is. Letterlijk, hé. Als je hier de straat
oversteekt, ben je in Vlaanderen. Dat vertaalt zich nu eindelijk ook in de cijfers.
Vroeger was Vlaanderen een klein marktsegment, nu zitten we ongeveer evenveel
in Frankrijk, Wallonië als Vlaanderen.”
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Animateur économique
“Ik ben heel toevallig in Wallonië terechtgekomen. Begin jaren ’90 was ik vertegenwoordiger in een bedrijf dat actief
was in Wallonië en Frankrijk. Toen ik op
mezelf begon, was de stap om mij hier
te vestigen snel gezet. Ik had al een afzetmarkt, en de schrijnwerkerij van mijn
broer, waar toen de fabricatie gebeurde,
was hier in de buurt.”
“Ik heb er nog geen moment spijt van
gehad. We zijn hier destijds met open
armen ontvangen door de toenmalige
burgemeester van Moeskroen. Hij zette
volop in op economie en tewerkstelling
en deed er alles aan om Vlaamse ondernemers naar hier te halen. Hij had zelfs
een ‘animateur économique’ in dienst,
die alles voor ons opvolgde. Ze zijn zelfs
samen onze bouwvergunning in Namen
gaan verdedigen. Op enkele weken tijd
was die rond en konden we beginnen.
In Vlaanderen is zoiets ondenkbaar.

Algemeen verloopt de administratie in
Wallonië gewoon veel vlotter.”

Bienvenue en Wallonie
Dat is een verrassende claim, gezien het
cliché van de luie Walen. Maar dat is natuurlijk eigen aan clichés. Ze berusten op
vooroordelen. Toch had ik me er zelf die
dag al op betrapt. Toen ik meteen na het
bord ‘Bienvenue en Wallonie’ mijn voorwiel in een diepe put mikte. “Wallonië,
zeker”, mopperde ik.
“Maar er is effectief een verschil”, zegt
zoon en huidig zaakvoerder Thomas
Ostyn. “Ik begeef me op glad ijs door
dit te zeggen, maar sommige Walen zijn
minder sterk in orde en netheid. Daarom
investeren wij heel veel in opleidingen,
zelfevaluaties, en proberen we er zelf
veel te zijn en met hen te praten. Maar dat
doen we net zo goed voor onze Vlaamse
werknemers. Een bedrijf valt of staat met
goede medewerkers.”
“In de tijd dat mijn vader begon, was het
wel makkelijker om goed personeel te
vinden. Door de grote schaarste op de
arbeidsmarkt krijgen we de juiste profielen moeilijker binnen en dat zet een
rem op onze groei. Ook de taal vormt

Yvan Ostyn (links):

“Op enkele weken
tijd was onze bouwvergunning rond.”
voor veel mensen een barrière. Voor heel
wat functies moet je je in beide landstalen kunnen behelpen. Als bedrijf proberen we daaraan tegemoet te komen.
Iedereen kan via het bedrijf intensieve
taalcursussen volgen. Maar toch schrikt
het mensen af om hier te solliciteren.”

Le pain quotidien
“Je mag hier echt wel spreken van een
ondernemersgemeenschap. De Kamer
van Koophandel is heel actief. En iedereen kent hier iedereen. Vlamingen
én Walen. In het begin investeerde
Veranclassic ook in het lokale verenigingsleven. Maar de return was niet altijd
navenant. We blijven een commercieel
bedrijf, hé. Dus investeren we onze marketingmiddelen nu op een andere manier. In social media, SEO…”

“Die vete tussen Vlaanderen en Wallonië,
die de politiek toch wat opklopt vind ik,
voelen wij hier niet. We hebben hier veel
vrienden en kennissen. Maar we blijven
Vlamingen. Zou ik er een punt van maken
om in Wallonië te wonen? Dat ook weer

niet. Als ik in Vlaanderen naar de bakker
moet of hier, dat blijft mij gelijk. Zolang
het maar lekker brood is, zeker?”
/ www.veranclassic.be

Oost-Vlaamse sausenfabrikant Arthus de Bousies

“Er is nog ruimte om te ondernemen”
Arbeid adelt, en de adel arbeidt, tegenwoordig ook als zelfstandige ondernemer. De OostVlaamse graaf en sausenproducent Arthus de Bousies haalt de mosterd letterlijk aan de andere kant van de taalgrens. Zijn ambachtelijke merk Natura verhuisde van Vorst naar Tubize.
TEKST Herman Van Waes - FOTO’S Natura

“Mijn familie mag dan afkomstig zijn
van het Vlaamse Hansbeke, noem mij
toch maar liever een Belgische dan een
Vlaamse ondernemer”, steekt de 37-jarige Arthus de Bousies van wal. “Mijn eerste werkervaring had ik in dienst van de
Waalse chocoladeproducent Dolfin, en zo
ben ik in de voedingssector terechtgeko-

men. In 2012 kon ik het bekende Brusselse
sausenbedrijf Natura overnemen. We
groeiden en in Vorst werd het algauw
te klein, maar verhuizen naar Brussel of
Vlaams-Brabant bleek heel duur. Toen
heb ik via de Waals-Brabantse investeringsmaatschappij Nivelinvest een plek op
een kmo-zone in Tubize gevonden.

