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U heeft uw handen vol met het runnen van uw bedrijf. Zaken als IT komen daardoor vaak 

op de secundaire to do lijst te staan. De core van uw business, dát is waar het om draait.

En dat begrijpen wij. Daarom willen wij u volledig ontzorgen op vlak van IT. 

Dan hoeft u in elk geval dáár uw slaap niet voor te laten.
Waarmee kunnen wij u helpen?

DE ONE-STOP-SHOP VOOR UW IT

IT-PARTNER VOOR DE KMO

SoftwareBeveiliging GDPR Support

Cloud VoIP Audit Eigen datacenters
ISO 27 001

Hardware

Trustteam helpt u met

Zowel binnen als buiten de werkuren

U ontvangt van Trustteam een maandelijkse rapportering over de geleverde supportdiensten.

Support 
van op afstand 

Interventie bij incidenten

Implementatie van de 
oplossingen

Zoeken naar oplossingen 
voor incidenten

Prestaties op werkdagen van 8u30 tot 17u30.
Voor een meerprijs kan u ook gebruik maken van onze wachtdienst waar u 24/7 een beroep op kunt doen.

Beantwoorden van vragen m.b.t. 
standaardsoftware/Trustteamdiensten

Support 
bij de klant ter plaatse

Volgens onderstaande reactie- en interventietijden

Impact Incidentniv. 4 Incidentniv. 3 Incidentniv. 2 Incidentniv. 1

Alle gebruikers Interventiecat. 1 Interventiecat. 2 Interventiecat. 3 Interventiecat. 4

Substantieel deel gebruikers (>=20% v/h personeel) Interventiecat. 2 Interventiecat. 3 Interventiecat. 4 Interventiecat. 5

Eén of enkele gebruikers Interventiecat. 3 Interventiecat. 4 Interventiecat. 4 Interventiecat. 5

Indicentniveau Omschrijving

4 Aangestelde(n) kan/kunnen niet meer werken

3 Aangestelde(n) kan/kunnen bepaalde belangrijke functies niet uitvoeren

2 Aangestelde(n) kan/kunnen bepaalde minder belangrijke functies niet uitvoeren

1 Incident maar aangestelde(n) kan/kunnen nog werken

Interventiecategorie Reactietijd Interventietijd Escalatie Status rapportage

1 < 30 min. < 6 uur (exl. terugzetten data/server) n.v.t. Ieder uur

2 < 1 uur < 8 uur Na 2 uur > int. cat. 1 Iedere 2 uur

3 < 2 uur < 16 uur Na 8 uur > int. cat. 2 Iedere 4 uur

4 < 4 uur < 24 uur Op afspraak Op afspraak

5 < 4 uur < 48 uur Op afspraak Op afspraak

In volgende 
gevallen

Servicecontract

http://www.trustteam.be
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Creativiteit, beoordelingsvermogen, samenwerking, emotionele 
intelligentie,… Het zijn volgens het World Economic Forum de meest 
gevraagde vaardigheden door toekomstige werkgevers. In een wereld 
waar technologie aan een razend tempo evolueert, zullen deze skills 
enkel aan belang winnen. 

Het onderwijs moet jongeren klaarstomen voor de uitdagingen van 
de toekomst. Technologie kan daarbij helpen. De staat van de Vlaamse 
scholen op dit vlak is vaak belabberd. Volgens de laatste ICT-monitor is 
het computerpark toegenomen, maar ook sterk verouderd. De school-
gebouwen zijn vaak onvoldoende uitgerust om digitalisering effectief te 
implementeren. Dat moet en kan beter. 

Educatieve technologie, de zogenaamde “Edtech”, is de laatste jaren 
sterk aan het opkomen. Digitale tools veranderen de manier van lesge-
ven en zelfs hoe het onderwijs georganiseerd wordt. Technologie mag 
daarbij niet het doel zijn, maar kan wel een waardevol instrument zijn 
om kennis en vaardigheden aan te leren. Het laat toe om meer op maat 
te werken van de individuele leerling, om te differentiëren, om leer-
lingen verantwoordelijkheid te geven, om hen te laten samenwerken, 
om de leerstof te koppelen aan concrete toepassingen in de realiteit, 
enz. Technologie maakt het bovendien mogelijk om het traditionele 
onderwijs te overstijgen en sterker in te zetten op levenslang leren. De 
essentiële voorwaarde is dat dit kwalitatief gebeurt, vanuit een sterke 
visie en door bekwame leraren. 

Voka doet in haar verkiezingsmemorandum heel wat voorstellen voor 
een toekomstgericht onderwijs: meer autonomie voor de schoolbe-
sturen, met een beperkte rol voor de overheid, vakbonden, koepels en 
netten. Scholen moeten professionele sociale ondernemingen worden. 

Hiervoor is het belangrijk dat de schoolbesturen versterkt worden en 
voldoende schaalgrootte, middelen en expertise hebben. Enkel zo kun-
nen ze bijvoorbeeld een gedragen ICT-visie uitwerken en doordachte 
keuzes maken. Een nieuw STEM-actieplan met meer focus op o.a. 
studiekeuzebegeleiding, technische en digitale infrastructuur, bij-
scholing van leerkrachten en een uitbreiding van het STEM-(vrijetijds)
aanbod voor jonge leerlingen. Een nieuw financieringsmodel voor hoger 
onderwijs, met focus op studiesucces, rationalisatie, internationalise-
ring, levenslang leren en excellent onderzoek. Focus op duaal leren, ook 
in het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. En tot slot gelijke 
en betere kwaliteit voor iedereen: een centraal gestuurd eindexamen in 
het lager en secundair onderwijs.

“Technologie kan een 
waardevol instrument 
zijn om kennis en vaar-
digheden aan te leren.”

Bert Mons - Algemeen directeur  
@MonsBert - bert.mons@voka.be

Digitalisering  
versterkt onderwijs
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We kijken nog te vaak naar Afrika als een 
achtergesteld werelddeel en een econo-
mische woestenij. Maar de waarheid is 
dat het continent enorm veel potentieel 
heeft, en dat een ondernemende genera-
tie er alles aan doet om snel bij te benen. 
Bedrijven als Isomasters hoef je dat niet 
te vertellen. Het grote slachthuisproject 
in Soedan is voor hen niet het eerste in 
de regio. 

“Onze thuismarkten zijn België, Neder-
land en Frankrijk, en in elk Europees 
land hebben we distributeurs”, zeggen 
managing director Christophe Bouvry en 
exportmanager Pieter Bouckaert. “Daar-
naast strekt zich ook een mooie export-
markt voor ons uit, met Midden-Amerika 
en Zuid-Oost-Azië als voornaamste 
regio’s. Ook in Noord- en Centraal-Afrika 
doen we mooie zaken. Zo hielpen we in 
Egypte de grootste aardappelverwer-
kende fabriek van Noord-Afrika bouwen. 
Maar mooie opportuniteiten komen niet 
uit de lucht vallen. Je moet je klanten 
waar dan ook altijd kunnen overtui-
gen van je kennis en je serviceniveau. 
Het slachthuis is de vierde opdracht in 
Soedan voor ons. Eerder hadden we er al 
gewerkt voor een grote kippenbroeierij, 
blijkbaar tot grote tevredenheid van de 
klant, want hij deed opnieuw een beroep 
op ons voor een nieuwe, nog grotere 
opdracht: het grootste veeslachthuis 
van het Afrikaanse continent, op een 
honderdtal kilometer van de Soedanese 
hoofdstad Khartoem.” 

Groot  
project in 
Soedan voor 
Isomasters

Samensmelting Isocab en 
Isobar werpt vruchten af

Isomasters uit Beveren-Leie mag in Soedan 
het grootste slachthuis van het land en 
het Afrikaanse continent helpen bouwen. 
Isomasters levert de isotherme deuren, 
koelcellen en aangepaste vloerisolatie. Voor 
het bedrijf, dat in 2018 ontstond door de fusie 
tussen Isocab en Isobar, betekent dat een 
mooie referentie, maar ook een bevestiging dat 
de fusie het gewenste versterkende effect heeft. 
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Het gaat om een groot order van 5 
miljoen euro. De site is 230 op 60 meter 
groot. Momenteel zijn de betonwer-
ken en staalvoorbereidingen bezig. 
Het slachthuis annex vleesverwerkend 
bedrijf moet al in 2020 op volle toeren 
kunnen draaien. Per uur zullen er 60 
runderen kunnen worden geslacht, of 
300.000 per jaar. Isomasters zorgt voor 
54.000 m² isolerende panelen, 530 iso-
therme deuren en aangepaste vloer- 
isolatie. 

Mooie referentie

“Het mooiste voor ons is dat het om 
een totaalproject gaat”, benadrukken 
Christophe Bouvry en Pieter Bouckaert. 
“Wij zorgen voor het volledige gamma, 
tot en met alle bevestigingsmateriaal, 
gereedschapskisten en hoogtewerkers. 
Dat we binnenkort 220 containers mid-
den in de woestijn gaan droppen en ook 
2 supervisors meesturen om lokale men-
sen op te leiden, is bijna niet te vatten. 
Maar dergelijke projecten, waarbij we 
isothermische oplossingen bieden in een 
gloeiend hete omgeving, zijn een mooie 
referentie en een grote opsteker voor het 

hele bedrijf. Ze zetten de deur nog wijder 
open naar andere grote opdrachten. 
Al halen we het grootste deel van onze 
omzet nog altijd uit koelcellen, van klein 
tot groot, op onze thuismarkten. Uit 
beide marktsegmenten leren we veel.”

“We staan met Isomasters nu al verder 
dan we voorzien hadden, met betere cij-
fers dan verhoopt”, vervolgt Christophe 
Bouvry. “En we blijven hard werken, nu 
we de kennis van twee grote, toonaan-
gevende spelers bij mekaar hebben 
gebracht (zie kader, nvdr). De cyclus 
van offerte tot oplevering zullen we 
nog gevoelig inkorten. We blijven fors 
investeren in innovatie, efficiëntie en de 
verdere verbetering van onze producten 
- onder meer met gloednieuw isolatie-
schuim, door Kingspan Group gepaten-
teerd, dat beter isoleert en bovendien 
brandbestendiger is. Nu de productie 
verhuisd is en het machinepark geopti-
maliseerd werd, zetten we een volgende 
stap naar automatisatie om de kwaliteit 
te bevorderen en de productiesnelheid te 
verhogen.” (JD - Foto’s Kurt)

WWW.ISOMASTERS.COM

Het verhaal van 
een splitsing, een 
joint-venture en 
een fusie 

Isomasters is de som van 2 bedrij-
ven: Isocab en Isobar. Isocab werd 
in 1973 opgericht in Bavikhove door 
de families Castelein en Bouckaert. 
In 1979 kwam het tot een splitsing 
en begon de familie Bouckaert in 
Beveren-Leie met Isobar. Lange tijd 
gingen beide bedrijven hun eigen 
weg. Isocab kwam mettertijd in han-
den van de Thyssen-groep en nog 
later werd de Ierse Kingspan Group 
hoofdaandeelhouder, terwijl Isobar 
in familiale handen bleef. Enkele 
jaren geleden zagen beide onder-
nemingen in dat een doorgedreven 
samenwerking noodzakelijk was 
als ze hun marktpositie wereldwijd 
wilden behouden en versterken. In 
2016 besloten ze tot een verregaande 
joint-venture, die begin 2018 werd 
omgedoopt tot Isomasters, gespeci-
aliseerd in modulaire koelcellen en 
(thermisch) geïsoleerde deuren. Het 
fusiebedrijf opereert volledig vanuit 
Beveren-Leie, waar nu ruim 200 
mensen werken. De site in Bavikhove 
is inmiddels verkocht. 

“Je moet je klanten waar dan ook altijd 
kunnen overtuigen van je kennis en je 
serviceniveau.” 
— Christophe Bouvry en Pieter Bouckaert
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Op 1 augustus zwaait Patrick Holderbeke af na een carrière van 40 jaar als 
persfotograaf. In samenwerking met het Streekfonds West-Vlaanderen en Boe-
kenhuis Theoria geeft de jubilaris een uniek fotoboek uit, met een selectie van 
200 krachtige foto’s die een eigenzinnige terugblik op zijn carrière vormen. Als 
persfotograaf stond Patrick Holderbeke 4 decennia op de eerste rij om de poli-
tieke, culturele en economische gebeurtenissen in de regio Kortrijk te verslaan. 
“Dat leverde tienduizenden foto’s op, waaruit ik vorig jaar een selectie maakte 
voor tentoonstellingen in de Oude Kerk in Vichte en de Patria in Kortrijk”, ver-
telt Patrick. “Van honderden bezoekers kreeg ik heel wat lovende commentaren, 
zo ook van gewezen minister Stefaan De Clerck en gouverneur Carl Decaluwé. 
Zij lanceerden het idee voor een fotoboek.” Op zondag 16 juni wordt het boek 
officieel voorgesteld in Boekenhuis Theoria en wordt het er exclusief te koop 
aangeboden (voor 39,9 euro). De opbrengst gaat volledig naar het studenten-
fonds Lions International Student Academy (LISA) van Lions Mercurius Kortrijk 
en zal worden gebruikt voor de ondersteuning van jongeren die fotografie of 
film willen studeren, maar daar zelf te weinig budget voor hebben. (BVC)

Dominique Persoone 
bouwt chocoladefabriek 
in Congo
De Brugse chocolatier Dominique Persoone 
gaat een chocoladefabriek bouwen in Congo. 
Hij doet dat op vraag van de Belgische prins 
Emmanuel de Merode, die directeur is van 
het nationaal park Virunga. De lokale bevol-
king plundert daar vaak om te overleven. 
Prins de Merode wil er fabrieken bouwen om 
werk te creëren en de armoede te bestrijden. 
"De bedoeling met de chocoladefabriek is 
dat de mensen zélf chocolade maken, zodat 
ze hun eigen winst maken", vertelde Domini-
que Persoone aan Radio 2 West-Vlaanderen. 

Brouwerij  
De Brabandere opent 
bezoekerscentrum
Brouwerij De Brabandere in Bavikhove 
opent het Brouwershuys, een nieuw 
bezoekerscentrum. Er worden rondlei-
dingen georganiseerd voor het grote 
publiek.  De rondleidingen starten in 
het ouderlijk huis van stichter Adolf De 
Brabandere, waar de brouwmeester nog 
woont met zijn echtgenote. “We zijn 
trots op wat we in 125 jaar bereikt heb-
ben en dat willen we graag aan iedereen 
tonen”, vertelt zaakvoerder Albert De 
Brabandere enthousiast. 

Net geen jaar geleden startte Futurn met de duurzame reconversie van 
de oude Barco-site in Poperinge. Connectronics, de Poperingse ves-
tiging van moederbedrijf Connect Group, had het pand reeds in 2015 
verlaten. Om de site een nieuwe bestemming te geven, deed Barco een 
beroep op Futurn gespecialiseerd in de duurzame reconversie van oude 
bedrijfspanden. Het besteedde daarbij veel aandacht aan de meest opti-
male opdeling, een zeer gerichte afbraak en een aantrekkelijke reconver-
sie. Het nieuwe masterplan bracht vrij snel de eerste geïnteresseerde 
kopers naar Poperinge en intussen is de site volledig uitverkocht! Onder 
meer Debeer uit Proven, Dema-Construct uit Ieper, Verhille uit Stavele, 
Christophe Samyn, ACT-RS en Page Electronica uit Poperinge verhuizen 
naar de nieuwe site.

Bedrijvenpark TRIAS  
Poperinge al uitverkocht

Foto HOL viert 40ste  
verjaardag met uniek boek



“Reeds als kind was ik gefascineerd door 
de kracht van de wind en het water”, 
bekent Steve Verelst. “Op de weinige 
momenten dat ik met mijn familie vanuit 
Heist op de Berg naar de Kust kwam, 
waren vliegeren en powerkiten mijn 
favoriete bezigheden. Mijn interesse voor 
kitesurfen was zo groot, dat ik op mijn 
15de een les volgde om mijn techniek te 
verbeteren. Ik volgde mijn passie zowel 
op het strand als op het water.” Zo werd 
Steve Verelst 4 keer Belgisch Kampi-
oen Freestyle Kitesurfen en veroverde 
hij podiumplaatsen in Rusland, Israël, 
Frankrijk en Nederland.

Bij het kitesurfen laat de sporter zich op 
een kleine surfplank voorttrekken door 
een kite of vlieger. Naast die specialiteit 
bieden Steve en Tineke tal van bijko-
mende opwindende outdoor discipli-
nes aan. Op het strand van De Panne 

kunnen individuele sporters, groepen, 
verenigingen, bedrijven,… kennisma-
ken met andere zee- en strandspor-
ten. Ervaren monitoren helpen hen 
de gekozen nieuwe discipline onder 
de knie te krijgen of hun techniek te 
verfijnen: golfsurfen, SUP (Stand Up 
Paddle boarden), powerkiten (een vlieger 
besturen met kracht), kitelandboarden 
(powerkiten met een board met grote 
wielen), sandboarden, raften,… Vooral het 
Expeditie Robinson-spel en de Highland 
Games zijn bij bedrijven erg in trek 
voor teambuildings. “Omgaan met de 
natuurelementen van water en wind 
in de onbegrensde ruimte van zee en 
strand, geeft een enorm vrijheidsgevoel”, 
besluit Steve Verelst. “Via StevoKitesurf 
willen we onze passie met zoveel moge-
lijk mensen delen.” (MD - Foto DD)

WWW.STEVOKITESURF.COM

“Omgaan met de 
natuurelementen van  
water en wind geeft een 
enorm vrijheidsgevoel.” 
— Steve Verelst en Tineke David

StevoKitesurf: 
sportief kicken
In 2008 richtten Steve Verelst en zijn echtgenote Tineke David de surf- 
en kiteschool StevoKitesurf in De Panne op. Wie houdt van uitdagende 
outdooractiviteiten op zee en aan het strand kan er terecht voor initiaties, 
lessen, kampen en teambuildings.

“Om de klink te bedienen, moet je 2 
acties ondernemen”, vertelt zaakvoer-
der Steven Dehollander. “Eerst moet 
een geïntegreerde verborgen knop 
worden ingedrukt. Daarna pas kun je 
de deur ontgrendelen. Zo voorkomt 
TWO dat mensen met dwaalgedrag de 
kamers van andere bewoners binnen-
wandelen of de afdeling verlaten, en 
vermindert de zorgtaak van het per-
soneel. Na de Henry van de Velde ’19 

award, is deze IF Gold award een mooie 
bevestiging voor ons 14-koppig team.”

