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Om u als ondernemer 
vooruit te blijven 
helpen, organiseert de 
UNIZO Ondernemers-
academie een wijd 
spectrum aan praktijk-
gerichte management -
opleidingen

Beste ondernemer,

Vanuit UNIZO wedijveren we elke dag van het jaar om ondernemers te versterken in hun 

ondernemerschap.  Die ondernemers bestaan in alle maten, kleuren en vormen. Wat hen verbindt 

is het lef om risico’s te nemen, creativiteit, zin voor innovatie, grenzeloze nieuwsgierigheid…

Om al die verschillende ondernemers vooruit te blijven helpen, organiseert de UNIZO 

Ondernemersacademie een wijd spectrum aan praktijkgerichte managementopleidingen 

op maat van KMO-ondernemers, gegeven door experten met koffers vol KMO-ervaring. 

In de allesomvattende ‘Masterclass KMO-Management’ werkt u aan uw verbeterplan voor uw 

onderneming. Tijdens de ‘Masterclass Sales’ wordt u ondergedompeld in de meest effectieve 

verkooptechnieken. Win 2 uur per dag met de inspiratiesessie ‘Baas over uw prioriteiten’ en 

neem de controle over uw mailbox terug met de inspiratiesessie ‘Baas over uw mailbox’. 

Een absolute aanrader is de ‘Masterclass Topcoach’, gegeven door Jef Brouwers, psycholoog 

van de Rode Duivels. U leert er door zelfbewustzijn succesvol samenwerken met klanten, 

leveranciers en personeel. Ook de nieuwe ‘Workshop Busigraph’ is een goede investering. 

Tijdens die workshop wijken we af van de traditionele strategiesessies en werken we aan een 

concreet resultaat: een echte infografiek om uw organisatie intern en extern voor te stellen.

Ontdek het allemaal in deze brochure vol opleidingen voor ondernemers die 

vooruit willen. En kijk zeker ook eens op www.ondernemersacademie.be

KAREL VAN EETVELT,

Gedelegeerd bestuurder - UNIZO

P.S.:  UNIZO-leden genieten tot wel ¤300 korting op deze opleidingen.

         Met de KMO-portefeuille ontvangt u daarnaast tot 40% subsidie!



In Company 

In Company 
Opleidingen
H A A L  D E  E X P E R T I S E  VA N  D E 
O N D E R N E M E R S AC A D E M I E  I N  H U I S !

Onze praktijkervaring met KMO’s is onze grootste sterkte. We 

delen dit graag met u. Naast onze open opleidingen, bieden we 

een brede waaier van In Company opleidingen aan. 

Wij zorgen voor: 
 • Maatwerk: persoonlijke aandacht 
voor de opleidingsnoden van uw 
bedrijf en uw medewerkers.

 • Flexibiliteit: waar en wanneer 
het voor u past.

 • Kostenbesparing: bespaar op 
verplaatsing, locatie en catering, 
én ontvangt tot 40% subsidie 
met de KMO-portefeuille.

 • Expertise: docenten-experts met een 
flinke koffer vol KMO-ervaring.

Een greep uit 
ons aanbod:

 • Marketing: Stel een doordachte 

marketingstrategie op of leer 

waar u concreet verbeteringen 

kunt aanbrengen in de 

marketing van uw bedrijf.

 • Sales: Samen met uw team, leert u 

een boost te geven aan uw verkoop. 

Van prospecteren tot omgaan 

met bezwaren: de focus ligt waar 

uw nood is. Zowel B2B als B2C.

 • Timemanagement: U leert een 

slimmere, complete en efficiënte 

timemanagement techniek die u 

meer controle over uw tijd geeft, 

uw inbox leeg houdt en u en uw 

team überproductief maakt. Vergeet 

geen afspraken meer, mis geen 

deadlines en creëer rust in uw team. 