“Het gebouw stond er al. Niet alleen de
huur was veel lager, zelfs de verhuis werd
voor een stuk gefinancierd. Voor ons was
dat een superkans: ik denk dat we zo’n
14% van onze investeringen hebben teruggekregen in subsidies. We voelden ons
daar dus heel welkom, en nu nog steeds.
Niet dat Wallonië doelbewust Vlaamse
bedrijven probeert te lokken, het gewest
doet gewoon echt zijn best om investeringen aan te moedigen. De ruimte om
te ondernemen, aan veel betaalbaarder
grondprijzen, is zeker een grote troef.”

ZO maart 2020 - 37

VL A AMSE ONDERNEMERS TEN ZUIDEN VAN DE TA ALGRENS

En als die job hem niet meer bevalt, stapt
hij naar zijn vakbond en dan legt die de
boel plat, zo wil het cliché. Wellicht daarom dat zo weinig Walen het zien zitten om
luttele kilometers verder in een Vlaams
bedrijf te gaan werken? Let wel, het gaat
vooruit: vorig jaar vonden 27.605 Waalse
werkzoekenden een job in Vlaanderen,
ruim 2300 meer dan een jaar eerder. Maar
met 200.000 Waalse werkzoekenden en
bijna 300.000 openstaande vacatures in
Vlaanderen, moet de lat hoger.

Arthus de Bousies:

“Politici zouden in
de privé al lang
failliet zijn.”

“Dat alles hier eenvoudiger en met minder rompslomp gepaard gaat, zou ik niet
durven zeggen. Denk vooral niet dat ze in
Wallonië nonchalanter zijn met controles
en het naleven van reglementeringen: het
FAVV (voedselveiligheid) en de arbeidsinspectie zijn hier regelmatige bezoekers.”

Bang voor de vakbond
“Wél een grote troef is dat je in Wallonië
makkelijker aan geschikte arbeidskrachten geraakt. Hier krijgen we wekelijks
mensen aan de deur die werk zoeken, in
Vlaanderen moet je ze zelf gaan zoeken.
Al moet ik erkennen dat de werklust en
motivatie bij Vlaamse werknemers hoger
ligt. Ook de ondernemerszin bij particulieren om zelf een zaak te starten ligt hier
beduidend lager. In Vlaanderen wordt een
goeie ‘elektrieker’ meteen zelfstandig, in
Wallonië zoekt die een job.”
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De Bousies: “Dat er nog altijd te weinig
Waalse werknemers de taalgrens oversteken, heeft meer te maken met taalachterstand dan met de afstand. Al zie ik dat
meer en meer Waalse kinderen tweetalig
worden opgevoed of Nederlandse les volgen. Verder moeten we toegeven dat het
voor sommigen te gemakkelijk is om niet
te gaan werken. De werkloosheidsregeling
mag wat strenger. Maar dat kan je aan de
PS niet verkocht krijgen. Al wil ik zeker niet
zeggen dat we hier als ondernemer kreunen onder een PS-regime.”

Waar is België?
Inmiddels mag je Arthus de Bousies eigenlijk een Waal noemen, hij woont
met vrouw en kinderen in Lasnes, bij
Terhulpen. Enkel het weekend is nog
voor Hansbeke en de familie. Net als andere ondernemers kijkt hij met groeiend
ongeloof naar de impasse van de regeringsvorming die het land uit elkaar lijkt
te drijven: “Het is niet te geloven hoe
traag politieke beslissingen worden genomen. Die politici zouden in de privé al
lang failliet zijn. We horen enkel wat zij
denken, niet wat de burger, laat staan de
ondernemer denkt. De meeste ondernemers hebben geen boodschap aan
verdere versnippering.”

“Akkoord, als je grote werkloosheid
hebt in Wallonië en heel weinig in
Vlaanderen, dan moet je verschillende
maatregelen per gewest nemen. In elk
land zijn er zwakkere regio’s om te ondersteunen, en ooit was het hier omgekeerd. Maar maak het niet nog absurder: daar sta je dan op een beurs in het
buitenland, de ene keer met je stand
onder een bordje ‘Brussels Gewest’
en daarna onder een bordje ‘Waals
Gewest’. En dan vraagt zo’n Chinees
“Where is Belgium?”
/ www.natura.be

Daarom zoeken Vlaamse ondernemers Wallonië op
• Geschikte arbeidskrachten, vaak aan lagere lonen
• Sterke concentraties van hi-techbedrijven,
in nauwe samenwerking met universiteiten
• Fiscale voordelen
• Premies van lokale overheden en investeringsmaatschappijen
• Europese subsidies (vooral in Henegouwen)
• Vlotte mobiliteit (minder files, meer waterwegen)
• Meer en goedkopere ruimte voor ondernemen:
bouwgronden, kmo-zones, energieparken
• Uitbreiding van het productgamma
• Overnames zorgen voor extra markt en naambekendheid
• Minder transportkosten door lokaal beschikbare grondstof
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Belastbaar voordeel op
goedkope leningen
Als werkgever kan je je medewerkers renteloze
leningen of leningen met een lage rentevoet aanbieden. Naar jaarlijkse gewoonte publiceerde de
overheid onlangs de nieuwe referentierentevoeten
die bepalen hoe dit voordeel belast wordt.
Renteloze leningen als voordeel van alle aard?
Ondernemingen kunnen hun bedrijfsleider of medewerkers de
kans bieden om in te tekenen op goedkope of renteloze leningen.
De fiscus beschouwt deze leningen als een voordeel van alle aard.
Op dit voordeel zijn socialezekerheidsbijdragen en belastingen
verschuldigd.