Naast productdesign en engineering in 
opdracht werkt pilipili de laatste jaren 
ook aan de ontwikkeling van een eigen 
productielijn. “Daarvoor focussen we op 
de zorgsector. TWO werd ontwikkeld in 
samenwerking met WZC Wintershove 
uit Vlamertinge en wordt geprodu-
ceerd, verpakt en logistiek behandeld 

door maatwerkbedrijf Westlandia uit 
Ieper. Samen met De Lovie uit Proven 
ontwikkelen we ook een snoezeltentje 
dat mensen met zware beperkingen 
een multisensorische beleving geeft, 
op een mobiele en goedkopere manier 
dan de vaste snoezelkamers. Voor beide 
producten merken we wereldwijd veel 
interesse.” (SD - Eigen foto)

WWW.PILIPILI.BE

Pilipili wint IF Gold award met  
deurklink voor mensen met dementie

Pilipili uit Kortrijk mocht midden maart in BMW Welt in Munchen 
een IF GOLD award ’19 in ontvangst nemen. Het Kortrijkse bureau 
voor productdesign en engineering kreeg de prestigieuze bekroning 
voor TWO, een deurklink voor mensen met dementie.
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Eerst en vooral moeten we nagaan of Marti-
nique deel uitmaakt van het btw-gebied van 
de Europese Unie. In de Europese Unie wordt 
een onderscheid gemaakt tussen douane-, 
accijns- en btw-gebied.

Het Douanegebied is het gebied waarop 
de Europese douanewetgeving, en dus de 
douanebepalingen, van toepassing is. Voor 
de douanewetgeving worden alle landen en 
gebieden die geen deel uitmaken van dit  
douanegebied aangemerkt als een derde land.  
Maken deel uit van het douanegebied: alle 
lidstaten met uitsluiting van Helgoland, 
Büsingen, Campione d’Italia, Livigno, de Ita-
liaanse wateren van het Luganomeer, Ceuta, 
Melilla en Gibraltar, maar inclusief Monaco, 
Kanaaleilanden en het eiland Man. 

Het Accijnsgebied is het gebied waar de 
Europese accijnswetgeving van toepassing 
is. Dit gebied is iets kleiner dan het douane-
gebied. Sommige gebieden, zoals de Canari-
sche eilanden, de overzeese departementen 
(DOM: Guadeloupe, Martinique, Réunion, 

Frans Guyana), Kanaaleilanden, Alandseilan-
den en Mount Athos in Griekenland, maken 
geen deel uit van het accijnsgebied. 

Met het btw-gebied wordt het territorium 
bedoeld waarop de btw-richtlijn van toepas-
sing is. Het btw-gebied is het accijnsgebied 
exclusief San Marino, Jungholz, Mittelberg en 
Mount Athos. 

Martinique behoort dus tot het  
douanegebied, maar niet tot het accijns- 
en btw-gebied. Wanneer  goederen vanuit 
België (btw-gebied) naar Martinique (niet 
btw-gebied) worden uitgevoerd, is er vrij-
stelling van btw wegens uitvoer (artikel 
146 btw-richtlijn). Btw-technisch wordt dit 
verwerkt door de maatstaf van de heffing 
op te nemen in rooster 47 van de periodieke 
btw-aangifte.

Belangrijk aandachtspunt: de btw-vrijstelling 
wegens uitvoer moet steeds bewezen kunnen 
worden (bv. ingeval van een btw-controle). 
Dit kan d.m.v. volgende documenten:
• Exemplaar 3 van de aangifte  

ten uitvoer (Enig Document);
• Gevalideerde vervoersdocumenten;
• Betalingsdocumenten.

De documenten dienen gedurende 7 jaar als 
bewijsmateriaal bewaard te worden. 

Ook een  
prangende vraag?  
Wij antwoorden binnen  
de 2 werkdagen!
vraaghet@voka.be

Vraag van de week

Welke btw-regeling is van toepassing bij uitvoer  
van goederen naar Martinique (overzees departement)?  
Moet ik de intracommunautaire btw-regeling toepassen  
of de regeling uitvoer buiten de EU?

9

U heeft een vraag over ondernemen, een reglementering,  
een moeilijke managementbeslissing?

Stop dan even met Googelen en laat ons helpen.
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Nood aan een  
mobiliteitscoach

Uit de vele contactmomenten met 
bedrijven en organisaties bleek dat 
ondernemers vaak door het bos de 
bomen niet meer zien. Het mobiliteits-
landschap evolueert snel en er zijn heel 
veel aanbieders van diverse vormen van 
mobiliteit, maar die zijn vaak te weinig 
bekend of de instap is te complex. 
Werkgevers hebben nood aan professi-
onele coaching om hun werknemers te 
begeleiden richting slimme mobiliteit 
op maat. Een MobiliteitsCoach zou 
hr-verantwoordelijken daarbij kunnen 
ontzorgen. Dat is een expert die de 
dienstverlening van de vele mobiliteits- 
aanbieders perfect kent, inspeelt op 
nieuwe vormen van mobiliteit zoals 
Mobility as a service en bedrijven zowel 
fiscaal, juridisch als op het gebied van 
communicatie kan ondersteunen. 

Leiedal zal de dienstverlening en het 
bijhorende businessmodel van de 
MobiliteitsCoach uitwerken binnen het 
Europees gesubsidieerd project  
SHARE-North. Leiedal start daarvoor 
een aantal proefprojecten op met 
bedrijven.

Meer info: matthieu.marisse@voka.be

Project Samen Slimmer naar het Werk  

Samen inzetten  
op een vlottere mobiliteit

We rijden ons meer en meer vast in de file. 
Een belangrijke economische troef van West-
Vlaanderen, de vlotte bereikbaarheid, zou 
stilaan iets uit een niet zo ver verleden kunnen 
worden. “Er moet dringend iets veranderen,” 
roepen we gezamenlijk. Maar zijn we niet zelf 
een deel van de oorzaak van die files? Wie 
moet er eigenlijk iets veranderen? De overheid? 
De werkgevers? Die andere chauffeurs?

De basis voor een vlotte mobiliteit is 
en blijft een up-to-date infrastructuur. 
Meer investeren in infrastructuur is 
dan ook één van de belangrijke eisen 
die Voka - Kamer van Koophandel 
West-Vlaanderen in haar verkiezings-
memorandum vooropstelt. Vlaanderen 
moet de noodzakelijke middelen inves-
teren om de jarenlange West-Vlaamse 
knelpunten op het vlak van mobiliteit 
weg te werken en de regio beter te 
ontsluiten via weg, spoor, luchtverkeer, 
binnenvaart en verbeterd hoogwaardig 
openbaar vervoer. Maar daarnaast kun-
nen we ook zelf een aantal acties onder-
nemen voor een vlottere mobiliteit. 

In het project “Samen Slimmer naar 
het Werk" verkenden Voka - Kamer van 
Koophandel West-Vlaanderen en de 
Intercommunale Leiedal, met de steun 
van het Vlaams Agentschap Innoveren 
en Ondernemen, verschillende pistes om 
het woon-werkverkeer slimmer te orga-
niseren. Naast Voka, Leiedal, de Provin-
cie West-Vlaanderen en UNIZO werkten 

ook 6 steden en gemeenten mee aan het 
project: Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, 
Kortrijk, Kuurne en Waregem. Acties 
en tools zoals een carpoolplatform voor 
Hoog Kortrijk, groepsaankopen voor 
fietsen, een mobiliteitsmarkt,… richten 
zich zowel naar werkgevers, werkne-
mers als naar overheidsinstanties en 
andere partners. 

Het Geoloket geeft parkmanagers, mobi-
liteitsambtenaren en bedrijven bijvoor-
beeld een overzicht van de duurzame 
alternatieven, en verwijst door naar 
verschillende andere actoren die kunnen 
helpen in de transitie naar duurzame 
mobiliteitsalternatieven. Indien de feed-
back en gebruikersevaluaties positief 
blijven, kan onderzocht worden of er 
bijkomende functionaliteiten kunnen 
worden toegevoegd om een nog betere 
dienstverlening te kunnen aanbieden. 
Ook de doelgroep kan uitgebreid wor-
den.

WWW.SAMENSLIMMERNAARHETWERK.BE



Hilde had altijd al een voorliefde voor 
wiskunde en wetenschappen. Ze studeer-
de af als industrieel ingenieur chemie en 
volgde daarna nog een specialisatie in 
de milieusanering. Bodemonderzoek en 
bodemsanering zijn de rode draden door 
haar carrière. “10 jaar geleden vond ik de 
tijd rijp om met A+E Consult te starten. 
We gaan er prat op snel bodemproble-
men te kunnen doorgronden en kosten-
bewuste oplossingen voor te stellen aan 
de hand van de nieuwste technieken en 
saneringsmethoden. Daarbij vinden wij 
de persoonlijke aanpak enorm belangrijk. 
Ik wil ook het verschil maken door een 
expertisecentrum te zijn, hét kantoor 
voor bodemproblemen die anderen niet 
zomaar opgelost krijgen. In sommige 
technieken, zoals ‘saneren met plan-
ten’, zijn wij al pionier. We werken met 
hoogopgeleide profielen en we triggeren 
mekaar voortdurend, om zo nog extra 
bij te leren en tot creatieve oplossingen 
te komen. Het potentieel is er om uit te 
groeien tot een kantoor met 12 à 15 men-
sen. Met die bedenking dat ik niet enkel 
manager wil worden, maar met beide 
voeten in het métier wil blijven staan. 
Daarom ben ik ook met A+E Consult 
begonnen”, besluit ze. (JD - Foto Hol)

WWW.APLUSE.BE

Plato Ondernemers was het eerste 
traject dat Hilde Decuyper volgde en 
meteen werd ze al tot ambassadeur 
uitgeroepen. “Dat vond ik nogal overwel-
digend. Ik ga nu mijn uiterste best doen 
om Plato op verschillende manieren te 
promoten als waardevol platform om in-
formatie te krijgen en om te netwerken.” 
Dit jaar volgt Hilde Plato Ondernemers 
Strategie, om de toekomstige groei van 
haar kantoor verder te kunnen beheer-
sen. “Wij zijn als bodemsaneringsdes-
kundige nu voornamelijk op Vlaanderen 
geënt. In Wallonië zijn we ook al actief, 
maar daar kunnen we zeker nog uitbrei-
den. Hoe pakken we dat het beste aan? 
Hebben we nog extra mensen nodig?... Ik 
verwacht dat het volgende Plato-project 
mij daarin ook ruggensteun zal geven.”

Plato geeft ambassadeur Hilde Decuyper (A+E Consult) ook ruggensteun

"Vaardiger worden als ondernemer”
Hilde Decuyper richtte 10 jaar geleden het studiebureau A+E Consult op, 
gespecialiseerd in bodemonderzoek en -sanering. Dat ze enkele maanden geleden 
werd uitgeroepen tot Plato-ambassadeur Ondernemers, beschouwt ze als kers op 
de taart van een feestelijk jaar, dat tegelijk een nieuwe periode inluidt. “Ik ben alleen 
begonnen en nu werken hier 9 mensen. Groei moet je kunnen managen; dat heb ik stap 
voor stap moeten leren. Daarom neem ik deel aan Plato.”

Deze Plato-trajecten 
starten binnenkort: 

• 25 april: Ondernemers Strategie
• 25 april: Ondernemers  

Fundamentals
• 25 april: Jong Ondernemen
• 25 april: Accountmanagers
• 9 mei: Ondernemers  

Communicatie
• 9 mei: Ondernemers Strategi-

sche sales & marketing
 
www.voka.be/west-vlaanderen/plato 
Meer info: Anouk Andries
056 23 50 63
anouk.andries@voka.be

“Plato is een waardevol 
platform om informatie te 
krijgen en om te netwerken.”   
— Hilde Decuyper
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netwerk waar kennisoverdracht,  
ervaringsuitwisseling en netwerking centraal staan
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Eddy Dobbelaere & Gino Boone

Desk Solutions  — Harelbeke

ERP- en bedrijfssoftware die onder-
nemingen helpt groeien. Erkende SAP 
Business One partner, gespecialiseerd 
in oplossingen voor retail, groothandels, 
projectbedrijven. www.desksolutions.be

Philippe Versyp

Advocatenkantoor Versyp — De Panne

Vastgoedrecht - Commercieel recht 
- Patrimoniaal familierecht - Aanspra-
kelijkheidsrecht '. Sinds 15 jaar actief in 
Frankrijk, met vestigingen in Parijs en 
Grenoble. www.advocaatfrankrijk.com

Filip Viaene

Penta Management — Waterloo/Izegem

Trainingen voor managementteams, 
leidinggevenden, verkopers,... De aanpak 
is interactief, per direct praktisch bruik-
baar, positief confronterend en resultaat-
gericht. www.pentamanagement.be

Lode Vande Vyvere

Mr. Georges — Ramskapelle

‘Shop in a shop’ binnen de Food Retail 
(Delhaize). Ambachtelijke kazen en char-
cuterie uit het zuiden en lokale speciali-
teiten en traiteur worden onder bedie-
ning aangeboden. www.mrgeorges.be

Brenda Lombary

Ring Shopping Kortrijk Noord — Kortrijk

35.000m2, 90 winkels en 2.000 parkeer-
plaatsen, met jaarlijks 3,5 miljoen bezoe-
kers. Organiseert regelmatig evenemen-
ten. www.ringshopping.be

William Willems

IWG - Kortrijk

Aanbieder van kantoren, coworking- en 
vergaderruimtes, met Regus centers in 
onder meer Ieper, Kortrijk, Brugge en 
Roeselare.

Kristof Maddelein

Maddelein Marketing  — 
 Langemark-Poelkapelle

Copywriter en trainer voor b2b-commu-
nicatie. Heb je een complex of technisch 
product? Met Kristofs teksten boek je 
pas echt resultaat. www.maddelein.com

Dimitri Bonte

start2taste — Waregem

Rock & roll in wijn! Dimitri houdt van 
een uitdaging, het onbekende en neemt 
je graag mee op ontdekkingsreis met tel-
kens een sappig verhaal dat de belevenis 
versterkt. www.start2taste.be

Eddy Allaert

Intertrans — Rekkem

Oplossingen voor full supply chain 
solutions en voor airfreight, seafreight, 
wegtransport, douane en logistics, met 
een worldwide netwerk en strategische 
filialen. www.intertrans.eu

Dimitri Vande Vyvere

D&E Technical Sources — Assebroek

Plaatst kwaliteitstechnici in bouw en 
industrie. Staat voor kwaliteit naar de 
klanten toe, open communicatie en 
authenticiteit.

Koen Sap

Koen Sap — Hooglede

Overname Advies & begeleiding 

Roland Van Hulle 
Rofinco bvba — Assebroek

Managementadvies aan bedrijven. Ad-
vies op vlak van o.m. financiële organisa-
tie – A/R – A/P – interne audit etc., met 
het oog op verbetering van de financiële 
efficiëntie en resultaten. www.rofinco.be

Nieuwe leden
Het Voka-netwerk blijft uitbreiden!  
Dit zijn enkele nieuwe leden van de afgelopen maanden.
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“Voor onze vakkennis 
komen zelfs klanten uit 
Dubai overgevlogen.” 
— Geert De Prêtre

Orthopedie De Prêtre  
op een nieuwe leest

Al sinds 1827 maakt de familie De Prêtre 
in Brugge schoenen op maat. Vanaf de 
jaren 60 verschoof de focus richting 
orthopedische schoenen. Onder de 
leiding van Geert De Prêtre ontpopte de 
groep zich vanaf 1983 tot een allround 
dienstverlener voor elk voetprobleem. 
“We breidden het gamma uit met steun-
zolen en comfortschoenen. Ondertussen 
groeiden we verder uit tot de Belgische 
nummer één in orthopedische schoenen 
op maat. Vorig jaar maakten wij 5.000 
van de 30.000 orthopedische schoenen 
die in België verkocht werden. Voor de 
vakkennis van onze mensen komen zelfs 
klanten uit Dubai en Roemenië overge-
vlogen.”

De hoofdzetel en productie waren al 
verhuisd van de binnenstad naar de 
Monnikenwerve in de industriezone 
Blauwe Toren. Daar werd recent ook het 
aanpalende pand aangekocht voor uit-
breiding van de administratie, logistiek 
en parking. De Prêtre heeft 2 winkels 
in Brugge en telkens één in Oostende, 
Ieper, Aalst en Lokeren. Met net geen 50 
voltijdse medewerkers werd vorig jaar 

een kleine 7 miljoen euro omzet gerea-
liseerd.

3D en handwerk

De Prêtre produceert al zijn orthope-
disch maatwerk in eigen beheer en 
beschikt over het label ‘Handmade in 
Belgium’. “In tegenstelling tot de meeste 
andere spelers op de markt hebben wij 
alle stappen van het productieproces zelf 
in huis, vanaf het nemen van de maat. 
Omdat geen 2 voeten dezelfde zijn, zeker 
niet in het geval van medische proble-
men, is elke schoen uniek. Wij hebben 
een archief van bijna 15.000 leesten van 
individuele personen”, zegt De Prêtre.

“Dit is een zeer arbeidsintensieve sec-
tor: aan elk paar is 25 uren werk. Ten 
opzichte van het buitenland blijven we 
competitief dankzij grote investe- 
ringen in 3D-techniek, gecombineerd 
met ervaring. We stonden mee aan de 
wieg van de eerste geprinte steunzo-
len en leesten. Intussen gebruiken we 
3D-technieken voor het scannen van de 
voeten, het ontwerpen van leesten en 
patronen, het frezen van de steunzo-
len,... Onderschat ook de kracht van de 
nabijheid niet: wij kunnen vaak in een 
week tijd leveren, terwijl je bij concur-
renten soms 6 weken moet wachten op 
schoenen uit het buitenland.”

Met het oog op verdere groei en op een 
wissel van de wacht, herschikte eigenaar 
Geert De Prêtre de organisatie. Hij gaf 
de dagelijkse leiding aan Tom Boerjan, 
die er al zijn hele carrière werkt, en 
nu de eerste niet-familiale algemeen 
directeur is. Zoon Kristof De Prêtre leidt 
de productie en Vincent Pauwels de 
verkoop. De commerciële naam veran-
derde in ‘House of Feet by De Prêtre’. 
Tom Boerjan: “House of Feet zal meer 
zijn dan de huidige 6 winkels. We willen 
ons nog meer nationaal verspreiden en 
samenwerkingen aangaan met zieken-
huizen, zorgcentra en podologen.” (RJ 
- Foto MVN)

WWW.DEPRETRE.BE

Naast technologische innovatie van de producten en processen, vernieuwt 
Orthopedie De Prêtre uit Brugge ook zichzelf. Na 6 generaties De Prêtre 
werd met Tom Boerjan voor het eerst een niet-familielid algemeen 
directeur. De grootste Belgische producent van voetcomfort op maat 
introduceerde tegelijk de nieuwe commerciële naam ‘House of Feet by De 
Prêtre’. 



Elk onbeveiligd mobiel toestel verhoogt het risico op gegevensdiefstal. Met onze security- en 
management-tools is uw vertrouwelijke informatie altijd en overal beveiligd.

Met Secure Workplace van Proximus bent u ook morgen mee

Bedrijfsgegevens
beveiligen

Ons klantenbestand?
Dat is samen met mijn 
werknemers op stap, zeker?