 • Financieel Management: Speciaal 

voor niet-financiële specialisten 

ontwikkelen we opleidingen op 

maat van uw KMO: leer een balans 

lezen, budgetten opstellen, uw 

financieel dashboard samenstellen, 

wanbetalers vermijden maar ook uw 

bedrijf voorbereiden op een audit,…

En daarnaast:

Prince II certificatie, VCA veiligheid op 
de werkvloer,… ook voor de 'niet zo 
standaard' opleidingsvragen kunt u bij 
ons terecht. We beschikken over een 
database van meer dan 300 ervaren 
experten.

Voorbeeld:

Een sales training van 1 dag voor maxi-
maal 10 personen. 
Ons aanbod: Een pure praktijkgerichte 
training met een no-nonsense aanpak. 
Na een korte intake, worden praktische 
cases samengesteld gebaseerd op de 
realiteit van uw KMO. Uw team leert aan 
de hand van deze cases professioneel, 
aanstekelijk en overtuigend verkopen. 

Kostprijs: ¤ 3.225 excl. BTW.

Kostprijs met de KMO-portefeuille: vanaf 
¤ 1.935 (of ¤ 193,50 per deelnemer).

Al vanaf 4 medewerkers kan een 
In Company opleiding een economische 
keuze voor uw bedrijf zijn!

Neem contact op met Nicolle Raven 
om uw wensen te bespreken. We 
maken graag een vrijblijvende 
offerte voor u op. 
info@ondernemersacademie.be of 
T 02 212 26 13.

Soms biedt een In Company opleiding de 
beste slaagkans. Heeft u een specifieke 
opleidingsbehoefte, vindt u in het open 
aanbod uw gading niet, of wilt u uw 
voltallige team trainen? Kies dan voor deze 
op maat gemaakte leeroplossing. 

"De In Company opleiding rond online 

ondernemen liet ons bij Neolabo toe 

om nieuwe inzichten te verwerven op 

een heel efficiënte manier. De docent 

dompelde ons in een e-commerce bad, 

wat ons vandaag in staat stelt om de 

juiste stappen te zetten.” 

Christa Focquet  - NEOLABO
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1  STRATEGIE

Van missie tot strategie 
Definiëren en scherpstellen van de eigen 
bedrijfsstrategie. De basisbegrippen mis-
sie, visie en strategie worden overlopen, 
en meteen in de praktijk gebracht. We 
leggen hier de basis van uw persoonlijk 
verbeterplan. 

DOCENT Tim Belon, 
C9 International

2  MARKETING & SALES

Marketing management
Enkel een doordachte marketingstrate-
gie leidt tot betere resultaten. In dit deel 
van de opleiding komen alle belangrijke 
ingrediënten hiervoor aan bod: positio-
nering, marktsegmentatie, prijszetting, 
‘branding’,… Verder wordt ook de mar-
ketingcommunicatie bekeken. Er wordt 
ruim aandacht geschonken aan nieuwe 
media: website, sociale media, SEA 
en SEO.

DOCENT Peter Desmyttere, 

Desmyttere Marketingadvies

Verkoop anders bekeken
Een eenvoudig verkoopgesprek wordt, 
met Philippe als coach, een ontdekking 
en een openbaring! We starten de sessie 
met een typebeschrijving: wie ben ik als 
persoon, en wie heb ik tegenover mij als 
klant? Nadien passen we dit toe in een 
eenvoudig, praktisch, bewezen werkbaar 
verkooptraject.

DOCENT Philippe Sarens, 
Sales Intelligence

3  FINANCIEEL MANAGEMENT

De parameters van 
financiële gezondheid
Dit onderdeel van de opleiding focust 
op financiële aandachtspunten voor 
elke ondernemer: solvabiliteit, liquidi-
teit, rendement, cash-flow, gezondheids-
meter. Op welke manier beïnvloeden ze 
uw onderneming, en hoe krijgt u er een 
betere greep op?

Uw ondernemingsplan
Hoe stel ik als ondernemer een financi-
eel plan op, en hoe bereid ik de krediet-
onderhandelingen met de bank voor?  

DOCENT Freddy Van Bogget, KBC

4  DIGITAAL MANAGEMENT

Wat zijn de noden van uw onderne-
ming op het gebied van informatica? 
Automatisering van de verschillende 
processen in uw onderneming hoeft niet 
complex of duur te zijn. Maak ten slotte 
kennis met verschillende gratis of zeer 
goedkope ICT tools.