Belastbaar voordeel berekenen
Het belastbaar voordeel van een goedkope of renteloze lening
is gelijk aan het verschil tussen een door de overheid bepaalde
referentierentevoet en de effectieve rente die van toepassing is
op de lening. Elk jaar legt de overheid in een koninklijk besluit een
nieuwe tabel met referentierentevoeten vast. Deze referentie
rentevoeten zijn telkens van toepassing op het voorgaande in
komstenjaar. De tabel die onlangs in het Belgisch Staatsblad
verscheen, is bijvoorbeeld bepalend voor de berekening van
voordelen van alle aard in inkomstenjaar 2019.

Hypothecaire leningen met vaste rentevoet
De referentierentevoet voor 2019 is bepaald op 1,70% voor de
leningen waarvan de terugbetaling gewaarborgd is door een
gemengde levensverzekering. Voor alle andere hypothecaire
leningen met een vaste rentevoet bedraagt de referentievoet 1,58%.

Niet-hypothecaire leningen met
een vaste looptijd
De referentierentevoet voor een lening afgesloten in 2019 bedraagt
0,04% als ze dient om de aankoop van een wagen te financieren. In
alle andere gevallen wordt het voordeel berekend op basis van een
forfaitair maandelijks lastenpercentage van 0,12%.

Niet-hypothecaire leningen zonder
een vaste looptijd
De referentierentevoet voor 2019 bedraagt 8,78%.

Wat met inkomstenjaar 2020?
Aan de hand van deze rentevoeten kan je enkel de voorlopige
waarde bepalen van de in 2020 toegekende voordelen. De exacte
percentages voor 2020 worden op hun beurt pas begin 2021
bekendgemaakt.

Neem voor meer informatie een kijkje op liantis.be.
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DE WERKPLEK

Hoe een werkomgeving kan inspireren

Heilig Hart Brouwerij
In zijn moeizame zoektocht naar een nieuw pand voor zijn microbrouwerij, drankenhandel en café vroeg Hans
Dusselier de Heer om hulp. Of toch tenminste een van Zijn onderdanen. Het bisdom Gent leidde hem naar de
leegstaande kerk van Kwatrecht (Wetteren). “In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest…

TEKST Sanderijn Vanleenhove – FOTO’S Emy Elleboog

…zijn de stijlen van onze bieren”, lacht
Hans Dusselier (rechts op de foto).
Voorlopig brouwen we de ‘In de naam van
de Vader’-bieren in Lubbeek, maar eind
2019 startte de productie van de andere
stijlen in de brouwerij boven het altaar van
de kerk. Zoon Victor is brouwer van dienst.”
“Nochtans was het niet de bedoeling dat
hij mee in de zaak zou stappen”, verduidelijkt Hans. “Toen ik deze kerk kocht,
was niemand op de hoogte. Ook Victor
niet. Ik vroeg hem om eens te komen
kijken. Zijn enthousiasme was niet echt
groot. Tot hij ontdekte dat ik de kerk zelf
had gekocht.”
Victor: “Ik ruilde mijn opleiding grafische
en digitale media voor die van brouwer.
Al komt dat eerste nu wel van pas voor
de marketing. Naast brouwen ben ik ook
verantwoordelijk voor het kerkcafé. Mijn
vader ontfermt zich over de verkoop van
de bieren, wijnen en sakés aan de culinair
interessante restaurants, andere horecazaken en particulieren.”
De ‘zegen’ van het bisdom en de lokale
kerkfabriek bleken cruciaal om de kerk
tot een brouwerij met gelagzaal om te

toveren. Hans: “De vicaris in Gent was
laaiend enthousiast. De Kerk heeft een
eeuwenlange traditie met bier, denk
maar aan de Trappisten. Ook de lokale pastoor was tevreden over de manier
waarop we het hebben aangepakt, met
respect voor dit erfgoed, zowel het gebouw als de bijbehorende kunstwerken.
Net voor hij gestorven is, hebben we hier
aan de bar nog samen een pint gedronken. Zijn Bijbel en bidstoel moesten na
zijn dood terug naar ‘zijn’ kerk.”

“We brouwen zoals
men van oudsher
brouwt, maar nu
noemen ze dat
‘innovatief’.”
“De kerk heeft ook alles wat ik zocht.
Bakstenen gewelven, een ideale ligging
vlakbij de autosnelweg en een station,
terrasmogelijkheden... Ze is in vrij goede staat en we konden ze makkelijk in
compartimenten opdelen. Ideaal voor de
stockage van onze dranken.”