Ondernemen in de digitale wereld start op

proximus.be/ookmorgenmee

PXSSEBU8042096_CP_SecurityWave4_220x310T.indd   1 01/03/2019   14:34

http://www.proximus.be/ookmorgenmee
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“De titel van het boek verwijst naar de 
kilometers die werden afgelegd om alle 
foto’s te nemen die in het boek zijn opge-
nomen”, vertelt CEO Piet Germonprez. 
“De 250 exclusieve exemplaren waren in 
een mum van tijd verkocht. We gebruik-
ten een speciale boekbindtechniek 
waarbij de bladeren niet afbuigen naar 
het midden van het boek, maar altijd 
perfect vlak liggen. Omdat we zelf geen 
boekbinderij hebben, werken we in heel 
West-Europa samen met boekbinders 
die elk hun eigen specialiteit hebben. 
De keuze hangt af van wat onze klanten 
nodig hebben.”

Naast de vele Vlaamse klanten werkt 
L.capitan ook voor wereldmerken. 
“Onlangs hebben we voor Chanel een 
klein notebookje bekleed met hun eigen 
stof en voor Aston Martin gaan we 7 
heel bijzondere boeken produceren. We 
moeten wel over de grenzen kijken, want 
België is te klein voor dat absolute top-
niveau. Door in te zetten op coprinting 
worden we steeds vaker van in het begin 
mee aan tafel gevraagd bij communica-
tiebedrijven en andere opdrachtgevers. 
Zo proberen we de lat altijd hoger te 
leggen en zelfs technieken aan te reiken 
die onze opdrachtgevers niet kennen. 
Ook regionale klanten en particulieren 
zijn meer dan welkom als ze een mooie 
uitnodiging, een brochure of een verfijnd 
visitekaartje met oude druktechnieken 
zoeken. Door de diversiteit aan machi-
nes, maar vooral met de kennis van onze 
55 medewerkers, kunnen we een heel 
breed palet aan kwaliteitsdrukwerk aan.”
“Omdat we meer en meer kunstenaars 
en musea als klant hebben die echt op 

zoek zijn naar de top in kwaliteit, zijn we 
een nieuwe kwaliteitsnorm aan het ont-
wikkelen: SWAN-printing (‘sleep well at 
night printing’). We zorgen ervoor dat de 
kleuren die we op papier reproduceren, 

maximaal overeenstemmen met de kleu-
ren van het originele kunstwerk”, besluit 
Piet Germonprez. (SD - Foto MVN)

 WWW.LCAPITAN.BE

Waarom Chanel en Aston Martin  
de weg vinden naar Ruddervoorde

2 jaar na het samengaan van 
Lannoo Print en Captains of 
Printing zet de Ruddervoordse 
drukkerij L.capitan volop verder 
in op de nieuwe koers: mikken 
op klanten die kiezen voor 
een drukker met toegevoegde 
waarde. Dat het fotoboek 
‘276.864’ in Parijs tot ’s werelds 
mooiste boek werd uitgeroepen, 
bevestigt die strategie.

Zoveel meer  
dan een zwembad

WORTEGEM-PETEGEM
T +32 55 390 390

OVERIJSE
T +32 2 657 39 16

TESSENDERLO
T +32 13 29 27 27

SHOWROOMS & AFHAALPUNTEN: 

Goede service komt altijd boven water. 

Al 55 jaar lang.

https://www.zwembad.be/nl
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APZI en Voka West-Vlaanderen  
voortaan één organisatie met één stem

fuseerden de 6 West-Vlaamse Kamers 
van Handel en Nijverheid stapsgewijs tot 
wat vanaf 2004 Voka - Kamer van Koop-
handel West-Vlaanderen werd, met één 
operationeel kantoor in Kortrijk. Er bleef 
een losse band met APZI, dat gevestigd 
is de voormalige DFDS-terminal in de 
Doverlaan in het hart van de haven. In 
2011 kwam er een formeel samenwer-
kingsakkoord, van waaruit in 2014 de 
‘Havencel West-Vlaanderen’ opgericht 
werd. Via de Havencel kwamen APZI 
en Voka West-Vlaanderen gezamenlijk 
op voor de belangenbehartiging van de 
bedrijven in Zeebrugge.

Dossierspecialisten

Voorzitter Lieven Danneels van Voka - 
Kamer van Koophandel West-Vlaanderen 
vzw, is verheugd: “Met deze overeen-
komst integreren we de werking van 
beide organisaties, waardoor we een 
betere dienstverlening zullen kunnen 
aanbieden aan de bedrijven in Zee-
brugge.” Ook voorzitter van APZI vzw 
Marc Adriansens is opgetogen met de 
alliantie. “Naast de belangenbehartiging 

zullen we voor al onze gemeenschappe-
lijke activiteiten een uniforme commu-
nicatie uitwerken. Er komen specifieke 
diensten voor de gemeenschap van de 
havenbedrijven in Zeebrugge, zoals 
opleidingen, netwerkactiviteiten, infor-
matiesessies, enzovoort. Het is een stap 
vooruit dat we, naast onze huidige 3 staf-
leden, nu nog meer een beroep doen op 
Voka’s specialisten voor diverse domei-
nen. Die kennis komt goed van pas in 
bijvoorbeeld het dossier van de zeesluis 
of het beleid na de komende verkiezin-
gen.” Bijvoorbeeld in de aanloop naar de 
Brexit organiseerden beide verenigingen 
al infosessies voor al wie bij handel met 
het VK betrokken is. 

Voka telt een 50-tal medewerkers, 
verenigt 3.200 bedrijven uit alle West-
Vlaamse sectoren en vertegenwoordigt 
68% van de private werkgelegenheid. 
APZI telt 160 ledenbedrijven en is een 
stichtende partner van het digitaal 
havenplatform RX/Seaport. De mogelijk-
heid van een nieuw kantoor voor APZI-
Voka West-Vlaanderen in Zeebrugge 
wordt onderzocht. (RJ - Eigen foto)

Voka - Kamer van Koophandel 
West-Vlaanderen en de vereniging van 
de private havenondernemingen in 
Zeebrugge APZI (Association Port of Zee-
brugge Interests) sloten een verregaande 
samenwerkingsovereenkomst. Beide 
organisaties bundelden al de krachten 
op vlak van belangenbehartiging, maar 
zetten nu nog een stap verder. Vanaf 
nu spreken beide verenigingen voor 
de gezamenlijke activiteiten met één 
stem en als één organisatie: APZI-Voka 
West-Vlaanderen. Juridisch blijven beide 
vzw’s elk bestaan, maar operationeel 
integreren ze. Eind april wordt een 
gezamenlijk logo voor de activiteiten in 
Zeebrugge voorgesteld.

De geschiedenis van de partners loopt 
parallel: APZI werd in 1973 opgericht 
binnen de schoot van de toenmalige 
Kamer voor Handel en Nijverheid van 
Brugge. Beide verenigingen deelden 
meermaals dezelfde voorzitter. Later 

Association Port of Zeebrugge Interests 

In samenwerking met 

www.apzi.be

Voka - Kamer van Koophandel 
West-Vlaanderen en de 
vereniging van de private 
havenondernemingen in 
Zeebrugge APZI verdedigen 
voortaan als één organisatie 
de belangen van de Zeebrugse 
havenbedrijven. “APZI-Voka 
West-Vlaanderen biedt een 
geïntegreerde dienstverlening 
aan de bedrijven in Zeebrugge”, 
zegt Voka-voorzitter Lieven 
Danneels.

http://www.apzi.be
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EFFIX bestaat sinds 2002, toen zaak-
voerder Geoffrey Vander Schelden 
IT-diensten ging leveren, in eerste 
instantie aan particulieren en kleine zelf-
standigen. Met nu zowat 1.600 klanten 
in portfolio en een team van 15 mensen 
heeft het bedrijf het allerminst slecht 
gedaan. Vooral de jongste 5 jaar kende 
het een serieuze boost. “In 2015 verwier-
ven we een kleinere IT-onderneming uit 
Oudenaarde, en in 2017 namen we het 
handelsfonds van Real Internet Solutions 
uit Kuurne over, waardoor er meteen een 
pak extra klanten bij kwamen”, vertellen 
Geoffrey Vander Schelden en mana-
ging partner Hendrik Béatse. “Het is de 
combinatie van de gestage eigen groei 
met acquisities die maakt dat we staan 
waar we nu staan. We blijven uitkijken 

naar overnames, als ze een meerwaarde 
kunnen betekenen.” Het nieuwe bedrijfs-
gebouw waar EFFIX in juli naartoe 
verhuisde, accentueert die groei en de 
toekomstambities. 

EFFIX wil zich meer dan ooit profileren 
als partner van zijn klanten, voorname-
lijk kmo’s met 25 tot 250 medewerkers. 
“Wij stappen niet naar hen toe met een 
koffer vol producten om te zeggen: ‘kies 
maar’. We willen meegaan in de onderne-
mersvisie en het businessmodel van de 
onderneming, en van daaruit de meest 
duurzame oplossing helpen uitwerken”, 
klinkt het. “Met 'duurzaam' bedoelen we 
dat onze IT-infrastructuur de groei van 
de klant helpt bestendigen. Want als zij 
groeien, groeien wij met ze mee.”

De IT-dienstverlener zweert bij een 
persoonlijke aanpak. “We zijn voor 
onze klanten zo’n beetje de mentor op 
IT-vlak. Wij vinden het belangrijk dat we 
strategisch kunnen meedenken, omdat 
we alleen op die manier goed kunnen 
begrijpen wat het bedrijf nodig heeft, 
nu en in de toekomst. Zo kunnen we ook 
de performantie- en beveiligingsrisico’s 
beter inschatten van bepaalde beslissin-
gen. Vaak stappen we naar de klant met 
een echt architectenplan: een papieren 
presentatie op groot formaat, om de 
voorgestelde oplossing visueel duidelijk 
te maken, ook voor wie geen IT-kennis 
heeft. Voor we de nodige hardware en 
dataverbindingen installeren, is er dus 
al een heel traject aan voorafgegaan. En 
daarna engageren we ons natuurlijk om 
de infrastructuur draaiende en veilig te 
houden.”

Om dat te kunnen garanderen, heeft 
EFFIX onder meer een eigen ‘labo’, waar 
het volledige klantenomgevingen kan 
simuleren. Het bedrijf heeft ook 3 eigen 
datacentra, één in Waregem en 2 in 
Brussel. De komende jaren ziet EFFIX 
een verdere evolutie naar Internet of 
Things en daar wil het nu al klaar voor 
zijn. “De datastroom, rekenkracht en 
beveiliging die nodig zijn voor de con-
nectie tussen technologie en het inter-
net, zijn indrukwekkend. We kunnen het 
in dit verband hebben over zelfrijdende 
auto’s, maar Internet of Things zal zeker 
ook verder doorsijpelen in bedrijfsomge-
vingen.” (JD - Foto Hol)

WWW.EFFIX.BE

“Vanuit de ondernemersvisie 
en het businessmodel 
van de klant willen we de 
meest duurzame oplossing 
uitwerken.”  
— Geoffrey Vander Schelden  
en Hendrik Béatse

“Als de klanten  
groeien, groeien wij mee”
EFFIX Group heeft wind in de zeilen dankzij eigen groei en acquisities

EFFIX Group, totaalleverancier van IT-infrastructuur en -technieken uit 
Waregem, kon de voorbije jaren met zijn consequente ondernemersvisie 
een mooi groeipad afleggen. Dat wordt geaccentueerd door de verhuizing 
naar een gloednieuw bedrijfsgebouw op bedrijvenzone Groenbek. 

Hendrik Béatse, Geoffrey Vander 
Schelden en Kim Plasman.



18

Deel 1

ONDERWIJS  
VS.  
BEDRIJFSLEVEN

De hogeronderwijsinstellingen  
in onze provincie stellen zich voor.

Het onderwijs en het bedrijfsleven.  
2 aparte werelden? Of partners in cultuur 
die via kruisbestuiving kunnen zorgen voor 
maatschappelijke meerwaarde? Een gesprek met 
rector Luc Sels en vice-rector Piet Desmet  
van KU Leuven en Kulak verheldert de geesten.

Waarvoor staat de KU Leuven in 
West-Vlaanderen?
Luc Sels: “KU Leuven is reeds meer 
dan 53 jaar structureel aanwezig in 
West-Vlaanderen, uiteraard met Kulak in 
Kortrijk, maar sinds enkele jaren nu ook 
op onze gloednieuwe campus in Brugge. 
2 iconische sites.”
Piet Desmet: “Kulak is uitgegroeid tot een 
volwaardige bachelorcampus met een 
uitgesproken interdisciplinair onder-
zoeksprofiel en een sterke inbedding in 
de regio. Campus Brugge heeft dan weer 
niet alleen bachelors, maar ook masters 
industriële ingenieurswetenschappen, 
die rechtsreeks aansluiten bij de noden 
in de regio. 
Luc Sels: “KU Leuven heeft zo in 
West-Vlaanderen een volwaardig en 
zo goed als volledig opleidingsaanbod 
op bachelorniveau, aangevuld met 
een aantal gerichte masters. We zijn 
hier ook aanwezig met elk van onze 3 
grote wetenschapsgroepen: Humane 
in Kortrijk, en Wetenschap & Technolo-
gie en Biomedische Wetenschappen in 
Kortrijk en Brugge.
Piet Desmet: “We vertrekken hierbij van 
een eigen onderwijsconcept ‘slimmer 

samen’: een échte learning community 
waar actief en collaboratief leren cen-
traal staan, met aangepaste en moderne 
leerruimtes, met een performant 
begeleidingsmodel en met aantoonbaar 
sterke resultaten.”

Het is een terugkerende vraag: is het 
hoger onderwijs voldoende afgestemd 
op wat het bedrijfsleven wil?
Luc Sels: “Deze vraag wordt me wel vaker 
gesteld. Weliswaar vrijwel nooit over 
opleidingen als geneeskunde, farmaceu-
tische wetenschappen of rechten, die 
naar een duidelijk afgebakend beroep lei-
den. Voor dergelijke, soms ook geregle-

menteerde beroepen, luidt het steevast 
dat onze studenten er grotendeels klaar 
voor zijn. Meer dan ooit het bewijs dat 
de universiteit geen in zichzelf gekeerde 
instelling is. De vraag duikt vooral op 
rond opleidingen die een brede waaier 
aan beroepen mogelijk maken, zoals eco-
nomie en bedrijfswetenschappen, taal- 
en letterkunde of de verschillende inge-
nieursopleidingen. En laat het juist in die 
opleidingen zijn dat directe afstemming 
op wat een specifieke werkgever wil niet 
evident en evenmin gezond is. Daar kan 
je niet anders dan een vrij brede oplei-
ding bieden. Net omdat die brede kennis 
veel mogelijk maakt qua beroepskeuze.”
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“LATEN WE  
PARTNERS ZIJN 
VOOR ELKAAR”

Generalisten zijn geen specialisten, 
toch?
Luc Sels: “Laat het me anders stellen. Ik 
heb in opdracht van de Vlaamse regering 
de toekomstvisie op de arbeidsmarkt van 
2050 geschreven. Ik weet vanuit die oefe-
ning goed welke kennis en vaardigheden 
belangrijker worden op de lange termijn. 
Steeds meer studies wijzen daarbij op 
het belang van creativiteit, probleemop-
lossend vermogen, beslissen en handelen 
op basis van analyse, synthese, bewijs, 
ethische reflectie, omgaan met onzeker-
heid en complexiteit. Dat zijn nu net bij 
uitstek de competenties die in academi-
sche opleidingen centraal staan. Als wij 
die belangrijke competenties bijbrengen, 
dan denk ik dat we onze rol goed invullen 
en jongeren klaarstomen voor wat de 
buitenwereld sowieso goed zal kunnen 
gebruiken.”
Piet Desmet: “Tegelijk doen we er wel 
alles aan om binnen al onze opleidingen 
de interactie met de praktijk een centra-
lere plaats te geven. Zo hebben we een 
unieke BA3 TEW op Kulak met een volle-
dig uitgewerkt ervaringstraject in bedrij-
ven uit onze streek. Onze juristen krijgen 
pleitoefeningen onder begeleiding van 
magistraten en advocaten. Onze studen-
ten geneeskunde krijgen al in de bachelor 
een goed uitgebouwd stageprogramma. 
En al onze ingenieurs doen ervaring op 
bij de bedrijven uit onze streek. Maar 
uiteraard zullen al onze studenten ook 
na hun studies de flexibiliteit moeten 
hebben om zich verder te bekwamen. Het 
kan niet genoeg benadrukt worden hoe 
belangrijk levenslang leren is in deze.”

Wordt West-Vlaanderen inzake levens-

lang leren of permanente vorming goed 
bediend?
Luc Sels: “We zijn daar op de goede weg, 
zeker in West-Vlaanderen. Ik verwijs 
graag naar ons Postuniversitair Cen-
trum (PUC), dat zowel vanuit Kortrijk als 
Brugge opereert en dat inmiddels om en 
bij de 10.000 cursisten telt op jaarbasis. 
KU Leuven is bijzonder blij ook in dit 
domein het verschil te kunnen blijven 
maken met en voor de regio.”
Piet Desmet: “Je kan je amper een bedrijf 
in West-Vlaanderen bedenken of hun 
werknemers zijn al via ons PUC gepas-
seerd. En we houden de vinger aan de 
pols van onze bedrijven en sectorfond-
sen. We bedenken permanent nieuwe 
programma’s, samen met hen, rond 
steeds wijzigende topics en met vernieu-
wende didactiek en technologie. Nu zelfs 
met een heuse ‘hybrid & virtual class-
room’ waarbij tot 20 cursisten kunnen 
inbellen in het trainingslokaal, waar 
nog eens ruimte is voor 30 cursisten ter 
plaatse. Technologie die we trouwens 
ook voor onze werkstudenten rechten 
gebruiken, die zo veel makkelijker werk 
en studie kunnen combineren.”

Elke richting of discipline probeert 
daarbij altijd zoveel mogelijk middelen 
naar zich toe te halen. Dat geldt bijvoor-
beeld ook voor de STEM-opleidingen. 
Ontstaat zo geen eindeloze opbodsitua-
tie waar niemand beter van wordt?
Luc Sels: “Ik verzet me al langer tegen die 
tendens. Laten we maar proberen, over 
de sectoren en disciplines heen, zaken 
samen te realiseren en niet tegen elkaar. 
Denk je niet dat de humane wetenschap-
pen er belang bij hebben om ook digitale 

“Het is belangrijk om 
studenten vertrouwd 
te maken met de parels 
van bedrijven in onze 
regio.”  
— Piet Desmet
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vaardigheden en technologie mee te 
nemen in de vorming? En gaan cijfer-
wijsheid en geletterdheid ook niet beter 
hand in hand? Een ingenieur die geen 
bredere dossiers kan synthetiseren en 
kritisch evalueren of een dokter die geen 
slechtnieuwsgesprek kan voeren: het is 
niet meer van deze tijd.”
Piet Desmet: “Met Kulak zetten we radi-
caal in op de interdisciplinariteit, niet 
alleen in ons onderzoek, maar zeker ook 
in onze opleidingen. De tijd is voorbij dat 
je de grotere maatschappelijke proble-
men vanuit één enkele discipline kan 
benaderen. Disciplinaire kennis blijft 
uiteraard cruciaal, maar alleen in de 
interactie en echte samenwerking tussen 
disciplines ligt de toekomst.”

Waarvan kan u nog dromen in 
West-Vlaanderen op dat gebied?
Luc Sels: “Ik zal niet ontkennen dat er 
ter zake nog heel wat blinde vlekken 
bestaan. Of noem het liever opportu-
niteiten. Ik denk aan postgraduaatop-
leidingen in sectoren zoals de haven, 
kustwaterbouw, de blue economy of de 
mechatronica.”
Piet Desmet: “Zo hebben we met ons 
PUC zeer recent ons nieuw postgra-
duaat ‘Smart logistics’ gelanceerd, in 
samenwerking met topbedrijven uit 
de regio zoals MBZ, TVH, Lecot, ECS 
of Poco Loco. Enkele weken geleden 
lanceerden we nog de leerstoel kustwa-
terbouw op campus Brugge, met MBZ, 
Deme, Denul, Artes, Besix en Tractebel.”
Luc Sels: “Zelf denk ik dat er rond AI een 
uitdaging wacht, een domein waar we 
met onze Kortrijkse en Brugse cam-
pussen ook op het vlak van onderzoek 
sterk op inzetten. Sowieso ben ik ook 
vragende  partij om onze samenwerking 
met de bedrijven maximaal uit te bou-
wen. Leerstoelen zijn daarvoor trouwens 
een ideale hefboom. We hebben momen-
teel trouwens meer dan 100 actieve 
leerstoelen. In elk geval zijn universiteit 
en bedrijf gemaakt om met respect voor 
ieders eigenheid maximaal samen te 
werken en te interageren.”

West-Vlaanderen hinkt achterop in het 
aantal studenten-ondernemers. Mist 
de provincie de trein?
Luc Sels: “Ik stond in Leuven en samen 
met onze algemeen beheerder Koen 
Debackere mee aan de wieg van de 
Leuven Community for Innovation 

Driven Entrepreneurship (LCIE). Noem 
dat gerust een incubator voor studenten 
die gelijktijdig ook hun eigen bedrijfje 
boven de doopvont willen houden. We 
hebben daar middelen, infrastructuur, 
coaching en opleiding voor voorzien. 
Dat loont meer dan de moeite: sinds 
2014 hebben we zo’n 135 nieuwe teams 
van student-ondernemers en opge-
starte bedrijfjes zien ontstaan. Vaak 
gaan mensen uit diverse richtingen 
samen het avontuur aan, wat zorgt voor 
meerwaarde. Ik vind dat fascinerend en 
een ideale leerschool voor masters. En ja, 
in West-Vlaanderen kunnen studenten 
maar beter op de trein springen”. 
Piet Desmet: “Ik zie positieve signalen. 
Op bachelorniveau zetten we alvast 
meer en meer in op student-onderne-
merschap, in samenwerking met LCIE 
en Academics for Companies (AFC). We 
participeren ook actief aan de Kortrijkse 
co-creatiehub Hangar K, waar onderne-
mers en studenten elkaar vinden. En in 
Brugge aarzelen onze masters industri-
ele ingenieurswetenschappen niet om, 
vaak in het verlengde van hun master-
proef, hun eigen bedrijf op te starten. 

Ze pikken dan vaak ons postgraduaat 
innoverend ondernemen voor ingeni-
eurs mee.”

Moet West-Vlaanderen zich zorgen 
maken over de braindrain? 
Luc Sels: “Sta me toe om die zogenaamde 
trend overdreven te noemen. Vandaag 
stel ik vast dat er heel wat jonge uni-
versitairen weliswaar in Leuven wonen 
maar toch maar mooi elke dag richting 
Limburg trekken voor hun werk. Er is 
dus niet alleen braindrain maar ook 
braingain. Ik zou me in het geval van 
West-Vlaanderen weinig zorgen maken, 
omdat de bedrijven er uitermate dyna-
misch blijken. Inzake opleidingen wordt 
de regio ook goed bediend. Ik huiver 
toch wel bij het idee dat we in elke pro-
vincie een nagenoeg volledige universi-
teit zouden moeten uitbouwen. Kijk naar 
de discussie die vandaag in Limburg 
leeft. Vlaanderen kan dat gewoon niet 
betalen. We hebben geen nood aan ver-
dere versnippering van de al beperkte 
middelen. De ingenieursschool van Aken 
heeft drie keer meer middelen dan de 
studierichtingen burgerlijk ingenieur 

“We hebben een gemeenschappelijk 
belang als het om diepgaand 
onderzoek gaat.”  
— Luc Sels
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van Brussel, Leuven en Gent samen. 
Dat zegt toch genoeg? West-Vlaanderen 
moet dat ook beseffen. Vlaanderen is niet 
groot genoeg voor 5 universiteiten die 
nagenoeg alles aanbieden. Nederland, 
dat toch 18 miljoen inwoners telt, heeft 
welgeteld 3 technische universiteiten 
(Eindhoven, Delft, Twente) en één echte 
bio-ingenieursspeler (Wageningen).”
Piet Desmet: “Eerder dan campagnes op 
te zetten om afgestudeerde West- 
Vlamingen naar de provincie terug te 
krijgen, lijkt het ons vooral zaak de stu-
denten al van in hun bacheloropleiding 
vertrouwd te maken met de parels van 
bedrijven die onze regio telt. Daarom ook 
verhogen we het aantal bedrijfsbezoeken, 
stimuleren we vakantiejobs 'op niveau' 
bij onze bedrijven uit de streek, zetten 
we gezamenlijke trajecten op in het 
kader van de bachelorproef. Dan is de 
kans dat ze voor hun Leuvense master-
proef ook met een bedrijf uit onze streek 
aan de slag gaan reëel. En neem van me 
aan dat ze dan wel de smaak te pakken 
hebben. Koppel dat aan de beperkte 
mobiliteitsproblemen, ons schitterend 
onderwijssysteem, onze groene regio en 
je beseft snel dat we als West-Vlaamse 
bedrijven meer te bieden hebben dan we 
soms zelf geloven."

Als u met ondernemers aan tafel zou 
zitten, wat vraagt u hen dan? 
Luc Sels: “Om te beginnen een intensere 
samenwerking inzake onderzoek. Er zijn 
zoveel thema's waar ook bedrijven mee 
bezig zijn: mechatronica, waterbiologie, 
materiaalkunde, nanotechnologie,... Er 
is al een intense kruisbestuiving tussen 
de academische wereld en de bedrijfswe-
reld. Ik denk aan bedrijfsleiders die een 
zitje opnemen in onze raad van bestuur, 
aan de vele stageplaatsen die worden 
aangeboden of aan het financieren van 
leerstoelen. Maar het mag meer zijn. We 
hebben een gemeenschappelijk belang 
als het om diepgaand onderzoek gaat. 
Leuven is wereldvermaard op dat vlak. 
Het is geen toeval dat Leuven zoveel 
spin-offs voortbrengt die we mee helpen 
financieren. Met bepaalde bedrijven - ik 
denk aan Barco, Televic of Bekaert -  
hebben we al jarenlang een intense 
samenwerking.  Ik zou hopen dat nog 
meer bedrijven mee op onze trein 
springen. Onze lokale verankering in 
West-Vlaanderen schept veel moge-
lijkheden voor kmo's. Hier schuilt een 

onderbenut potentieel. Jammer, maar 
het water is soms nog te diep. Laten we 
daar samen iets aan doen.”

Wat kan er gedaan worden op het vlak 
van duaal leren?
Luc Sels: “Het Franse model, met lang-
durige stages op de werkvloer, is best 
aantrekkelijk. Daarom pleit ik al langer 
om bijvoorbeeld de master industrieel 
ingenieur te verlengen van één naar 
anderhalf jaar, zodat een langer erva-
ringstraject in een bedrijf mogelijk 
wordt.”

Voka West-Vlaanderen formuleert de 
ambitie om tegen 2025 de meest dyna-
mische regio van Europa te worden. 
Wat vindt u van dat idee?
Luc Sels: “Moeten we die ambitie niet 
hebben op Vlaams niveau, eerder dan op 
het niveau van één provincie? Moeten we 
onze regionale reflexen niet wat meer 
overstijgen? Het gaat om het voortstu-
wen van Vlaanderen. Waarmee ik niet 
wil gezegd hebben dat er regionaal geen 
complementaire speerpunten moeten 
worden uitgespeeld. Er mag competitie 
zijn, maar laten we vooral ook denken 
aan krachtenbundeling. Zo en zo alleen 
zal Vlaanderen een economisch sterkere 
regio worden.”
Piet Desmet: “En laat ons vooral ook 
samen internationaliseren. Door topta-
lent naar onze streek te halen uiteraard. 
Op onze beide campussen hebben we 
meer dan 200 onderzoekers van 35 
nationaliteiten. Maar ook door samen de 
vleugels uit te slaan. We liggen midden 
in de driehoek London-Brussel-Parijs, 
waar tal van opportuniteiten op ons 
wachten. Met KU Leuven hebben we 
samenwerkingsakkoorden met alle grote 
Londense en Parijse topinstellingen.”
Luc Sels: “Zoals we vanuit Leuven naar 
het oosten een netwerk uitzetten naar 
Eindhoven en Aken, zijn we graag bereid 
in het westen iets analoogs te doen. Niet 
voor niets hebben we een structureel 
partnership met de Université de Lille 
afgesloten en zijn we prioritaire buiten-
landse partner van de i-site Université 
de Lille Nord-Europe (ULNE). Laat ons 
de handen in elkaar slaan om vanuit 
deze sterke en slagkrachtige regio die 
West-Vlaanderen is ook internationaal 
het verschil te maken. Dat engagement 
nemen we vanuit KU Leuven met veel 
graagte op.” (KC - Foto’s Kurt)

KU Leuven in  
West-Vlaanderen: sterk 
merk voor een sterke regio 

 » Rijk palet aan universitaire opleidingen: 

20 academische bachelors 
in Kortrijk en 2 in Brugge en 

volledige masteropleiding industriële 

wetenschappen in Brugge 

 » Groeiend aantal schakelprogramma’s 

voor professionele bachelors 

 » Meer dan 1.800 studenten in 

bachelor- en masteropleidingen  

 » Ruim 10.000 studenten levenslang 
leren, gespreid over meer dan 200 

programma’s (waaronder recent ook 

smart logistics en artificial intelligence)  

 » Sterke onderzoeksportefeuille 

met meer dan 60 “residerende” 

professoren en een 240-tal  
onderzoekers (predoc en postdoc) 

van meer dan 35 nationaliteiten rond 

topics als trombose en hemostase, 

mechatronica, data-analyse en 

artificiële intelligentie, voeding en 

lipiden, duurzame materialen, handels- 

en vennootschapsrecht, educatieve 

technologie, ondernemerschap, 

revalidatie,… 

 » Intense samenwerking met Université 
de Lille binnen de “golden triangle” 

Leuven-London-Parijs  

 » Up-to-date onderwijsinfrastructuur 

met multimediale auditoria, 

collaboratieve leerruimtes, hybrid & 

virtual classrooms, wetenschapslabo’s, 

leercentra, etc. 

 » Gloednieuwe onderzoekslabo’s 

in mechatronica, materiaalkunde, 

revalidatie en beweging, etc. 

 » Intense interactie met alle sectoren 

uit de brede regio, gaande van bedrijven 

(stages, onderzoekssamenwerking, 

leerstoelen, etc.) over ziekenhuizen tot 

onderwijsinstellingen.
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“Een helikoptervisie 
is erg nuttig voor 
ondernemers zoals ik, 
die dagelijks middenin 
hun zaak zitten.”  
— Wim Vandendriessche

“We ontzorgen verhuizende mensen 
door voor hen alle contracten rond 
water, gas, internet, televisie, elektri-
citeit en andere nutsvoorzieningen 
te regelen”, zegt initiatiefnemer Wim 
Vandendriessche. Mijn Verhuis behar-
tigt momenteel al 500 verhuizingen per 
maand en zag het personeelsbestand 
in een mum van tijd uitgroeien tot tien 
mensen. “De belangrijkste uitdagingen 
die we op ons pad troffen, waren de 
opmaak van een financieel plan en het 
vinden, begeleiden, motiveren en laten 
samenwerken van medewerkers.”

Expertenpanel

Via een collega-ondernemer maakten 
Wim en Natascha kennis met Start&GO. 
“Dankzij dat initiatief durfden we sneller 
knopen doorhakken in functie van onze 
groei. Zo namen we bijvoorbeeld deel 
aan infosessies rond sales, die ervoor 
hebben gezorgd dat we onze specifieke 
verkooporganisatie konden optimalise-

ren. Daarnaast hebben we ook erg veel 
aan SpinWest: één keer per jaar buigt een 
panel van 4 verschillende specialisten 
(onder meer een jurist, boekhouder en 
een marketeer) zich over ons bedrijf.”

Op die manier krijg je een externe, objec-
tieve blik op de evolutie van je zaak. “Die 
helikoptervisie is erg nuttig voor onder-
nemers zoals ik, die dagelijks middenin 
hun zaak zitten. Het zorgt voor een 
kritische blik waaruit we veel kunnen 
leren. Concreet kregen we het advies om 
onze dienstverlening nog verder uit te 
breiden (bijvoorbeeld door onze klanten 

in contact te brengen met verhuurders 
van verhuisliften of aanbieders van ver-
huisdozen), zodat we de kopzorgen van 
ons cliënteel nog meer kunnen verlich-
ten. Ook de raad om onze merknaam te 
patenteren en werk te maken van een 
social media-aanpak blijkt erg nuttig.”

Tegen eind dit jaar hoopt het koppel 
nog 5 extra medewerkers te vinden om 
de groei te ondersteunen. “De externe 
experts hebben aangegeven er alle 
vertrouwen in te hebben dat er nog veel 
potentieel tot expansie is”, besluit Wim 
Vandendriessche. (BVC - Foto Kurt)

“Vertrouwensboost van experts”

Mijn Verhuis durft sneller te groeien dankzij Start&GO

In minder dan 2,5 jaar tijd uitgroeien van een start-up tot een onderneming 
met 10 medewerkers: Mijn Verhuis maakt het waar. Het bedrijf van Wim 
Vandendriessche en echtgenote Natascha Samyn uit Lichtervelde schiet 
vol in de roos met administratieve dienstverlening voor verhuizende 
mensen en wil tegen eind dit jaar 1.000 verhuizingen per maand 
begeleiden. De ondersteuning van SpinWest en Start&GO biedt daarbij een 
belangrijke meerwaarde.

Verhoog je  
slaagkansen  
met Start&GO 

Registreer je net zoals Wim 
gratis op www.startandgo.be en 
ontvang alvast 1.000 credits (ter 
waarde van 1.000 euro) om deel 
te nemen aan netwerkevents, 
opleidingen, workshops,…
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Los van elkaar, maar ook binnen het 
overkoepelende platform 4Werk, stelden 
de West-Vlaamse maatwerkbedrijven 
de voorbije jaren een aantal trends in de 
sector en de maatschappij vast. Zo ver-
zwakte de doelgroep, terwijl dienstverle-
ning aan belang blijft winnen. Bovendien 
is er nood aan diversificatie, flexibiliteit 
en professionalisering in het algemeen, 
om de toekomst tegemoet te zien als 
professionele partner van de maak- en 
dienstenindustrie.

Nieuw organigram

“Door onze excentrische ligging in de 
diepe Westhoek was ons rekruterings-
gebied al gehalveerd”, zeggen Walter 
Bilcke en Dirk Adam. “We hadden ook 
een ander doelpubliek: arbeidszorg/
sociale werkplaats enerzijds, beschutte 
werkplaats anderzijds. Het nieuwe 
maatwerkdecreet maakt geen onder-
scheid meer, zodat we ons aanbod nu 
kunnen verbreden. Na de fusie gaan 
we het personeelsbeleid gezamenlijk 
beheren, want we hebben de deskundig-
heid in huis voor zowel arbeidsmatige 
activiteiten, activerende arbeidszorg als 
betaalde arbeid met begeleiding. Door 
een nauwgezette opvolging kunnen we 
onze mensen nog meer een job op maat 
aanbieden. Interne verschuivingen zijn 
mogelijk, om te voorkomen dat ze in de 

werkloosheid verzeilen. Ergonomische 
en technologische ondersteuning, zoals 
cobots, zullen daarin een cruciale rol 
spelen. Als grotere organisatie kunnen 
we die ook beter onderbouwen en finan-
cieren. Complementariteit (bv. voeding, 
hout/metaal,…) en aanvullende expertises 
(bv. voor het behalen van certificaten) 
pleiten evenzeer voor de fusie.”

Sinds de intentieverklaring tot fusie op 28 
januari werken diverse werkgroepen aan 
de integratie en harmonisatie van beide 
instellingen: KPI’s, ERP, boekhouding, 
sociaal secretariaat, personeelsdienst, 
communicatie,… Er werd een nieuw 
organigram voorgesteld. Voorlopig is er 
nog geen naam voor de nieuwe eenheids-
vereniging. De lopende ambities worden 
ondertussen onverminderd voortgezet: 
een nieuwbouw voor de voedingsafdeling 
van Sowepo, evenals nieuw patrimonium 
voor InterWest op het terrein van de oude 
Suikerfabriek in Veurne. (MD - Foto DD)

“Als jeugdvrienden 
voetbalden we tegen 
elkaar, nu gaan we 
samen scoren.”  
— Walter Bilcke en Dirk Adam

Sowepo en InterWest fuseren
Tegen 1 januari 2020 willen Sowepo vzw en InterWest vzw door een fusie 
uitgroeien tot een toonaangevend maatwerkbedrijf in de Westhoek. “Zo 
willen we een brede doelgroep van personen met een arbeidsbeperking 
maximale kansen bieden op aangepaste en zinvolle arbeid vanuit de 
principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen”, zeggen de 
respectievelijke algemeen directeurs Walter Bilcke en Dirk Adam.