Amforen en houten vaten
“Alles wat je hier kan drinken en kopen,
is puur natuur, zonder additieven. Ook
voor onze bieren werken we met uitsluitend natuurlijke producten. Het brouwen
zelf gebeurt met respect voor de traditie. Door het hoogteverschil tussen onze
ketels kunnen we gebruikmaken van de
zwaartekracht om te brouwen. Het bier
komt niet in contact met pompen, wat
onder andere de smaak ten goede komt.
We experimenteren met amforen en
houten vaten en werken met wilde gisten. Eigenlijk brouwen we zoals men van
oudsher brouwt, maar nu noemen ze dat
‘innovatief’ (lacht).”
“Om ons project echt rendabel te maken, moeten we naast onze wijn- en
sakéverkoop nog onze bierverkoop omhoog krijgen. Daarnaast mikken we op
evenementen in de kerk: bedrijfsfeesten,
doopfeesten, seminaries… Voorlopig leven we spaarzaam. Een beetje zoals de
paters, hé.”
/ www.desolari.be

ZO maart 2020 - 41

COLUMN: DE ZA AKWA ARNEMER / GUIDO EVER AERT

De kerken van
morgen
Toen ik studeerde in Gent kon de boog uiteraard
niet altijd gespannen staan. Al zou men mij dat
nu niet meer aangeven, ik had een passie. Dans.
Moderne dans, mime, noem maar op. Heelder
weekends gingen eraan op.
Soms trok ik naar D’ Oude Kapel. Een ietwat schimmig gebouwtje aan de Blandijnberg. Zoals de naam
het al zegt, was het een kapel die omgebouwd was
tot een dansruimte. Jettie Roels inspireerde daar
met Indische dans en Pol Van Assche was de fijne
bezieler van de tango. Lukas Vandenabeele gaf er
mime. Heerlijke tijden.
Veel later heb ik kerken nog in andere hoedanigheden mogen bezoeken. Als hotel in Maastricht, of als
boekhandel, of als discotheek, in Amsterdam. Het
lijkt een logische gedachtegang. Het geloof kwijnt
weg, de gebouwen staan leeg, en herbestemming van de - meestal mooie – architectuur
lijkt een logische en efficiënte oplossing. Zie
ook blz. 40 van dit magazine.
Maar misschien moeten we ook eens in de
andere richting kijken. Het klassieke misritueel verdwijnt. De pastoor die tekst en uitleg
geeft over hoe we onze levens moeten leiden, vindt almaar minder gehoor. Omdat
de woorden hol werden, te veel geprevelde formules, te weinig bezieling.
Het is niet omdat er niet meer naar de
pastoor geluisterd wordt, dat de behoefte
wegvalt. Alleen moet die boodschap misschien anders verpakt worden. De behoefte aan spiritualiteit en zingeving, die zich op
zijn smalst manifesteert op sociale medianetwerken waar mensen quotes en inspiratie met
elkaar delen, is een realiteit.

Laat ons eens nadenken waar we dat zouden kunnen doen? Dan ga ik bij mezelf te rade. Waar gebeurt mijn denkwerk, de reflectie over het bizarre
leven? Op cafés en in restaurants. Goede plekken
om gedachten te laten rijpen. Mijn favoriete ontmoetingsplaatsen. En wat is de eucharistie anders
dan een maaltijd? Laat ons – zoals in de kloosters
– zorgen voor eetplaatsen waar teksten en gedachten circuleren, die de schransers aanzetten
tot reflectie, en de zuipers tot matigheid of vurige,
hoogoplopende discussies. De spiritualiteit komt
terug onder de mensen. De schrijvers, de denkers,
de poëten zullen de nieuwe voorgangers worden.

“De behoefte aan
spiritualiteit en zingeving
is een realiteit.”
De restaurants worden de kerken van morgen. En
de kerken kunnen we voor iets anders gebruiken.
Maar we doen dat niet elitair en doordesemd van
snobisme, op plekken waar het enkel over ‘mooi
voedsel’ en ‘gezien worden’ gaat.
Neen, er moet een nieuwe beweging ontstaan,
waarbij het restaurant wordt zoals de werkplaats
van de vrijmetselaars. Werken rond ideeën, onder
het genot van drank en spijs.
En de subsidies voor de erediensten gaan naar de
schrijvers en de dichters. Wij mogen ook eens iets
hebben!

GUIDO EVERAERT is columnist, copywriter,
spreker en content marketeer. Zijn persoonlijke
blog is www.justguidooohh.com, zijn zakelijke
www.ge-wild.com.

DURVERS EN DOENERS

Ronny Soenens, de
Krak van Meulebeke!

FOTO: Made In West-Vlaanderen Karel Cambien

Mex United naar
oude garenfabriek
Marketingbureau Mex United van Kurt Ostyn
en Cis Scherpereel werkt sinds kort van op
een nieuwe locatie. De bedoeling? Een nieuwe dynamiek én ideale setting voor onder
andere workshops voor ondernemers met
groeiambities. Kurt gaf zelf aan dat ze hun limiet bereikt hadden op de oude locatie. Een
nieuwe locatie was dus echt wel opportuun.
“Workshops worden veel vaker georganiseerd voor klanten. Uiteraard is het dan aangenamer voor ons én voor de klant als je dan
in een mooie, ruime omgeving zit.”