InterWest (Veurne en Diksmuide) 

Ontstaan: Uit vroegere ‘beschutte werkplaats’ 

Activiteiten:

• Inhouse (in een bedrijf)  

• Dosering en verpakking 

• Houtbewerking: zagen, frezen, monteren, 

garnieren en flexibele opdrachten

• Groendienst   

• Schilderdienst  

• Manuele werken   

Omzet: 8,9 miljoen euro

Medewerkers: 440  

(doelgroep: 370, omkadering: 70)

www.interwest.be

Sowepo (Poperinge)

Ontstaan: Uit vroegere  

mannenopvang ‘De Korenaar’

Activiteiten:

• Inhouse (in een bedrijf)

• Assemblage en verpakking

• Voeding en geschenken: eigen voedingsmerk 

Houblonesse

• Zakelijke dienstverlening

• Verwerken van aluminium

• Drukwerk en mailings

Omzet: 2 miljoen euro

Medewerkers: 180  

(doelgroep: 152, omkadering: 28)

www.sowepo.be
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Mogen we Nanopixel het product 
noemen van 2 whizzkids met een jeugd-
droom?
Dietrich De Blander: “Toen ik jong was, 
stond één zaak vast: ik wilde later graag 
voor mezelf werken. Je mag dat een 
grote ondernemersdroom noemen. 
Tijdens mijn humaniora had ik een eigen 
handeltje, met nu eens cd’s in de aanbie-
ding en dan weer gsm’s. Rond de eeuw-
wissel kwam de eerste 3D-toepassingen 
eraan in de sector, maar architecten 
dachten toen nog weinig in commerciële 
termen. In 2007 was ik ervan overtuigd 
dat ik een beter en kwalitatiever product 
op de markt kon brengen. Inspiratie 
vond ik in het buitenland. Ik heb altijd 
een zeer uitgesproken mening en visie 
gehad over allerlei zaken. Dankzij goede 
zelfkennis zag ik me het best functio-
neren in een ondernemersrol en niet in 
loondienst. Niet met de bedoeling de 
grootste te zijn, wel met de ambitie om 
top te zijn in de sector. In horecatermen 
uitgedrukt: ik wilde meteen een Miche-
lin-ster achter mijn naam. Zo is het ook 
gegaan. Mijn vrouw en ik zijn op een 

zolderkamertje in Kortrijk begonnen 
aan ons grote ondernemersavontuur. De 
rest is een verhaal zoals zo vaak: werken, 
werken, werken.”

Nanopixel schiet als een komeet om-
hoog. Wat moet je daarvoor doen?
Eline Taelman: “We denken dat er in onze 
sector, nog altijd een nichesector, een te 
klassiek aanbod is. Wij proberen anders 
te zijn: innovatiever enerzijds en met 
veel toegevoegde waarde voor de klant 
op commercieel vlak anderzijds. Met ons 
3D-aanbod zoeken we ook altijd naar 
oplossingen inzake visualisatie. Finaal is 
ons dienstenpakket ook altijd doorslag-
gevend: de klant komt nooit tevergeefs 
aankloppen aan onze deur.”
   
Elke ondernemer heeft de dag van van-
daag hetzelfde probleem: hoe mensen 
vinden en vooral hoe mensen binden?
Eline Taelman: “We hebben een behoor-
lijke instroom dankzij de constructieve 
relatie met Howest. Net afgestudeerden 

Als virtual en augmented reality school maken in Vlaanderen, dan is dat deels 

te danken aan Nanopixel. Het in Roeselare gevestigde bedrijf van echtpaar 

Dietrich De Blander en Eline Taelman is als een komeet omhoog geschoten, 

van 2 medewerkers in 2012 naar 52 nu. 3 sectoren behoren tot de vaste 

klantenkring voor de ingenieuze 3D-beelden: vastgoed, de maakindustrie en de 

entertainmentsector. Als één bedrijf flirt met ‘the sky is the limit’-grens, dan is 

het Nanopixel wel. Het rijgt de awards en onderscheidingen aan elkaar, maar de 

oprichters blijven de nuchterheid zelve. 

Dietrich De Blander & Eline Taelman — Nanopixel

Innovatieve  
3D-projecten met  
toegevoegde waarde
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debiteert zijn wijsheden en de studeren 
luisteren en nemen akte. Dat geeft een 
fout beeld van hoe het er aan toe gaat in 
het bedrijfsleven. Zelfstandig zijn, met 
maturiteit en zin voor zelfontplooiing: 
daar draait het om.”

AI en VR hebben ook hun keerzijde, zeg-
gen experts: de historische vervreem-
ding van de mens en zijn product, zoals 
Karl Marx het zou uitdrukken. Moet de 
mens niet altijd centraal blijven staan, 
ook in het technologische universum?
Eline Taelman: “Dat is nu exact waar-
mee Nanopixel zich onderscheidt ten 
opzichte van heel wat conculega's. Wij 
plaatsen de gebruiker centraal, niet 
de technologie. Wij duwen niet één 
succesvolle technologie of product door 
de strot van klanten, als ‘een tang op een 
varken’. Daarom zie ik niet graag enkel 
en alleen de stempels VR en AR op ons 
bedrijf geplakt. Wij gaan eerst kijken en 
polsen naar de challenges bij klanten en 
gaan pas dan strategisch meedenken 
welke technologie of product de juiste 
oplossing kan bieden. We stellen ons 
meer in de plaats van de klant dan wel in 
de plaats van de technologie.”

Opvallend in jullie verhaal is dat jullie 
niet te beroerd zijn om op ad hoc-basis 
samen te werken met derden, zoals met 
KU Leuven of met kunstenaars zoals 
Ozark Henry of Louis De Cordier. Een 
bewuste strategie?
Dietrich De Blander: “Absoluut. We zijn 
van één zaak diep overtuigd: anderen, 
en al zeker kunstenaars, leren je om 
zaken anders te bekijken. Elk bedrijf 
kan er belang bij hebben om eens een 
kunstenaar in huis te halen. Het zou 
voor veel verfrissende geluiden en vooral 
voor veel inspiratie kunnen zorgen. In 
ons geval hebben we nood aan en belang 
bij experts op visueel of op audiovisueel 
vlak. Samen met Ozark Henry en KU 
Leuven hebben we bijvoorbeeld de actie 
van de hersenen bij een epilepsie-aanval 
in beeld omgezet, inclusief het geluid dat 
daarbij hoort. “

hebben echter een probleem: ze kijken 
even de kat uit de boom en na enkele 
jaren is het vaak tijd voor iets anders. 
Daar moet je rekening mee houden. 
Vanaf 25 gaan ze meer op zoek naar een 
meer standvastige job. Het is aan ons om 
de youngsters wat realiteitsbesef bij te 
brengen. Binden? Wij geloven niet dat 
het loon doorslaggevend is. De job zelf 
en de sfeer binnen het bedrijf zijn zoveel 
belangrijker.”

Op welke criteria baseert u zich om 
mensen aan te werven?
Eline Taelman: “Er is een jaar geweest dat 
we bijna 30 mensen, ruim 2 per maand, 
aanwierven. Toen ging het om skills en 
niets anders. Nu is ons belangrijkste 
criterium: attitude, persoonlijkheid 
hebben. Wie zit voor ons? Ik wil authen-
tieke mensen met een bepaalde visie op 
wat het leven is.”

Jullie onderscheiden zich via een vrij 
unieke bedrijfscultuur, die zelfs wordt 
uitgedragen in de terminologie. Er 
is in huis bijvoorbeeld een happiness 
manager.
Dietrich De Blander: “Die manager, Louise 
Parmentier, moet ervoor zorgen dat 
onze mensen gelukkig zijn. Toen ik nog 
freelancer was, heb ik te veel voorbeel-
den gezien van hoe het niet moest. Als 
er geen sfeer is, hoeft het voor ons niet. 
Dat vertaalt zich in van alles en nog 
wat. Hiërarchie is hier niet aan de orde, 
zelfsturende teams wel. Het gebouw 
is ook geconcipieerd om niet alleen te 
werken, maar ook te ontspannen: tot 
een bar, een biljartpool, een gymzaal en 
zelfs een cinemazaal toe. Heeft iemand 
even rust nodig? Geen probleem, plof 
maar eens in de luie zetel voor het witte 
scherm of trek je fitnesskleren maar 
even aan. 8 uur per dag hyperproductief 
zijn? Dat kan toch niemand. Even je 
geest vrij maken helpt je meestal vooruit. 
Iedereen vult zijn uren in zoals het hem 
of haar het best uitkomt, als het resultaat 
er maar is.”

Iedereen mag dus ook een beetje zijn 
eigen zaken aansturen, zelf de opdrach-
ten leiden? 
Elien Taelman: “Dat is exact wat wij 
verwachten van medewerkers: zelf 
initiatief en verantwoordelijkheid 
nemen. Het onderwijs heeft de neiging 
om jonge mensen op dat vlak fout te 
begeleiden: de prof of de hoogleraar 

Zegt het u iets om nog sneller te groei-
en via integrale samenwerking met 
andere spelers?
Dietrich De Blander: “Vlaanderen telt op 
dat vlak te veel kleine spelers. Dan denk 
ik: laten we maar proberen ons eigen 
ding te doen en de beste van de klas 
te zijn. In Vlaanderen staan we al erg 
sterk met naast Roeselare ook een eigen 
kantoor in Gent. We willen hier blijven 
groeien, maar de grootste groei moet 
in ons geval van het buitenland komen. 
Daar staat nu van alles te gebeuren voor 
ons. Zo hebben we recent in Dubai en 
Saoedi-Arabië grote contracten binnen-
gehaald van een heel andere prijsca-
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“8 uur per dag 
hyperproductief zijn? 
Dat kan toch niemand.” 
— Dietrich De Blander
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tegorie. Het buitenland heeft al langer 
begrepen dat je exclusieve projecten 
enkel met hoogwaardige visualisaties 
succesvol kan verkopen. Zij zetten er 
dan ook enorme budgetten voor opzij. 
We hebben recent iemand in dienst 
genomen die radicaal de buitenlandse 
kaart moet trekken. We zijn ambitieus 
op dat vlak; je hoort nog van ons. Vaste 
kantoren in het buitenland oprichten 
maakt deel uit van onze droom. We 
moeten nu de stap zetten.”

Wie groeit, heeft ook grote appetijt 
naar kapitaal. Hoe schrijft u dat ver-
haal?

Dietrich De Blander: “Op dat vlak denken 
we te mogen zeggen dat Nanopixel 
atypisch is. We zien lezen dat start-ups 
of scale-ups weer eens zoveel kapitaal 
uit de markt hebben gehaald. Vindt u het 
logisch dat een bedrijf na amper enkele 
jaren 10 miljoen euro vers kapitaal weet 
op te halen? Ik niet. Als ik weer eens 
zo’n artikel lees, dan stel ik me daar toch 
vragen bij. Zoals: hoe zit het met de ren-
dabiliteit? Meestal is dat een heel ander 
verhaal en stapelen de verliezen zich op, 
alsof winstgevendheid niet belangrijk is. 
Rendabiliteit is voor ons één van de ab-
solute prioriteiten. Ik prijs me gelukkig: 
het gaat goed, dankzij een mix van eigen 

middelen en de helpende hand van de 
bank. Ons streefdoel is 20 procent ebita, 
en we slagen behoorlijk in ons opzet. Het 
is geen toeval dat ik recent een CFO heb 
aangeworven die zich alleen moet bezig-
houden met financiële rapportering.”

Wie zo snel groeit en zo in de kijker 
loopt, komt ook in het vizier van grote 
jongens. U krijgt hier wel eens bezoek 
van heren in maatpak met een aktetas? 
Dietrich De Blander: “Dat klopt, we kregen 
hier al bezoekjes. Doen of niet doen: 
toegegeven, je twijfelt wel eens. Maar als 
we advies vragen aan vertrouwelingen, 
dan raadt men het ons af om in te gaan 
op die sirenezangen. Dus focus ik me 
op organische groei en ik voel me daar - 
mede met dank aan de banken van wie ik 
het vertrouwen krijg - erg goed bij.”

Het lijkt wel of the sky de limit is. Waar 
wil u staan in 2025? 
Dietrich De Blander: “Dat is een vraag 
die ons quasi voortdurend bezig houdt. 
Ik ben nu 33 jaar en in 2025 zal ik 40 
zijn. Dan willen we terugblikken op de 
voorbije jaren en verwezenlijkingen, en 
kijken hoe we verder gaan. Als koerswij-
zigingen nodig zijn, dan lijkt mij dat een 
geschikt moment te zijn.”

En in afwachting? 
Eline Taelman: “Dat zien we wel. De 
komende jaren moet alles in het teken 
staan van groei in het buitenland. We 
mikken op grote wereldsteden. Dat zal 
meebrengen dat we, na de al erg snelle 
groei van de voorbije jaren in Vlaande-
ren, nog sneller zullen groeien. Om het 
in cijfers uit te drukken: als we nu 50 
medewerkers tellen, dan denk ik dat we 
in 2025 zowat 250 eigen medewerkers 
zullen tellen, dus zonder aan outsourcing 
te doen.”
    
Jullie hebben inmiddels een prijzenkast 
vol. Wat doet dat met een CEO en met 
een bedrijf?
Dietrich De Blander: “Het is leuk om de 
mensen zo te motiveren. Maar voor de 
rest: voetjes op de grond hoor. Onze job 
is om een gezond bedrijf te hebben met 
gelukkige medewerkers en tevreden 
klanten, en aan het einde van de rit iets 
over te houden voor onszelf. Dan zijn wij 
gelukkige mensen.”

(Karel Cambien - Foto's 2Photographers - 
Jürgen de Witte & Paul Gheyle)   
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“De komende jaren 
moet alles in het teken 
staan van groei in het 
buitenland.” 
— Eline Taelman



NaviTrans is de merknaam van de logistieke soft-
ware waarmee NaviTrans Belux uit Kortrijk sinds 
1999 op de markt is. Sinds 2002 is het bedrijf via 
buitenlandse distributeurs actief over de grenzen, 
maar onlangs koos het voor een nieuwe strategie. 
“We hebben eigen filialen geopend in Frankrijk 
en Duitsland en overnames gerealiseerd in Dene-
marken en Litouwen”, legt commercieel directeur 
Stefan Dedrie uit. “Daardoor zitten we aan tafel 
met grotere spelers uit de sector, die het belangrijk 
vinden dat de producent zelf (en geen reseller) nauw 
bij hun verhaal wordt betrokken. Uiteraard is het 

wel aanpassen aan de specifieke bedrijfscultuur. Zo 
hechten ze in Denemarken erg veel belang aan een 
goede work-life-balance: het is er volstrekt normaal 
dat je bij ziekte van een medewerker geen dok-
tersbriefje vraagt en dat je medewerker thuis blijft 
als zijn of haar kind ziek is. In Litouwen vallen de 
sterke hiërarchische structuur en de stevige admi-
nistratieve verplichtingen op. Veel papier, de nodige 
stempels en iemand in het echt zien zijn hier nog 
steeds heel normaal. Toch zijn we erg tevreden dat 
we ons dankzij die investeringen mogen profileren 
als een Europese speler.” (BVC - Eigen foto)
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Stefan Dedrie — NaviTrans

West-
Vlamingen
die de wereld
veroveren:
het zijn er (nog)
meer dan u 
denkt. Elke 
maand zetten 
we er een
in de kijker.

Denemarken

Opmars in Denemarken en Litouwen
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De subtiele evenwichten die door de 
jaren heen gegroeid zijn in het bestuur 
van ondernemingen worden binnenkort 
grondig door elkaar geschud. Na jaren van 
zwoegen, sleutelen en onderhandelen 
werd op 28 februari ll. het Wetboek voor 
Vennootschappen en Verenigingen (of 
WVV), het magnus opus van Koen Geens 
door de Kamer gestemd. Het nieuwe ven-
nootschapsrecht biedt opportuniteiten, 
maar het zal ook tot onzekerheid leiden. 
Het vennootschapsrecht is immers ver-
groeid met andere rechtsdomeinen, niet 
in de minste plaats het fiscaal recht, die 
nog helemaal werden aangepast aan de 
nieuwe werkelijkheid van het WVV.

MINDER VENNOOTSCHAPSVORMEN
Het WVV schaft de huidige vennoot-
schapsvormen af (althans in hun huidige 
verschijningsvorm) en houdt nog de BV, 
de NV, de CV en de maatschap (waar-
onder de VOF en de Comm. V. blijven 
bestaan als verschijningsvorm) over.
 
De NV zal nog meer dan nu de rechts-
vorm zijn voor de grootste en beursge-
noteerde ondernemingen. Naar Frans 
model wordt een eenhoofdige NV 
mogelijk.

De CV is geen doorslagje van de CVBA en 
zal enkel nog openstaan voor onderne-
mingen die daadwerkelijk het coöpe-
ratieve gedachtengoed nastreven. Het 
voornaamste doel bestaat in het voldoen 
aan de behoeften van haar aandeelhou-
ders en/of in de ontwikkeling van hun 
economische en sociale activiteiten.
 
DE KAPITAALLOZE BV  
ALS STANDAARDVENNOOTSCHAP  
VOOR DE KMO
De BV wordt de standaardvennoot-
schapsvorm voor de kleine en (middel-)
grote ondernemingen en is vergelijkbaar 

met de BVBA. Hierbij valt meteen één 
van de grootste veranderingen op: de 
BV heeft geen minimumkapitaal. Dit 
wordt opgevangen door de vereiste van 
toereikend aanvangsvermogen voor 
de voorgenomen bedrijvigheid. Hierbij 
worden veel strengere eisen gesteld aan 
het financieel plan dat als toetssteen zal 
gelden voor de oprichtersaansprakelijk-
heid.
 
In de toekomst kan de BV opgericht wor-
den, niet enkel door een inbreng in geld 
of in natura, maar ook door een inbreng 
van nijverheid (mist toelating van de 
overige aandeelhouders). Dit betekent 
dat de vennootschap aandelen kan uit-
geven in ruil voor toekomstig te leveren 
arbeid. Een goede aandeelhoudersover-
eenkomst en doordacht uitgeschreven 
statuten zullen onder het nieuwe WVV 
geen overbodige luxe zijn.
 
Als bijkomende compenserende maatre-
gel voor de afschaffing van het kapitaal 
in de BV worden de uitkeringen aan de 
aandeelhouders en tantièmes onderwor-
pen aan een dubbele uitkeringstest. Een 
balanstest enerzijds en een liquiditeits-
test anderzijds.
 
INWERKINGTREDING
De wet treedt in werking op 1 mei 2019. 
Vanaf deze datum worden nieuwe 
vennootschappen opgericht onder de 
nieuwe wetgeving en zullen bestaande 
vennootschappen kunnen opteren om 
over te schakelen op het nieuwe ven-
nootschapsrecht.
 
Vanaf 1 januari 2020 moeten bestaande 
vennootschappen, verenigingen en stich-
tingen hun statuten in overeenstemming 
brengen met de bepalingen van het WVV 
ter gelegenheid van de eerstvolgende 
statutenwijziging na deze datum, tenzij 

deze statutenwijziging voortvloeit uit de 
toepassing van het toegestane kapitaal, 
de uitoefening van inschrijvingsrech-
ten of de conversie van converteerbare 
obligaties. In ieder geval moeten de 
statuten uiterlijk op 1 januari 2024 met 
de bepalingen van hetzelfde Wetboek 
in overeenstemming worden gebracht. 
Indien bestaande vennootschappen op 
deze datum nog steeds hun statuten niet 
in overeenstemming hebben gebracht 
met het WVV zullen zij van rechtswege 
worden omgezet naar de vennootschaps-
vorm die dichtst aanleunt bij de huidige 
vorm.
 
Vermits het WVV, net als alle grote 
veranderingen, in het begin gepaard zal 
gaan met wat kinderziekten, lijkt het ons 
aangewezen om van de overgangsperi-
ode gebruik te maken om even de kat uit 
de boom te kijken en dus niet overhaast 
de omvorming van uw huidige vennoot-
schap te doen.

Alexander Colaert,
Alaska

Alaska

Het nieuwe vennootschapsrecht:  
een copernicaanse revolutie

KIJK
VOORUIT

Brugge • Brussel • Hasselt
Ieper • Kortrijk • Roeselare
www.alaska-group.eu
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Bij een bezoek van de sociale inspectie 
moet je een rits correcte, up-to-date 
en juridisch waterdichte documenten 
kunnen voorleggen. De kans is ook reëel 
dat je personeel bevraagd wordt. Zeker 
zijn dat je volledig in orde bent met de 
sociale wetgeving? Dan is een goede 
voorbereiding een must.

Enkele zaken staan standaard op de 
checklist van elke controleur:
• alle arbeidsovereenkomsten
• je arbeidsreglement
• de uurroosters van  

al je medewerkers
• de individuele jaarrekeningen  

van elk personeelslid

Uiteraard moeten deze documenten 
juridisch correct zijn én in overeen-
stemming met de realiteit. Bewaar ze 
ook ergens op een toegankelijke plaats. 
De controleur moet er immers altijd 
makkelijk kunnen inkijken, ook als je zelf 
toevallig niet aanwezig bent.

AANGEKONDIGDE VISITE  
OF BLITZBEZOEK?
Beslist de sociale inspectie om bij je 
langs te komen, dan krijg je meestal op 
voorhand een seintje. In dat geval is het 
uiteraard makkelijker om de standaard-
documenten hierboven nog even te 
checken. Sommige bezoeken zijn echter 
onaangekondigd. Zeker in sectoren waar 
veel deeltijdse arbeidskrachten aan de 
slag zijn, komt dit meer en meer voor. 
Voorbeelden zijn horeca, retail, bouw of 
kappers.

MAAK JE SOCIALE  
AFSPRAKEN WATERDICHT 
Vroeg of laat klopt er ook bij jou een 
controleur van de sociale inspectiedienst 
aan. Of het nu een aangekondigde con-
trole is of een onverwacht bezoek, zo’n 
inspectieronde brengt flink wat stress 
met zich mee. Met ons e-book ga je zo’n 
controle met een gerust hart tegemoet.  

Surf naar www.sdworx.be/ebook-socia-
leinspectie en download het gratis.

MAAK KENNIS MET …  
DE NIEUW KANTOORDIRECTEUR  
SD WORX BRUGGE
Sinds 1 maart staat Barbara Van Goeye 
(45, zie foto bovenaan) aan het hoofd van 
het kantoor Brugge, van waaruit  
SD Worx kmo’s bijstaat van Brugge tot 
aan de kust. “Met ons gepassioneerd 
team bieden we onze klanten professi-
onele ondersteuning bij al hun perso-
neelsuitdagingen. Ons aanbod gaat 
verder dan pure payroll verwerking. 
Ook op het vlak van sociaaljuridische 
vraagstukken, hr-beleid, optimalisatie 
van hr-administratie… zijn wij een 
volwaardige partner voor onze klanten. 
Deze diversiteit in ons aanbod maakt 
dat elke dag boeiend blijft.”

Het kantoor in Brugge telt naast Barbara 
9 gespecialiseerde medewerkers die 
zich elke dag inzetten om hun klanten 
te helpen hun uitdagingen op vlak van 
payroll en hr het hoofd te bieden.

SDWorx

De sociale inspectie aan de deur:  
hoe bereid je je optimaal voor?

Ook staan er elk jaar steevast ‘soci-
ale flitscontroles’ op de planning. 
Daarbij houdt de sociale inspectie-
dienst enkele specifieke sectoren 
tegen het licht. Voor 2019 zijn dat: 

• de taxi- en  
vervoerssector: 17 mei

• de horeca : 6 juli
• de land- en tuinbouwsector:  

24 september
• de carwashsector:  

22 november



De maatschap blijft een uitgelezen 
structuur in het kader van vermogens- 
en successieplanning. Via een 
maatschap kunnen schenkers vermogen 
overdragen aan begiftigden en dus 
vrijwaren van erfbelasting met 
behoud van de gewenste controle, en 
dat op vormvrije en flexibele wijze. 
Deze techniek wordt ook door de 
Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) 
onderschreven in haar rulingpraktijk. Wel 
moet de maatschap wat aan discretie 
inboeten… een relatief en onvermijdelijk 
gegeven gezien de (inter-)nationale 
ontwikkelingen in dit verband.

VLABEL BEVESTIGT: MAATSCHAP IS GEL-
DIG CONTROLEVEHIKEL BIJ SCHENKING 
In 2016 deed VLABEL de wereld van de 
vermogens- en successieplanning heel 
even op zijn grondvesten daveren. VLABEL 
toetste in een ruling de techniek van de 
maatschap tot behoud van controle na 
een schenking aan het fiscaal fictie-ar-
tikel dat voorziet dat een schenking van 
roerend vermogen onder opschortende 
voorwaarde of termijn van overlijden van 
de schenker alsnog aan erfbelasting moet 
worden onderworpen. De schenking 
van roerend vermogen met uitstel van 
overdracht tot aan het overlijden van 
de schenker heeft volgens de wetgever 
immers enkel tot doel de (hogere) erfbelas-
ting te vermijden; voor fiscale doeleinden 
wordt deze schenking op basis van dit 
fictie-artikel aan de nalatenschap van de 
schenker toegevoegd en dus aan erfbelas-
ting onderworpen. 
 
De feiten in deze ruling moeten wel erg 
extreem zijn geweest. VLABEL kwam tot 
de bevinding dat in voorliggend geval de 
schenkers via de maatschap de volledige 
beheer- en beschikkingsbevoegdheid 
over het geschonken vermogen behielden, 
zonder enige inspraak van de begiftig-
den, en dat tot aan het overlijden van de 
langstlevende van de schenkers. Boven-
dien waren de minderjarige begiftigden 
handelingsonbekwaam ten aanzien van 
de aan de schenking opgelegde voorwaar-

den. Genoeg voor VLABEL om te beslui-
ten dat de maatschap een kunstmatige 
constructie was met als uitsluitend doel 
de toepassing van voormeld fictie-artikel 
te vermijden. De rechtsgevolgen van de 
maatschap waren immers identiek aan 
die van de schenking onder opschortende 
voorwaarde van overlijden van de schen-
ker. 

Plots werd een evergreen als de maat-
schap in vraag gesteld… of beter, het 
gebruik ervan in het kader van een ver-
mogens- en successieplanning werd door 
VLABEL scherp gesteld. In haar daarop-
volgende rulingpraktijk bevestigt VLABEL 
immers dat de maatschap nog steeds kan 
worden aangewend als controlestruc-
tuur, weliswaar op correcte wijze met een 
logische inspraak van alle gerechtigden 
in de maatschap (i.e. zowel schenkers als 
begiftigden). 
Met oog op verder beheer van het 
geschonken vermogen ondergebracht 
in de maatschap worden vaak (in eerste 
instantie) de schenkers als zaakvoerders 
van de maatschap benoemd. Belangrijk is 
te onderstrepen dat de zaakvoerders als 
bijzondere lastgevers het vermogen van 
de maatschap op doelgebonden wijze die-
nen te beheren en desgevallend gehouden 
zijn hierover rekenschap te geven. 

OOK MAATSCHAP MOET  
INFO PRIJSGEVEN, ZIJ HET BEPERKT
De maatschap heeft haar populariteit in 
belangrijke mate te danken aan enerzijds 
haar grote flexibiliteit (cf. grote vrijheid bij 
het opstellen van de statuten) en ander-
zijds haar volledige discretie. Tot op heden 
is een maatschap enkel bij belangheb-
bende partijen bekend. Aan deze volledige 
discretie wordt nu enigszins getornd.  

Net zoals alle ondernemingen dient de 
maatschap voortaan met vermelding van 
naam, adres en zaakvoerder in de Kruis-
puntbank voor Ondernemingen te wor-
den geregistreerd. Bestaande maatschap-
pen actief voor 1 november 2018 hebben 
hiertoe de tijd tot en met 30 april 2019. 

Ook moet het zaakvoerderschap van de 
maatschap bepaalde beperkte informatie 
(identiteitsgegevens, detail belang in de 
maatschap) over de uiteindelijke begun-
stigden van de maatschap (o.m. natuur-
lijke personen met meer dan 25% controle 
en/of eigendomsbelang) overmaken aan 
het UBO-register binnen de maand nadat 
deze informatie gekend of gewijzigd is, en 
voor de eerste maal voor 30 september 
2019. 
Bevoegde autoriteiten kunnen het 
UBO-register consulteren, waaronder 
deze belast met de strijd tegen witwassen 
en financiering van terrorisme, fiscale 
autoriteiten,… Ook de burger kan dit, even-
wel tegen betaling van een vergoeding en 
enkel mits opgave van het KBO-nummer 
of de naam van de maatschap; er kan dus 
niet op naam van de uiteindelijke begun-
stigden worden gezocht. 

Bij dit alles blijft het vermogen onder-
gebracht in de maatschap een discreet 
gegeven, enkel bekend bij belanghebbende 
partijen. 

Jan Sandra en Anouck Sandra,
IMPOSTO Advocaten

IMPOSTO Advocaten
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Maatschap anno 2019: gewikt en gewogen!
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Klaas Nijs van Voka over de renovatie  
van 2,5 miljoen energieverslindende woningen

DOS
SIER
— Bouwen & verbouwen

“Innovatie helpt  
ons bij grote nood  
aan renovatie”



De  
aanbevelingen van 
Voka

“Een conditio sine qua non is een 
stabiel en ambitieus reno-

vatiebeleid voor een lange 
termijn. Het beleid zal een 
tandje moeten bijsteken 

om de achterstand op onze 
buurlanden bij te benen en 

zelf een voortrekkersrol op te nemen. 
Daarvoor hebben we met Voka 5 aan-
bevelingen. Ten eerste via renovatie-
verplichtingen de renovatiegraad op-
trekken tot een veelvoud van vandaag. 
Ten tweede vragen we een EPB 2.0, 
dat innovaties sneller laat inrekenen. 
Dat kan door de bewijslasten voor pro-
ducenten te stroomlijnen en door de 
productnormeringen sneller te laten 
aanpassen aan nieuwe innovaties. Ten 
derde moet het vergunningenbeleid 
versoepelen. Tergende en roekeloze 
procedures moeten sterker ontraden 
worden en het ruimtelijk ordenings-
beleid moet in het algemeen meer 
kansen laten voor een progressief re-
novatiebeleid. We denken daarbij aan 
herverkavelingen, collectieve renova-
ties, sloop- en heropbouwprojecten, 
enzovoort. Ten vierde moeten ener-
giedienstenleveranciers combinaties 
van producten en diensten met lange 
doorlooptijden in de markt kunnen 
plaatsen, met voldoende zekerheid 
voor alle partijen. Ten vijfde moet de 
overheid in de renovatie van publieke 
gebouwen zelf als voortrekker vol-
doende ruimte laten voor innovatieve 
producten en diensten.”
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Een recente Voka Paper goochelt met 
hallucinante cijfers: om tegen 2050 alle 
Vlaamse woningen klimaatneutraal te 
maken, is een renovatieritme van min-
stens 10 woningen per uur en een inves-
teringstempo van 5 miljard euro per jaar 
nodig. “Ons gebouwenpark is verouderd 
en energieverslindend. Volgens cijfers 
van Eurostat verbruiken onze woningen 
40% meer energie dan het Europese 
gemiddelde”, zegt Klaas Nijs, senior ad-
viseur energie & klimaat van Voka. “Te-
gelijk daalt de Vlaamse renovatiegraad. 
Voor een duurzame toekomst zal het 
beleid zal dus veel meer moeten inzetten 
op renovatie. Dat is tegelijk een grote 
opportuniteit voor innovatie en groei in 
de bouwsector, die typisch een sterke en 
lokaal gebonden waardeketen is.”

Aan welke innovaties denkt u?
“Ook in de bouwsector breekt de digi-
talisering razendsnel door. We zien een 
opmars van BIM (Building Information 
Modelling/Management), een gestructu-
reerde methode om tussen de partijen in 
een bouwproject gegevens uit te wisse-
len in een digitaal bouwmodel. Daarmee 
kun je samen het project vorm geven 
en de uitvoering virtueel voorbereiden. 
Dat kan je koppelen aan data van zeer 
nauwkeurige meetresultaten (laserscan-

ning) van gebouwen door drones. Die 
verzamelen ook waardevolle informatie 
over de staat van het gebouw via bijvoor-
beeld thermografie. In de uitvoeringsfase 
wordt dronetechnologie ingezet bij on-
der meer landmeting, gebouwinspectie, 
bouwsitemonitoring en beveiliging.”

Hoe vertaal je dat naar een  
businesmodel?
“Met zulke gegevens kun je snel en 
kostenefficiënt productieplannen maken 
voor bijvoorbeeld meetstaten voor 
dakrenovaties of prefabrenovatiegevels. 
Prefabricageprocessen zijn al lang niet 
meer beperkt tot (ver)nieuwbouwpro-
jecten. Ook in renovatie worden steeds 
meer modulaire dak- en gevelelementen 
gebruikt, met soms ingebouwde ventila-
tie- en energietechnieken. De prefabpro-
ductiesites staan uiteraard ook zelf niet 
stil qua innovatie. Ze gebruiken nieuwe 
3D-printtechnieken zoals betonrobots.”

Opent prefab mogelijkheden voor 
industriële schaalvergroting in de 
renovatieniche, die traditioneel bekend 
staat voor ambachtelijk maatwerk?
“Inderdaad, dat brengt ons bij een 
tweede belangrijk element om het 
renovatieritme te kunnen opdrijven: een 
meer industriële aanpak. In een produc-
tiehal kun je renovatieonderdelen snel, 
goedkoop en kwalitatief monteren. Op 
de werf kun je ze vervolgens snel en met 
een minimale impact voor de bewoners 
plaatsen. We kennen al succesvolle initia-
tieven uit het buitenland. Bijvoorbeeld 
het Nederlandse Energiesprong-project 
drukte op slechts 3 jaar tijd de kosten 
voor diepgaande renovaties van 135.000 
euro naar 65.000 euro. Ook in Duits-
land, Frankrijk en het VK wordt volop 
geëxperimenteerd. Om de noodzakelijke 
schaalvoordelen te kunnen capteren, is 
wel een stabiele ‘project pipeline’ nodig.”

“Ook voor renovatie 
zijn steeds meer 
prefabelementen 
beschikbaar, met 
soms ventilatie- en 
energietechnieken 
standaard ingebouwd.” 
— Klaas Nijs

Zijn buitenlandse technieken bruikbaar 
voor ons typisch sterk gedifferentieerd 
Vlaamse woonpatrimonium?
“Het is een hardnekkig misverstand dat, 
vanwege de heterogeniteit van onze ge-
bouwen, die modellen niet in Vlaanderen 
overgenomen kunnen worden. Want ook 
voor individuele woningen biedt indus-
trialisering in combinatie met innovatie 
efficiënte oplossingen. Dat wordt met 
succes elders al gedemonstreerd.” (RJ - 
Eigen foto)

Volgens Eurostat verbruikt het Vlaamse woonpatrimonium 
40% meer energie dan het Europese gemiddelde. “Als 
Vlaanderen zijn klimaatdoelstellingen tegen 2050 wil 
halen, moeten we volop aan de slag om 2,5 miljoen 
energieverslindende woningen te renoveren. Deze uitdaging 
kunnen we enkel aangaan met nog meer innovatie en 
industrialisering”, zegt Klaas Nijs, senior adviseur energie & 
klimaat bij Voka.

5
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De roots van het familiebedrijf dateren 
al van de jaren 40, maar pas vanaf 1982 
legden de broers Romain en Etien-
ne Vromant zich volledig toe op de 
productie van betonnen prefabkelders, 
regenwater- en septische putten, olie- en 
benzineafscheiders en later ook indivi-
duele huishoudelijke waterzuiverings-
systemen (IBA’s). In 2012 namen Alain en 
Francis Vromant, de zonen van Romain, 
de fakkel over.

“We zijn verder gegaan op het elan dat 
onze vader en oom hadden gecreëerd, 
maar spelen uiteraard in op nieuwe 
tendensen in de markt. Zo maken 
infiltratieputten nu bijvoorbeeld een 
belangrijk deel van onze omzet uit. Die 
putten moeten tussen de regenput en de 
riolering worden geplaatst om het risico 
op overstromingen fors te verminderen. 
Ze hebben de leemte ingevuld die beton-
nen mazouttanks hadden achtergelaten, 
want die werden amper nog gevraagd 
en behoren niet meer tot onze portfolio, 
al kunnen we op vraag van de klant wel 
nog kunststof tanks aanleveren”, zegt 
Francis Vromant.

Het familiebedrijf moest vorig jaar alle 
zeilen bijzetten om de groeiende nood 
aan grotere regenputten te kunnen in-
vullen. “Die tendens is een rechtstreeks 
gevolg van de klimaatverandering”, 
vervolgt Alain. “Door de langere droge 
periodes investeren particulieren en 
ondernemingen in putten met meer 
capaciteit, zodat ze tijdens kortere en 
intense regenperiodes meer regenwater 
kunnen opvangen. Vervolgens kunnen 
ze dat inzetten voor hun huishoudelijk 
gebruik (particulieren) en productiepro-

cessen of als bluswater (ondernemingen). 
Op die manier kunnen ze ook de alsmaar 
hogere drinkwaterfactuur verlagen.”

Betonstop

Van de (uitgestelde) betonstop liggen 
Alain en Francis (nog) niet wakker. “Als 
het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
goedgekeurd wordt, zal er weliswaar 

minder open ruimte worden aangesne-
den, maar zullen er nog altijd (beton-)
producten nodig zijn om ondergronds 
regen- en afvalwater te kunnen blijven 
opvangen. We vrezen dan ook niet dat dit 
een negatieve invloed op onze business 
zou hebben.”