Krak worden van je gemeente, dat doe
je niet zomaar. Die titel moet je verdienen dankzij je inzet, ideeën, empathie en
doorzettingsvermogen. Allemaal eigenschappen die Ronny Soenens bezit. Ronny
kreeg de zin voor het ondernemerschap
over van zijn ouders. De passie werkte
aanstekelijk! Hij is nu al jaren zelfstandig
huisschilder-decorateur én is volop bezig
met UNIZO. In 2017 werd hij voorzitter van
de lokale afdeling in Meulebeke. In die drie
jaar heeft Ronny met de hulp van zijn bestuurdersteam al heel wat prioriteiten verwezenlijkt.
UNIZO is absoluut niet meer weg te denken uit zijn leven. Hij zit naar eigen zeggen
verankerd in de vereniging. Denk daarbij
nog de nauwe band met het gemeentebestuur bij het uitstippelen van het beleid
en het ondernemen van acties die zowel
ondernemers als consumenten ten goede
komen. Dan begrijp je dat UNIZO werkelijk
verweven zit in zijn genen.

FOTO: HLN - Benny Proot

1 jaar vastgoedmakelaar?
Dat vier je op tv!
Immokantoor Morpho Vastgoed uit
Ruddervoorde bestond onlangs 1 jaar.
Oprichtster Anitha Daniels mocht dat vieren
met een deelname aan het bekende Vierprogramma Huizenjagers. “Een unieke en
leuke ervaring”, zegt ze zelf. Ze werd in het
najaar gecontacteerd om deel te nemen aan
het programma. Ze was naar eigen zeggen
verrast toen ze een telefoontje kreeg, aangezien ze nog niet zo lang bezig was. De redactie viel vooral op haar stijl en uitstraling
van haar website. Dat kan tellen als je maar
net begonnen bent!

FOTO: Krant van West-Vlaanderen – Luc

HEB JE OOK IETS TE MELDEN?
UNIZO PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Koningin Astridlaan 29 - 8200 Brugge - T 010 690 100 - westvlaanderen@unizo.be - www.unizo.be/west-vlaanderen
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#WIJZIJNWESTVLAANDEREN

Kleurboekcoalitie
voor een sterk
West-Vlaanderen
TEKST Jonathan Schuermans

UNIZO West-Vlaanderen
en VOKA West-Vlaanderen
sloegen de handen in elkaar
voor een eerste ‘meet &
greet’ met de West-Vlaamse
mandatarissen. 32 van
de 40 parlementairen en
onze twee West-Vlaamse
ministers luisterden naar
de besognes van beide
ondernemersorganisaties.
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Wouter Blomme, directeur UNIZO WestVlaanderen, reageert enthousiast op de
positieve respons: “Op ons initiatief werd
deze ontmoeting samen met VOKA georganiseerd om de specifieke West-Vlaamse
prioriteiten onder de aandacht te brengen
van onze parlementairen. Een unieke samenwerking, zowel tussen onze organisaties, als tussen de politieke geledingen.
Nu is het aan hen om één West-Vlaams
front te vormen. Samen ervoor zorgen dat
West-Vlaanderen krijgt waar het recht op
heeft.”

Nieuwe snaken en oude rotten uit het
Vlaams parlement en de federale Kamer
gingen graag op de uitnodiging in. In de
Warande verenigden meerderheid en
oppositie zich in een unieke coalitie
voor een beter West-Vlaanderen.

To-do-lijstje
Onder het motto #WijZijnWestVlaanderen
riepen Steve Ronse, voorzitter UNIZO
West-Vlaanderen, en Michel Soubry,
ondervoorzitter VOKA West-Vlaanderen,
op om aandacht te hebben voor de

SAMEN WERK T

nen zijn nodig om zeer lokale problemen zoals leegstand en een inkrimpend
winkelaanbod aan te pakken.
Tenslotte legden we de vinger op de
fiscale wonde. Ruim 60% van de WestVlaamse ondernemers ervaart de hoge
belastingdruk als het grootste pijnpunt. Daarom pleitten we onder meer
voor een ondernemersaftrek, zodat de
West-Vlaamse
eenmanszaken
terug
concurrentieel zijn zowel met vennootschappen als met hun collega’s uit de
buurlanden.

#WijZijnWestVlaanderen
De aanwezige politici namen gretig akte
van dit verlanglijstje en gingen achteraf
in gesprek met de aanwezige ondernemers en medewerkers van UNIZO WestVlaanderen. Als meest ondernemende
provincie mogen we niet op de lauweren
rusten. Er moet nu actie ondernomen
worden, om West-Vlaanderen future
proof te maken.

“Het is nu aan de
politici om één
West-Vlaams front
te vormen.”

verlangens en pijnpunten van ondernemend West-Vlaanderen.
Die lijst is lang en bekend. Het meest heikele punt is en blijft de zoektocht naar
mensen. West-Vlaanderen heeft, gezien
het lage werkloosheidscijfer, bijna geen arbeidskrachten ter beschikking. Of het zouden de 141.000 niet-actieven moeten zijn,
die dringend moeten geactiveerd worden.
Verder werd dieper ingegaan op een betere infrastructuur, meer middelen voor

het onderwijs en innovatie, meer kenniscentra, meer ruimte om te ondernemen
en efficiënte brexit-maatregelen. Kortom,
een allesomvattend actieplan in naam van
het ondernemerschap, dé pijler van welvaart in de maatschappij.