Naast fabricage verzorgt Vromant in 
een belangrijk deel van de bestellingen 
ook de levering van de producten. “Dat 
doen we met een team van 9 mensen, dat 
gelukkig weinig tot geen verloop kent. 
Onze kleinschaligheid laat ons toe heel 
kort op de bal te spelen. Bestellingen die 
’s morgens binnenkomen, kunnen we 
vaak binnen de 24 uur leveren omdat we 
over een eigen transportdienst beschik-
ken en omdat het doorgaans om stan-
daardproducten gaat die we doorgaans 
in voorraad hebben. Ook onze goede re-
putatie en dito prijs-kwaliteitverhouding 
zorgen ervoor dat veel aannemers en 
grondwerkers voor ons blijven kiezen”, 
besluit Francis. (BVC - Foto Hol)

WWW.VROMANT.BE

“Klimaatbewustheid  
speelt in onze kaart”
Infiltratie- en regenwaterputten zitten in de lift bij Vromant uit Deerlijk

Een stijgende vraag naar infiltratieputten en grotere regenputten: daar 
word je als fabrikant van dergelijke producten uiteraard gelukkig van. 2018 
was dan ook een boerenjaar voor Vromant, producent en leverancier van 
geprefabriceerde betonproducten. De Deerlijkse onderneming, die 7 jaar 
geleden werd overgenomen door de derde generatie, hoopt dat de huidige 
hoogconjunctuur mag blijven duren.

“De groeiende nood aan 
grotere regenputten 
is een rechtstreeks 
gevolg van de 
klimaatverandering.” 
— Francis en Alain Vromant
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Uiteenlopende belangen op één lijn brengen is cruciaal

“Ik was 17 jaar zaakvoerder van T&D 
milieuadvies in Roeselare, dat milieu- 
coördinatie deed voor en advies gaf 
aan bedrijven en ook milieuvergunnin-
gen aanvroeg. 2 jaar geleden lieten we 
het bureau over aan Trevi uit Gent. De 
heroriëntering van mijn loopbaan viel 
samen met de invoering van de omge-
vingsvergunning, waarbij de bouw- en 
de milieuvergunning werd geïntegreerd. 
Het vergunningsluik was altijd al dat 
waar ik het meeste voldoening uit haalde 
en waarin ook een belangrijke rol in kon 
spelen. Je mag een vergunningsaanvraag 
technisch nog perfect onderbouwen, 
maar je moet ook nog iedereen overtui-
gen dat die vergunning er moet komen: 
de administratie, de politiek, eventuele 
buurtcomités, kortom iedereen die van 
ver of dicht bij het dossier is betrokken. 
Die uiteenlopende belangen moeten op 
één lijn worden gebracht.”

Zo werd Permis geboren. “Onze rol is het 
projectmanagement voor de vergun-
ning van een specifiek dossier”, vervolgt 
Pieter Vansteenkiste. “We mikken zowel 
op industriële projecten, publieke en 
private infrastructuur als op investe-
ringsvastgoed (kantoren, retail, grote 
woonprojecten). Daar kan ik met mijn 
expertise een meerwaarde betekenen 
in een vergunningsbeleid dat steeds 
complexer wordt. Een goeie voorberei-
ding en correcte communicatie met alle 
partijen zijn cruciaal. We vertrekken 
van een haalbaarheidsstudie: wat is het 
beleidskader voor die locatie? Maar we 

gaan ook na wat de wenselijkheid is van 
dergelijk project op die plaats, om zo het 
ontwerpteam te helpen om op mogelijke 
bezwaren te anticiperen. Op basis van 
een realistische tijdsplanning gaan we 
dan het dossier praktisch en inhoudelijk 
coördineren en op mekaar afstemmen. 
We ontzorgen daarmee de bouwheer 
en de architect, die zijn of haar energie 
liever in een goed ontwerp steekt.”

Open communicatie

Draagvlak voor een vergunning creëren 
gebeurt via de algemene projectcommu-
nicatie. “Ik ben ervan overtuigd dat open 
communiceren nog altijd de beste com-
municatie is. Je moet duidelijk maken 
wat er gaat gebeuren en niets beloven 
dat je niet kunt waarmaken, maar wel 
uitleggen welke maatregelen je voor-
ziet om hinder te vermijden. Bezwaren 
komen meestal niet voort uit problemen 
in het verleden, maar vanuit onzekerheid 
over de toekomstige situatie. Door open 

kaart te spelen, kun je bezorgdheden 
wegnemen en tijd winnen. Ik wil echter 
niet de indruk wekken dat ik alles ver-
gund krijg. Soms is een project gewoon 
niet haalbaar en moet je bouwheren 
tegen zichzelf beschermen door ook 
daar open kaart over te spelen. En zelfs 
als een project haalbaar is, gaat een ver-
gunning niet vanzelf. Door tijdig voor te 
bereiden, goed te managen en voldoende 
draagvlak te creëren, willen we met 
Permis echter ook complexe dossiers op 
een zo kort mogelijke termijn realiseren”, 
besluit Pieter Vansteenkiste.

WWW.PERMIS.BE 

“Ik kan met mijn expertise een 
meerwaarde betekenen in een 
vergunningsbeleid dat steeds 
complexer wordt.” 
— Pieter Vansteenkiste

Permis effent het pad  
in vergunningsdossiers

Een omgevingsvergunning 
aanvragen is soms te 
vergelijken met het wegennet in 
Vlaanderen: er zijn nogal wat 
putten en bulten en omleidingen 
die voor ergernis kunnen 
zorgen. Met Permis wil Pieter 
Vansteenkiste uit Veldegem de 
weg effenen voor een beter en 
sneller resultaat.



Esthetiek en 
digitalisering

De ambitie en visie weerspiegelen zich ook 
in een volledig nieuwe toonzaal (1.500 vier-
kante meter) en burelen (1.000 vierkante 
meter). “We gaan voluit voor een keramie-
ken voorgevel en maken gebruik van grote 
glaspartijen. Het doel van de nieuwbouw 
is dubbel: een aangename werkomgeving 
combineren met een moderne toonzaal. 
Naast de esthetiek spelen we ook volop 
in op de digitalisering. Onze inspiration 
room, waar klanten hun keuze kunnen 
zien in een virtuele omgeving, is al opera-
tioneel. Het volledig digitaliseren van het 
keuzeproces van de klanten in de toonzaal 
zit in de laatste voorbereidingsfase.” Naast 
de inspiration room en de digitalisering in 
de toonzaal, wordt binnen 2 maanden een 
volledig nieuw softwarepakket geïnstal-
leerd. Of hoe Van Hulle Bouwservice zich 
in de harde concurrentiestrijd wapent 
voor de toekomst, en misschien voor een 
vierde generatie.

Van Hulle staat in Tielt synoniem met 
bouwmaterialen, tegels en gipskarton. 
“Wij beschikken over een vakkundige 
plaatsingsdienst voor alle binnenafwer-
king van woningen, appartementen, 
kantoor- en utiliteitsbouw. Plaatsing van 
vloeren en parket en van gipskarton-
wanden en verlaagde plafonds zijn onze 
dagelijkse activiteiten”, duidt Stefaan 
Van Hulle. Vandaag staat met Stefaan de 
derde generatie Van Hulle aan de leiding 
van het bedrijf, dat grootvader Noë in 
1944 startte en dat later door vader Nic 
verder werd uitgebouwd. 

Organische groei

Met de overname van bedrijventerreinen 
van 2 buren op Industrie Noord steeg de 
bedrijfsoppervlakte tot ruim 5 hectare. 
“Er is in onze sector heel wat in evolutie”, 
zegt Stefaan. “Net zoals in heel wat an-
dere takken is er een trend van fusies en 
overnames. Wij proberen precies in een 
sterk evoluerend landschap boven het 
maaiveld te blijven en onze eigen sterke 
koers uit te stippelen en te blijven varen: 
van handelaar in bouwmaterialen naar 

een afwerkingsbedrijf in vooral tegels, 
wanden en plafonds. Met aan het hoofd 
van elk van de 4 afdelingen (bouwmateri-
alen, vloerwerken projecten, vloerwerken 
promotoren en gipskartonwanden) een 
manager. Voor Van Hulle Bouwservice 
werken dagelijks 200 medewerkers, een 
gezonde mix van eigen medewerkers 
en zelfstandigen. Onze mensen zijn ons 
kapitaal. We slagen er niet alleen in om 
door de jaren heen iedereen aan boord 
te houden tot 40 jaar en meer, maar 
ook vinden we ze bereid om tot 65 jaar 
door te gaan. De gezonde mix van jong 
enthousiasme en grote ervaring zorgt 
voor een harmonieuze smeltkroes en een 
samenwerking waarin daadkracht en 
fierheid schuilt.”

Tielts bedrijf viert 
75ste verjaardag

Nieuwbouw weerspiegelt visie Van Hulle Bouwservice

Mensgerichtheid, professionaliteit en onafhankelijkheid: dat zijn de 
kernwaarden van Van Hulle Bouwservice. Die weerspiegelen zich ook in een 
nieuwbouw die vanaf medio 2020 operationeel wordt. “Onze visie: verder 
groeien en onze eigen koers blijven varen, met de modernste technieken en 
zorg voor kwaliteit”, zegt zaakvoerder Stefaan Van Hulle. 

“Wij proberen in een 
sterk evoluerend 
landschap onze eigen 
koers uit te stippelen en 
te blijven varen.” 
— Stefaan Van Hulle

“Ik kan met mijn expertise een 
meerwaarde betekenen in een 
vergunningsbeleid dat steeds 
complexer wordt.” 
— Pieter Vansteenkiste

De omzet draait rond de 35 miljoen 
euro. “We zijn in die 75 jaar vooral 
organisch gegroeid. Dat was een heel 
bewuste keuze. Onze structuur wordt 
groter, maar we zorgen ervoor dat onze 
beslissingslijnen heel kort blijven. Een 
logge structuur helpt niemand vooruit. 
Het is de kunst om dagelijks kort op de 
bal te spelen en de concurrentie voor te 
blijven.” (LVC - Foto Kurt)

WWW.VANHULLEBOUWSERVICE.BE



“Heel weinig mensen 
weten wat de echte 
waarde is van hun 
eigendommen.”  
— Nik Vercaigne

Het bleek de ontbrekende schakel in het 
ondernemerschap van Nik Vercaigne: 
zelf iets bouwen. “Ik kom uit een familie 
van aannemers, maar mijn professionele 
carrière ging eerst een andere weg op. 
10 jaar geleden startte ik dan met Cathy 
Van Parys, die in Oost-Vlaanderen Infi-
nimo had opgericht, Domicill Vastgoed 
op, later opgesplitst in woonvastgoed en 
bedrijfsvastgoed. Ik miste echter nog het 
effectief creëren én afleveren. Als je puur 
makelaar bent, maak je een contract en 
zie je de kopers na dat ene moment vaak 
niet meer terug.”

Nik Vercaigne deed de voorbije 5 jaar 
onder de naam Property Minds al 
consulting bij herbestemmingen van 
bedrijfssites, verkavelingen, industrie-
grond en conceptwonen. “Dat is nu dus 
Domicill+ geworden. Ik kon aan grote 
en speciale projecten meewerken omdat 
ik grondig te werk ga en de dossiers 
goed bestudeer. Zo realiseerde ik een 
aanzienlijke meerwaarde bij de verkoop 
van een bekende bedrijfssite in de regio 
door vooraf in te schatten dat er veel 
méér bouwlagen mochten komen dan 
de 2 die oorspronkelijk waren voorzien. 
We kiezen ervoor om de beste prijs te 
maken en weg te blijven van het verhaal 
van kwantiteit en goedkoop. Heel weinig 
mensen weten wat de échte waarde is 
van hun eigendommen en daar wil ik een 
meerwaarde in bieden.”

Gevestigde waarde worden

Domicill+ heeft niet de ambitie om de 
grootste te worden en alle dienstverle-
ning zelf aan te bieden. Partnerschappen 
zijn de rode draad in de bedrijfsvoering. 
“Ik wil een investeringsmakelaar zijn. 
Domicill+ is er voor de projectontwikke-

laar die over grond of een pand beschikt 
en een bouwproject wil realiseren. Wij 
begeleiden dan het proces van de eerste 
schets tot de vermarkting. Ook grondei-
genaars die willen verkopen of (her)
ontwikkelen kunnen bij ons terecht. En 
wie over fondsen beschikt en die in een 
rendabel bouwproject wil investeren, kan 
bij ons uit een ruime waaier kiezen. Voor 
de verkoop van de realisaties hebben we 
met onze vastgoedafdeling de expertise 
en ervaring in huis, maar ook een ander 
vastgoedkantoor kan perfect die rol op 
zich nemen.”

Nik Vercaigne wil Domicill+ binnen 
de 2 jaar tot gevestigde waarde laten 
uitgroeien met het totaalpakket van 
wonen, ondernemen en investeren. Maar 
hij investeert de laatste jaren ook in 
zichzelf als ondernemer. “Ik volgde een 
ondernemerstraject en start binnenkort 
met Plato bij Voka. In West-Vlaanderen 
zijn we het gewoon om hard te werken, 
maar minstens even belangrijk is je 
geestelijke ‘mood’, de structuur van je 
bedrijf en de efficiëntie. Door ervaringen 
te delen, merk je dat zaakvoerders van 
grote bedrijven dezelfde zorgen hebben, 
zoals een goeie balans tussen je werk 
en je gezinsleven. Je kunt 7 op 7 werken 
als je wil, maar door af en toe het kopje 
te laten rusten, word je weer een totaal 
ander mens.” (SD - Foto Kurt)

WWW.DOMICILLPLUS.COM 

Domicill+ vult leemte in groep
Nieuwe projectmakelaar focust op partnerschappen

Midden maart opende in de Roeselaarse Sint-Amandstraat Domicill+. De nieuwe telg van Groep 
Domicill profileert zich als een projectmakelaar die nauw wil samenwerken met eigenaars, 
investeerders en projectontwikkelaars. “Nu kunnen we een totaalpakket aanbieden: wonen, 
ondernemen én investeren”, vertelt Nik Vercaigne. 

38

D
O

S
S

IE
R



U wil uw succes de hoogte in? Dat kan met een hoogwerker, schaarlift,  
verreiker of heftruck van ALM. Ons aanbod: meer dan 400 jonge, perfect  
onderhouden machines. U stelt uw project kort voor en u krijgt meteen  
het juiste advies en het gepaste toestel, tegen de beste prijs. 
Van de verhuur voor 1 dag tot de levering van een half machinepark.

WE LIFT 
YOUR 
BUSINESS

ALM nv, Posterijlaan 53, 8740 Pittem — T 051 48 90 98 — info@almlift.be 

Omdat bedrijfsvastgoed 
de juiste expertise vraagt.

We / 
know
how

www.turner.immo

Turner - AD VOKA Ondernemers - 21-03-2019.indd   1 26/03/2019   10:59:24

http://www.vromant.be
http://www.almlift.be
http://www.turner.immo


Waarde versus verkoopbaarheid
“Bent u als ondernemer toe aan een nieu-
we, grotere of kleinere locatie of over-
weegt u na een succesvolle carrière uw 
activiteiten te stoppen, dan stelt zich de 
vraag: wat met mijn bedrijfsgebouwen? 
U kan uw gebouw klassiek verkopen in 
zijn huidige toepassing. De gebouwen 
hebben immers hun waarde en zijn 
perfect herbruikbaar voor een andere 

activiteit. Uw bedrijfsgebouw kan echter 
ook niet zo makkelijk verkoopbaar blijken 
wegens te oud, te specifiek of niet (meer) 
goed gelegen. Dan stelt zich de vraag of 
het ook kan worden herontwikkeld tot 
bijvoorbeeld een kmo-park of, zoals nu 
wel vaker gebeurt, een residentiële buurt 
met seniorenflats? 
Een schatter kan een theoretische 
waarde aan uw bedrijfspand geven op 
basis van oppervlaktes en m2-prijzen. 
Belangrijker dan die waarde is echter 
de verkoopbaarheid. Wie heeft op deze 
plaats een pand nodig van deze omvang 
met deze specificaties? Voor een recente 
loods op een goed gelegen industrie- 
terrein is dit een gemakkelijke opdracht: 
iedereen zal interesse tonen. Maar voor 
een oude, grote, vervuilde site in het 

Worden de bedrijfssites  
van vroeger de verkavelingen 
van morgen?
De door de politiek in het vooruitzicht gestelde betonstop (voorlopig 
over de datum van de verkiezingen getild) zorgt voor muizenissen en 
vraagtekens in ondernemerskringen. Wat als? De deelnemers van het 
traject Plato Vastgoed van Voka staken de koppen bijeen op zoek naar 
ideeën voor de herbestemming van bedrijfsgebouwen. Joris Ockier, 
partner bij Between Brix uit Kortrijk, geeft een samenvatting van hun 
denkoefening.

ONDER 
NEMERS

Bereik de juiste 
doelgroep voor 
uw bedrijf 

Meer info? 056 26 13 80 | pubmateriaal@voka.be

editie 9  Outsourcing & subcontracting

editie 10  Leasing

editie 11  Automatisatie & robotica

editie 12  Startersspecial (Jubilarissenspecial)

editie 13  Corporate identity

Adverteer in een   
van de volgende 

themadossiers en zet
uw bedrijf in de

spotlights

40

D
O

S
S

IE
R

http://www.lavaertgroup.com
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midden van de dorpskern is dit minder 
evident. Een bestaand fabriekspand kan 
dan verkoopbaarder zijn als projectgrond 
dan in zijn bestaande complexe struc-
tuur.” 

Kan herbestemming?
“Nog los van de vraag of het voor u als 
zaakvoerder financieel een goede zaak 
is, stelt zich de vraag of herbestem-
ming überhaupt kan. Inzake ruimtelijke 
ordening zijn er 2 mogelijkheden: u kan 
aan de slag zonder bestemmingswijzi-
ging (herinvulling) of u bewandelt eerst 
de weg van de bestemmingswijziging 
(herbestemming).”

Herinvulling
“Wie spreekt over herinvulling van 
bedrijfssites binnen een ambachtelijke 
zone, spreekt in principe snel over één 
product: opsplitsen tot kmo-park. Dat 
kan in een tabula rasa-scenario, maar 
evengoed als compartimentering van 
bestaande gebouwen. De financiële 
meerwaarde zit in de opsplitsing naar 
kleinere grondfracties. 
De omvorming tot kmo-zone binnen 
eenzelfde bestemming van het Gewest-
plan of een Ruimtelijk Uitvoeringsplan is 
de eenvoudigste weg, maar blijft uiter-
aard onderhevig aan een vergunning, die 
zal afhangen van veel factoren: het aan-
tal verwachte transportbewegingen, de 
ontsluiting, type activiteit, bufferzones, 
de waterhuishouding, groen, typologie 
van units, enzovoort.” 

Herbestemming
“De tweede weg die uw bedrijfsgrond 
kan volgen, is die van herbestemming tot 
bijvoorbeeld appartementen, woningen, 
seniorieën, studentenhuisvesting, kanto-
ren, enzovoort. Of dit mogelijk is, hangt 
af van de visie van het gemeentebestuur.  
Waar is uw bedrijfsgebouw gelegen? Is 
er concreet behoefte in uw gemeente aan 
deze nieuwe bestemming of eerder aan 
de huidige bestemming? En is de nieuwe 
bestemming verenigbaar met de buurt? 