Bedrijvige kernen en
ondernemersaftrek
UNIZO West-Vlaanderen pleitte voorts
ook voor bedrijvige kernen, waar alle mogelijke vormen van activiteit hun plaats
vinden. Levendige en aantrekkelijke ker-

“We verlangen van de West-Vlaamse politici dat ze over alle partijgrenzen heen,
één front vormen om de belangen van de
West-Vlaamse ondernemers te behartigen in Brussel”, aldus Wouter Blomme.
“Om onze boodschap kracht bij te zetten
kregen alle aanwezigen een button met
#WijZijnWestVlaanderen. De button en
de hashtag bleken het alvast te schoppen
tot Villa Politica en op Twitter werden we
zelfs even trending.”

Opvolging
Samen met VOKA West-Vlaanderen houden we de vinger aan de pols bij onze
politici om deze en andere dossiers op de
politieke agenda te zetten en te houden.
“Volgend jaar brengen we iedereen terug
samen. Dan is het aan de politici om een
stand van zaken te geven in deze belangrijke dossiers. Samen maken we WestVlaanderen klaar voor de toekomst, want
#WijZijnWestVlaanderen”, concludeert
Wouter Blomme.
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Pieter Bouckhout is
Go For Finance-coach
voor UNIZO

Veerle Jacobs is
zaakvoerder van
Mister Spaghetti
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GOED GEHOLPEN: UNIZO GEEF T ANT WOORD OP JE VR AGEN

“Ik denk vanuit de werking,
Pieter vanuit de cijfers”
Veerle Jacobs zorgt
voor heerlijke spaghetti
als eigenaar van Mister
Spaghetti. Ze zocht een
sparring partner met
ervaring op financieel
vlak die kon helpen
nadenken over een
moeilijk vraagstuk. ‘Welke
financiële middelen
hebben we nodig om een
relatief snelle en vooral
gezonde groei te kunnen
bewerkstelligen. En waar
halen we die middelen
vandaag’. Een vraagstuk
naar de tand van Go For
Finance coach Pieter
Bouckhout.
TEKST Bram Larock

Veerle Jacobs: “We zijn opnieuw bezig met
een ferme groeispurt. We wilden uiteraard
niet te maken hebben met groeipijnen en
hadden daarom nood aan wat begeleiding
in het financieel verhaal. Welke financiële middelen zijn nodig voor die groei en
vooral waar gaan we die middelen halen?
Gezien de complexiteit van die berekening
en de vele verschillende factoren waarmee
rekening gehouden moet worden, leek het
Go For Finance traject meer dan geschikt”,
zegt Veerle. “Dankzij de externe hulp van
Pieter kunnen we over dit moeilijke vraagstuk van gedachten wisselen. Twee paar
hersenen bereiken altijd meer dan één!”
Pieter Bouckhout: “De meeste ondernemers die het traject volgen, hebben een

concrete financieringsvraag of zitten met
problemen of vragen rond hun financieel
plan. Veerle haar vraag was geen van beide,
ze was vooral op zoek naar een klankbord
om samen na te denken over hoe hun bedrijf verder kan groeien”, zegt Pieter. “Dat is
ook het mooie aan dit traject, je kunt er terecht voor alles wat het financiële aangaat.”
“Bij Veerle kwam het er eigenlijk op neer
dat ze wou weten hoe ze het bedrijf verder
kunnen uitbreiden en wat de vertaalslag
daarvan is op budget en financiering. Die
oefening hebben we dan samen gemaakt.
We maakten een duidelijke, heldere budgettering op meerdere jaren.
Veerle Jacobs: “Het hele proces van opmaken van budgettering over meerdere
jaren verliep heel vlot, professioneel en gestructureerd. Ik ben geen expert in alles wat
financiën betreft, maar Pieter kon perfect
in mensentaal uitleggen hoe de volledige
budgettering opgesteld is. Zo kon ik zeer
goed volgen en begreep ik ook dat wat
we samen hadden opgesteld, haalbaar is!
Pieter Bouckhout: “De bedoeling van
de budgettering is echt om het te gebruiken als handig werkinstrument. Zo kan
Veerle de groei opvolgen en de financieringsnood in het oog houden. Dankzij de
budgettering is het vraagstuk van Veerle
opgelost. Ik probeer echter niet enkel de
concrete vragen van de ondernemer op te
lossen met advies. Als coach kijk ik ook naar
een begeleiding op lange termijn zodat de
ondernemers er echt wat van opsteken.
Dat probeer ik steeds te doen in een verstaanbare taal. Ik ben dan ook blij te horen
dat het helemaal duidelijk was voor Veerle.
(lacht)”

Veerle Jacobs: “De verwachtingen van het
traject zijn helemaal ingelost. Ik ben iemand
die denkt vanuit de werking en Pieter denkt
vooral vanuit de cijfers. Dat maakte het dus
een perfecte match! Het is nu eenmaal niet
makkelijk om te groeien in de horecasector. De risico’s zijn steeds groot en alles
moet dus zeer doordacht becijferd worden. Daarnaast is er ook nog eens het feit
dat banken vaak niet staan te springen om
de horeca te financieren”, zegt Veerle. “Al
gebiedt de eerlijkheid me wel te zeggen dat
we op vandaag een topbankier hebben die
het volste vertrouwen heeft in ons. Maar, dat
wil absoluut niet zeggen dat we niet constant alert moeten blijven en ook onze lange
termijnrichting in het oog moeten blijven
houden. Daarom dit financieringsplan. Een
zeer belangrijke houvast voor ons in de toekomst.”
Pieter Bouckhout: “Het doet me heel veel
deugd dat te horen van Veerle. Dat is ook de
essentie van dit traject. In feite kan elke ondernemer die met een financieel vraagstuk
zit of vragen rond cijfers/boekhouding bij
ons terecht. Het traject is helemaal op maat
van de persoon die het volgt. Dat is voor ons
zeer belangrijk. De ondernemer moet het
traject verlaten met het gevoel dat ze er echt
iets aan gehad hebben. En ben je niet zeker
of het traject iets voor jou is? Dan kan je mij
contacteren en bekijken we samen hoe we
een oplossing kunnen vinden.”
Veerle Jacobs: “Hier geef ik Pieter 100%
gelijk. Als je met financiële vraagstukken
zit is dit traject echt wel the way to go.
Je steekt er sowieso iets van op. Dat kan ik
met zekerheid zeggen”, besluit Veerle.
/ www.unizo.be/go4finance
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UNIZO Gullegem
draagt bij tot een
levende gemeente
TEKST Bram Larock

De ploeg van UNIZO Gullegem is een
relatief jong en zeer ambitieus bestuur.
Dat bestuur heeft het afgelopen jaar een
update gekregen. De groep is uitgebreid
met enkele nieuwe gezichten waardoor
ze op vandaag met 12 actieve bestuursleden zijn. Ook merkten ze al dat de
nieuwe gezichten een goeie en gezonde
dynamiek teweeg brengen. Met die hernieuwde drive willen ze meer dan ooit
de handen in elkaar slaan om de lokale
ondernemers te ondersteunen.
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Voorzitter Aaron Serrus: “Met UNIZO
Gullegem willen we werken rond drie pijlers. Een eerste pijler is de lokale belangenbehartiging. Het gemeentebestuur
maakte de plannen voor de komende
jaren bekend, beter gekend als het ‘meerjarenplan’. In dat plan staan alvast enkele zaken die voor ondernemers relevant
zijn. Zo staat daar bijvoorbeeld een nieuw
ontmoetingscentrum gekoppeld aan een
centrumoefening in, de opmaak van een
economisch strategisch plan zal gebeuren en de verdere heraanleg van de indus-

triezone Gullegem-Moorsele. Als lokaal
UNIZO-bestuur willen we die zaken dan
ook graag van nabij en kritisch (maar ook
constructief) mee opvolgen”, zegt Aaron.
“Ten tweede willen we ook een informerende functie invullen. We krijgen vaak de
opmerking dat alles zeer snel gaat en snel
verandert. Er gebeurt immers zeer veel
en vaak is het moeilijk om de correcte informatie tijdig te vinden. Denk maar aan
de trends rond digitaal betalen of de recente wijzigingen in de GDPR-wetgeving.

HET BESTUUR

Op de foto van links naar rechts vooraan:
Aaron Serrus, Pierre Vanderstichele, Brecht Vanpoucke
Op de foto van links naar rechts achteraan:
Kevin Defieuw, Simon Deman, Orinn Vijncke, Nico Warnez,
Marc Delputte, Pieter-Jan Garrez, Mathieu Desmet.
Ontbreken: Hannelore Desmet, Azis Vandeghinste.

Ook daar willen we voor onze leden een
trouwe partner zijn. We willen hen digitaal of persoonlijk (door bijvoorbeeld
een actuasessie) voeden met de correcte informatie. Een derde en laatste pijler
is netwerken. We willen de Gullegemse
ondernemers de kans geven elkaar in een
ongedwongen sfeer te mogen ontmoeten. Daarvoor organiseren we verschillende netwerkmomenten: de nieuwjaarsreceptie, business cafés, after work café
naar aanleiding van Dag van de
Ondernemer, etc.”

Aaron Serrus: “Met ons lokaal UNIZObestuur hebben we al enkele mooie
verwezenlijkingen gedaan. De belangrijkste is misschien wel het bijdragen tot
een levende gemeente. Het centrum van
Gullegem is een bruisende kern met een
mix aan activiteiten. Met ons bestuur willen we daarnaast ook elk jaar meewerken
aan interessante activiteiten voor onze
ondernemers. Zo trakteren we tijdens
Weekend van de Klant samen met de handelaars de klanten op ijsjes met de slogan
‘Ge zijt nen crème van een klant’. Op Dag

van de Ondernemer proberen we ook elk
jaar verrassend en inventief uit de hoek te
komen. Maar ook voor de klanten willen
we er zijn door hen te informeren over
onze leden. Hierbij denk ik dan aan het
initiatief van de vakantiekalender”, besluit
trotse voorzitter Aaron Serrus.
In onze vorige editie, op de foto van
UNIZO Ruddervoorde-Waardamme,
is Ann Gyssels bij de opmaak uit
de foto gevallen. Onze excuses
daarvoor.
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WOUTER SLUIT