Vooraleer de stedenbouwkundige pa-
piermolen op te starten, is het raadzaam 
eerst te berekenen wat bijvoorbeeld een 
minimum residentieel programma moet 
zijn om het de moeite te maken tegen-
over een klassieke kmo-ontwikkeling. 
Daarna moet u bekijken welke bestem-
ming best verkoopbaar is, in functie van 
de ligging en de noden. Gebouwen voor 

senioren, studenten, winkels, appar-
tementen,…: ze hebben elk hun eigen 
opbrengstmodel.”

Bouwlagen en ligging
“Een essentieel element dat ontwik-
keling al of niet rendabel maakt, is de 
mogelijkheid om in de hoogte te bouwen. 
Elke bouwlaag geeft u ‘gratis’ extra 
verkoopbare ruimte. Mogelijk is het 
verschil in opbrengst beperkt tussen 
een residentiële invulling tegenover een 
kmo-zone. Maar de hoogte kan wél een 
exponentieel verschil gaan maken in de 
waardering van uw grond.”

Masterplan als sleutel
Wat uw site zal of kan worden, zit niet 
ergens in een schuif van een steden-
bouwkundig ambtenaar. Dan dient u zelf 
(of uw koper) te laten ontwikkelen in een 
masterplan, zijnde een ontwerp van uw 
toekomstige site. 
Kan dit masterplan uw gemeente beko-
ren, dan kan dit mee helpen vormgeven 
aan een nieuw Ruimtelijk Uitvoerings-
plan.  Zo’n RUP geeft u de rechtszeker-
heid dat een afwijkende bestemming van 
het Gewestplan mogelijk wordt.  

Brengt ontwikkelen 
effectief méér op? 
“Wat de extra opbrengst zal zijn, zal 
pas blijken nadat alle variabelen zijn 
ingevuld: wat kan er gebouwd worden, 
welke regelgeving wordt opgelegd, welke 

kosten zijn er? De kans dat uw grond als 
ontwikkelingsgrond meer waard wordt, 
is evenwel vrij reëel, op voorwaarde dat 
uw bedrijfsgebouwen weinig of geen 
waarde meer hebben en dat er een nor-
maal ontwikkelingstraject kan gevolgd 
worden.”

Conclusie 
“Een pasklare rekenoefening wordt het 
niet, maar het is alvast de moeite waard 
om bij elke bedrijfsverkoop de oefening 
te maken.” (KC - Foto Hol)

Wat is de betonstop?

De betonstop werd in een ontwerp 
van decreet gegoten op 21 juli 2018. 
In strikte zin is de betonstop het 
vergoeden van eigenaars die niet 
langer mogen bouwen in bijvoorbeeld 
woonuitbreidingsgebieden of die hun 
zogenaamde bouwrechten verplaatsen 
van plaats A (buitengebied) naar plaats 
B (meer centrumlocaties). Dat laatste 
geval maakt u als grondeigenaar van 
locatie B niet meteen rijker, want de 
extra opbrengst gaat naar de eigenaar 
van plaats A.
Het vergoeden van eigenaars die hun 
bouwrechten verliezen, bestaat ove-
rigens ook al vandaag onder de vorm 
van planschadevergoeding. Alleen zal 
die van 80% naar 100% gaan.

Patrick Heleu en 
 Joris Ockier.
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“De betonstop zal de 
creativiteit in onze 
sector zeker stimuleren.”  
— Simon Alleman

Simon Alleman nam in 2014 de leiding 
over van All-Bouw, dat in 1997 door zijn 
ouders werd opgericht en sinds 2004 in 
de Iepersestraat is gevestigd. “Vandaag 
telt ons team 25 mensen plus een 100-tal 
onderaannemers die vaak al vele jaren 
voor ons werken. We zijn permanent op 
35 à 40 werven actief. Na een grondige 
denkoefening kozen we ervoor om niet 
te verhuizen naar een industrieterrein, 
maar op deze locatie tussen de Westlaan 
en de Rijksweg te blijven. We doen hier 

geen productie en nauwelijks op- of 
overslag. Het is een mooi domein met 
een stadstuin en ’t zou een verkwisting 
geweest zijn om het gebouw te slopen 
en te vervangen door nog een appar-
tementsgebouw. Dus kozen we voor 
grondige renovatie en uitbreiding met 
nieuwbouw. Nu benutten we alle ruimte, 

hebben we zithoeken, ontspannings-
ruimte, een grote keuken, douches en 
omkleedfaciliteiten voor de buitenmen-
sen, kantoren en een mooie toonzaal. Het 
hele gebouw is een visitekaartje voor wat 
we doen en is bovendien volledig ‘smart’: 
alle sturingen gebeuren door middel van 
domotica.”

Grotere ontwikkelingen

All-Bouw is gespecialiseerd in huizen-
bouw en kleinschalige appartementen 
en begeleidt de projecten van grondwer-
ken tot afgewerkte keuken. “Vandaag 
beschikken 2 op 3 klanten van All-Bouw 
niet zelf over bouwgrond”, vervolgt 
Simon Alleman. “Omdat die behoefte 
groeit, hebben we daar de voorbije jaren 
sterk op ingezet. We deden een financiële 
oefening. De uitkomst is dat we nu gro-
tere ontwikkelingen kunnen doen: be-
scheiden verkavelingen en kleinschalige 
appartementsgebouwen. Het leuke is dat 
nu ook andere types projecten binnen 
ons bereik zijn, zoals het opkopen van 
een grote, verouderde site in een stads-
centrum en daar een nette, mooie buurt 

creëren. We zijn dan ook blij dat 80% 
van de loten die we kunnen verkavelen 
over het ‘opkuisen’ van zo’n buurt gaan 
en geen groen aansnijden. De betonstop 
zal de creativiteit in onze sector zeker 
stimuleren.”

De nieuwe aanpak op hr-vlak wordt naar 
buiten toe zichtbaar op de eigen website 
zet-m-op.be. “Het blijkt een goed aan-
wervingskanaal en wie komt solliciteren, 
weet dan al waar we voor staan. Daarna 
zijn er 3 gesprekken, waarvan één met 
mij, één met de directe leidinggevende 
en één met een externe coach, die vooral 
de match met het bedrijf, het team en de 
onmiddellijke collega’s inschat. Daar-
naast zetten we ook sterk in op interne 
communicatie, want als je groeit, gaat de 
spontane communicatie vaak verloren. 
Naast de fysieke werkplek en een goed 
hr-beleid zijn we de voorbije jaren ook 
voluit voor digitalisering gegaan. We  
creëerden een ecosysteem waarin diver-
se softwarepakketten samenwerken. Het 
zorgt voor een ongelofelijke tijdsbespa-
ring. We merken - en ik ben daarover 
verbaasd - dat we daarmee een voorloper 
zijn in onze sector.” (SD - Foto Kurt)

WWW.ALLBOUW.COM

WWW.ZET-M-OP.BE

Renovatie is sluitstuk van metamorfose All-Bouw

De nieuwe voorgevel met metselwerk in uniek bibliotheekverband kan 
tellen als statement: bij All-Bouw in Roeselare gebeurt niets zomaar. De 
renovatie en uitbreiding van de hoofdzetel volgt op een ommezwaai in de 
hr-aanpak en een bijzonder ver doorgedreven digitalisering.

Smart gebouw als visitekaartje
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“In Kortrijk investeren 
we in een grootschalig 
expertise- en 
productiecentrum voor 
maximaal beglaasd 
schrijnwerk.” 
— Jan Lootens

Lootens Line en Halsberghe leerden 
elkaar beter kennen toen een gemeen-
schappelijke Zwitserse leverancier 
hen samenbracht en ze met vereende 
krachten aan een door IWT gesteund 
innovatieproject werkten. “Dat project 
gaat over het product ‘steel slide’, een 
schuifdeursysteem dat de voordelen van 
aluminium, staal en composiet in één 
oplossing integreert en dat ten laatste 
volgend jaar op de markt wordt geïn-
troduceerd”, verduidelijkt Jan Lootens. 
“Tijdens dat traject leerden we Hals-
berghe en eigenaar Groep Seguro beter 
kennen. In 2016 polsten ze naar mijn 
interesse om Halsberghe over te nemen. 
Op 22 maart 2016 nam ik 70% van de 
aandelen over, in augustus 2018 volgde 
de volledige overname.”

Designcentrum

Omdat het geen optie was om op de 
site in Kuurne verder te gaan, bekeek 
Jan Lootens de mogelijkheid om alles 
naar Deinze te verhuizen. “Daar hadden 
we evenwel de ruimte niet voor, maar 
gelukkig kunnen we terecht op Evolis. 
Daar zullen we ons ‘R&D Technolo-
gie & Design Centrum’ bouwen, maar 

voorzien we dus ook de productie van 
het minimalistisch stalen schuifraam 
‘steel slide’ en van aluminiumproducten. 
Ook voor externe klanten in raam- en 
deurtechniek zullen we er aan onderzoek 
en ontwikkeling doen. In Deinze ligt de 
klemtoon op de productie van ramen 
en deuren met hoofdzakelijk staal en 
verzorgen we ook de oppervlaktebehan-
deling.”

Lootens geniet wereldwijd een sterke 
reputatie in de productie van maximaal 
beglaasd binnen- en buitenschrijnwerk. 
“De volgens onze klant grootste deur ter 
wereld (6 op 6 meter) is hier gemaakt. 
Ons product is dermate technisch dat 

we ook zelf voor de plaatsing instaan. 
Sowieso hebben we op beide vestigingen 
nog heel veel potentieel, temeer doordat 
de vakkennis van het heel gemotiveerde 
team in Kortrijk (20 man sterk) de voor-
bije jaren niet ten volle is benut omdat 
de toenmalige eigenaar er minder in 
investeerde.” 

De site aan de Heirweg in Kuurne zal 
vanaf de verhuis naar Evolis niet meer 
gebruikt worden. “We willen nu eerst 
onze structuur optimaliseren en de 
continuïteit garanderen, zodat we op 
beide vestigingen nog beter in staat zijn 
om de creatieve ontwerpen van archi-
tecten naar een geslaagd eindproduct te 
vertalen. Eenmaal we zover zullen zijn, is 
de kans groot dat we zullen streven naar 
een nog betere nationale dekking door 
te investeren in een derde filiaal, in Lim-
burg of Wallonië”, besluit de ambitieuze 
ondernemer. (BVC - Foto Hol)

WWW.LOOTENS.BE

“Innovatieproject 
bracht ons samen”
Lootens geeft West-Vlaamse vestiging frisse impulsen met nieuwbouw op Evolis

Soms worden rasechte concurrenten partners die elkaar stevig versterken. 
Schrijnwerkproducenten Lootens Line (Deinze) en Halsberghe (Kuurne) 
schreven zo’n verhaal. Ze gaan, na de volledige overname van Halsberghe 
door Lootens-Line in augustus 2018, sinds begin dit jaar door het leven als 
Lootens. Zaakvoerder Jan Lootens laat tegen eind dit jaar op Evolis een 
nieuwbouw uit de grond rijzen. 
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Voka Hotspots ION & Winetime

De Voka Hotspots bieden een perfect recept om op 
korte termijn en op een informele manier 15 tot 
20 nieuwe contacten te leggen en te linken met tal 
van bedrijven uit de regio. Op maandag 29 maart 
werden de deelnemers ontvangen bij projectontwik-
kelaar en vastgoedinvesteerder ION in Waregem. Op 
3 april opende Winetime, de groot- en kleinhandel 
van wijnen en champagnes, dan weer de deuren 
voor onze leden. De deelnemers begonnen de dag 
met een gezond ontbijt, gevolgd door een uitgebreid 
netwerkmoment. (Foto Kurt en MVN)

Nog nooit was een garage zo bereikbaar.

visual.be

innovation in motion by

AUTOLIFTEN VAN RDL

Speciaal voor woningen en appartementsgebouwen met gemeenschappelijke

garageruimtes en een beperkte inrij-oppervlakte ontwikkelde RDL-engineering een autolift

die u en uw wagen snel en veilig overbrengt van het ene niveau naar het andere.

Autoliften van RDL hebben slechts een beperkte plaats nodig en onderscheiden zich

door het gebruik van robuuste, onderhoudsvriendelijke materialen en betrouwbare

technologische controlesystemen.

Info en demovideo vindt u op www.autolift.be

RDL Engineering nv - Ambachtenstraat 46 - 8870 Izegem (België) - Tel: +32(0)51/31.35.24 - fax: +32(0)51/31.28.09 - info@rdl-engineering.com

Fiscaal,
juridisch,
& financieel
advies

www.lievens.be

Voka Connect

Het belang van een netwerk is niet te onderschatten, daarover is iedereen 
het eens. Donderdag 28 maart vond de eerste sessie van Voka Connect 
plaats, onze nieuwe community waarbij we ondernemers, zaakvoerders 
en plant managers van kmo’s met 1 of meerdere medewerkers samen-
brengen. Het doel? Ervaringen delen en elkaar inspireren! Voor deze 
eerste sessie met als centraal thema ‘het groeipotentieel van de binnen-
vaart’ zakten we af naar Braet Aannemingen in Nieuwpoort, met het 
groeipotentieel van de binnenvaart als centraal thema. (Foto EV)

http://www.autolift.be
http://www.lievens.be
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T +32 (0)51 57 08 088

Verwelkoming nieuwe leden

Op woensdag 27 maart mochten we opnieuw 
enkele nieuwe leden verwelkomen in onze 
kantoren. Samen met gelijkgestemde onder-
nemers maakten ze kennis met Voka-me-
dewerkers, het uitgebreide opleidings- en 
netwerkingaanbod en kwamen ze meer te 
weten over hoe Voka West-Vlaanderen on-
dernemersbelangen behartigt. (Eigen foto)

Duaal Leren Logistiek Management

Op 2 april werd de kick-off gegeven van het duaal leren-project 
binnen de bacheloropleiding logistiek management. Tijdens het 
eerste deel van de namiddag werden de deelnemers ondergedom-
peld in het duaal leren-verhaal. Daarna kregen ze concrete stap-
pen aangereikt over de implementatie van het traject. Na deze 
middag staan de deelnemende ondernemers een stap dichter bij 
de uitrol van duaal leren binnen hun bedrijf. (Foto Hol)

http://www.vulsteke.be
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Infosessie: Verduurzamen van mijn bedrijfsvloot:  
alle relevante info op een rijtje!   
dinsdag 23 april 2019 / 16u00-18u00 / Addax Motors, Deerlijk

Voka  Connect: Mobiliteit van de toekomst  
dinsdag 23 april 2019 / 19u00-22u00 / Addax Motors, Deerlijk

Infosessie: Hoe als bedrijf omgaan met de 
transmigrantenproblematiek in Zeebrugge?   
dinsdag 23 april 2019 / 10u00-13u30 / MBZ-gebouw, Zeebrugge

Vliegende Starters   
woensdag 24 april 2019 / 16u30-21u30 / Provinciehuis, Leuven

Stamgasten 2019: Jong Voka West-Vlaanderen  
woensdag 24 april 2019 / vanaf 19u00 / Café De Kelk, Brugge

Infosessie: Private Equity als partner voor familiale ondernemingen  
donderdag 25 april 2019 / 18u00-20u00 / Deloitte, Roeselare

Vliegende Starters   
woensdag 8 mei 2019 / vanaf 17u30 / TVH, Waregem

Voka Hotspot: De Showroom Raes   
woensdag 8 mei 2019 / 08u00-10u00 / De Showroom Raes, Oostende

Management Assistant Day   
donderdag 18 april 2019 / 13u30-21u30 / Loweide, Oostkamp

Lab: Van zoon/dochter naar familiaal opvolger  
dinsdag 23 april 2019 / 13u30-17u00 / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Kortlopend traject: Self-marketing voor solo-ondernemers  
dinsdag 23 april 2019 / 09u30-12u30 / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Proefsessie Business Club Product as a Service 2019  
dinsdag 23 april 2019 / 18u00-21u00 / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Seminarie: Uw aankoopboekhouding doorgelicht  
donderdag 25 april 2019 / 08u30-12u00 / Deloitte, Roeselare

Seminarie: WhatsApp voor zakelijk gebruik   
donderdag 25 april 2019 / 08u45-12u15 / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Seminarie: Voordelen Economic Partnership Agreement met Japan  
donderdag 25 april 2019 / 13u30-16u30 / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Seminarie: Het nieuwe vennootschapsrecht  
– Alle BVBA’s worden kapitaalloze BV’s (module 3) 
vrijdag 26 april 2019 / 08u30-12u00 / Ibis, Kortrijk

 ɾ EVENEMENTEN & ONTMOETINGEN

 ɾ NIET TE MISSEN

 ɾ WORKSHOPS & SEMINARS

Kortlopend traject: Self-marketing voor solo-ondernemers

Ligt u wakker van het stemmetje in uw hoofd dat u aanspoort meer naar 
buiten te komen met uw werk? Of blijft u twijfelen aan de inhoud van uw 
portfolio? En hoe krijgt u uw verhaal op uw site verteld? Dat en nog veel 
meer komt u te weten tijdens dit kortlopend traject. 

Meer info: Astrid De Clerck, astrid.declerck@voka.be, 056 23 50 55

Lab: Van zoon/dochter naar familiaal opvolger

Bent u de zoon of dochter van ouders met een familiebedrijf? Zit u met vra-
gen of een overname iets voor u is? Hoe kunt u zich als opvolger klaarsto-
men voor het familiebedrijf? Hoe kunt u uw eigen visie in het familiebedrijf 
uitstippelen, met respect voor wat uw ouders hebben opgebouwd? Allemaal 
boeiende vragen die in dit Lab (start 23/04) behandeld worden. U krijgt er 
een unieke mix tussen praktijkinzichten en ervaringsuitwisseling met de 
andere deelnemers, waarmee u direct aan de slag kunt gaan in het familie-
bedrijf. 

Meer info: Tine Degryse, tine.degryse@voka.be, 056 26 13 91

Proef van onze Business 

Club Product as a Service 

Tijdens deze proefsessie 'Pro-
duct as a Service' op 23 april 
kunt u kennismaken met het 
concept ‘Business Club’. Het 
thema en het opzet worden 
verduidelijkt, u ontdekt de 
diversiteit aan deelnemers en 
pikt een getuigenis mee. Op het 
programma staan ook Prof. Dr. 
Johan Eyckmans (KU Leuven) 
en Jurgen De Backer (Barco).

Meer info: Ewout Ramon, ewout.

ramon@voka.be, 056 26 13 94 

INFO EN INSCHRIJVINGEN  
OP ONZE WEBSITE:  

WWW.VOKA.BE/ 
WEST-VLAANDEREN

Event Partner Content & Event Partner

milieu, veiligheid en ruimtelijke planning

Partners van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen 2019



OP HET TEMPO VAN DE ONDERNEMER.

ENGELSE WANDELING 2K 14V, 8500 KORTRIJK
T +32 (0)56 897 601
INFO@LAMOTESTRAGIER.BE
WWW.LAMOTESTRAGIER.BE

http://www.lamotestragier.be


http://www.beeuwsaert-construct.be