Evalueer jaarlijks alle ‘lokale
belastingen op ondernemers’
Een jaar na het begin van de nieuwe legislatuur werden de meerjarenplannen
in onze steden en gemeenten goedgekeurd. Traditioneel ook het moment om
lokale belastingen te herzien. UNIZO WestVlaanderen maant de lokale overheden aan
om jaar per jaar hun belastingen te evalueren. Gedateerd? Verlieslatend? Inefficiënt?
Ondoeltreffend? Niet-sturend?... Afschaffen
is het enige juiste antwoord.

openbaar domein, type brood- of aardappelautomaat. Bredene en Menen behouden dit
jammer genoeg, maar Gistel, Koksijde en Pittem
beslisten om ze terug af te schaffen. Uit de cijfers bleek dat de opbrengst in die gemeenten
schommelde tussen 125 en 450 euro. De administratieve rompslomp voor de ondernemer en
de gemeente woog daar totaal niet tegen op.
Laat dit voor alle gemeenten een lichtend voorbeeld zijn in de dark room van de lokale taksen!

We viseren in de eerste plaats alle economisch
onproductieve ondernemersbelastingen, de
zogenaamde ‘pestbelastingen’. Ze remmen de
groei van ondernemingen af, brengen voor de
gemeente vaak relatief weinig op en bezorgen
de ondernemers een immense administratieve rompslomp als bijkomende last bovenop
de kostprijs. Lokale overheden moeten zich
efficiënt organiseren. Eén keer per jaar met de
luizenkam door de reglementering gaan en alle
taksen evalueren, zou daar zeker deels aan tegemoetkomen.

Reclame op verspreiding
van drukwerk

Tussen 10 en 35 extra
lokale belastingen
Aan lokale belastingen is er geen gebrek. UNIZO
West-Vlaanderen telde in de 64 West-Vlaamse
gemeenten het aantal verschillende lokale belastingen: dat varieert van 10 in Ardooie tot maar
liefst 35 in Bredene.
Wat we hier op de korrel nemen, zijn die vele
andere lokale taksen die zowat stuk voor stuk
op de schouders van de ondernemers terechtkomen. Ook hier zien we enorme variaties in
aantallen. Van slechts één specifieke ondernemersbelasting in Lo-Reninge, Alveringem en
Zonnebeke tot uitschieters van wel 12 verschillende ondernemersbelastingen in Brugge en
zelfs 15 in Menen.

Lichtend voorbeeld
WOUTER BLOMME is directeur
van UNIZO West-Vlaanderen
Wouter.Blomme@unizo.be
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Uitzonderlijk heeft UNIZO West-Vlaanderen ook
enkele goede voorbeelden gevonden. In vijf gemeenten gold bijvoorbeeld een bijkomende
belasting op het plaatsen van automaten op

De voorbije maanden lanceerden of verhoogden verschillende lokale overheden ook een
taks op ongeadresseerd reclamedrukwerk. Dat
brengt het totaal aantal steden en gemeenten
met dergelijke taks binnen West-Vlaanderen
op 40. Van de drie nieuwkomers, De Panne,
Ichtegem en Brugge is de laatste de meest opvallende. Zij mikt met deze nieuwe belasting op
ruim 2 miljoen euro bijkomende inkomsten per
jaar. Bij de stijgers vallen vooral Oostende (tarief
maal 6) en Wervik (tarief maal 4) op.
De officiële reden van die taks is ecologisch.
Overheden willen op die manier de papierberg
reduceren. Is het dan niet vreemd dat het gros
van de 40 gemeenten uitgaat van een stijging
van de inkomsten uit die taks? De inkomsten
zouden juist moeten dalen. Dat zou het logische
gevolg moeten zijn van het ontradend effect.

Begrotingspost ‘Lokale
belastingen op ondernemers’
Onze West-Vlaamse ondernemers liggen wakker van de fiscale lasten. Een recente bevraging
van UNIZO West-Vlaanderen heeft dat nog
maar eens bevestigd, want fiscaliteit stond met
stip genoteerd als prioritair pijnpunt. Naast de
hoge fiscale druk door de hogere overheden,
blijven de vele lokale belastingen die daar bovenop komen wat onder de radar. Ze worden
vaak geïnd onder het mom van doelstellingen
die achterhaald zijn of drogredenen. Evalueer ze
kritisch, schaf ze af… en noem wat overblijft simpelweg ‘lokale belastingen op ondernemers’,
want dat zijn ze.

Slim factureren?

Met Billit
in KBC Touch
behoud je altijd
het overzicht.

Ontdek het op kbc.be/ondernemen/billit

Voilà. Vorig jaar

12 696
‘TOPPERS!’

gerekruteerd in Brussel.
De meest geschikte kandidaten voor jouw bedrijf vind je via Select Actiris.
Rekruteer nu ook toppers op www.selectactiris.brussels.

Helpt werkgevers werk geven.
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