DOCENT Tim Derdelinckx, DBSA

5   STRATEGISCH 
PERSONEELS- EN 
ORGANISATIEBELEID

U krijgt inzicht in het nut van rollen en 
functiebeschrijvingen, teamwerking en 
feedback- en evaluatiegesprekken. U 
leert hoe u de juiste mensen aantrekt 
en behoudt, en wat een correct verlo-
nings- en VTO-beleid (vorming, training 
en opleiding) is. 

DOCENT Hadewijch De Winter, 
Moore Stephens

6   OPERATIONEEL 
MANAGEMENT

In deze sessie krijgt u inzicht hoe u uw 
processen efficiënter en effectiever kan 
maken, gebaseerd op verschillende 
Lean-technieken zoals SMED, 5S, Kaizen, 
problem solving.

DOCENT Ann De Vlieger, QP Consult

7  INNOVATIEMANAGEMENT

In deze sessie leert u hoe u een innovatie-
plan opmaakt. Dit plan zet u op weg om 
via kleine of grote ingrepen in uw bedrijf te 
innoveren en zo te komen tot nieuwe activi-
teiten en een verhoogde omzet. De sessie 
maakt de brug naar de verdere groei van uw 
onderneming. 

DOCENT Peter Goeman, Innovatiecentrum

8   UW PERSOONLIJK 
VERBETERPLAN

In deze laatste sessie komt het verbeterplan 
aan bod. U krijgt begeleiding aangeboden 
bij de elementen die u zelf grondig wilt aan-
pakken.

DOCENT Tim Belon, C9 International

STEL UW 
PERSOONLIJK 

VERBETER-
PLAN OP!

Programma 
in detail

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming 
(>50 en <250 werknemers): -30%

Voor wie?

Dé managementopleiding voor zaakvoer-
ders van een (groei)KMO én overnemers 
die klaargestoomd worden om zaakvoerder 
te worden. 

Docenten

U kunt rekenen op topexperts waar 
ondernemersbloed in zit. Zij begrijpen én 
voelen de wereld van de KMO-ondernemer 
en gebruiken enkel praktijkvoorbeelden 
gegrepen uit het leven van de KMO- 
ondernemer.

Masterclass

KMO-management

Ondernemen begint bij passie. Om daarop succesvol verder te bouwen, is er echter meer nodig: strategie, 

financieel inzicht, sales & marketing, hrm ... Dat kan u onmogelijk allemaal onder de knie hebben. Daarom 

lanceerde de Ondernemersacademie deze brede managementopleiding waarin alle facetten van het 

ondernemen aan bod komen. De masterclass ‘KMO-management’ is uitgegroeid tot dé referentieopleiding 

voor de Vlaamse KMO-ondernemer. Meer dan 300 KMO-ondernemers volgden reeds deze unieke opleiding.

M A N AG E  U W  PA S S I E  P R O F E S S I O N E E L  N A A R  S U C C E S

"Ideale opleiding om 

de basistechnieken op 

te frissen, daarnaast 

ook veel opgestoken 

van de collega-

ondernemers." 

Nele Despiegelaere - Pipa 
Immo

"Via deze opleiding heb ik bruikbare feedback gehad 

over de werking van mijn bedrijf en kon ik zien welke 

zaken nog beter aangepakt kunnen worden." 

Michel Sels - Sixinch

"De opleiding KMO-

Management gaf me een 

duidelijk inzicht in de missie en 

de strategie van mijn bedrijf. 

Ik leerde ook heel wat bij 

over planning en financieel 

management.” 

Geert Van Buynder  - Van Buynder-
Martens

Uw tijd waard:

 • U krijgt concrete antwoorden op 
alle belangrijke management-
vragen waar de KMO-ondernemer 
mee te maken krijgt.

 • U stelt uw persoonlijk verbeterplan 
op en kiest zelf welke elementen 
u nadien grondig wilt aanpakken.

 • U wisselt kennis, ervaring en tips 
uit met collega-ondernemers.

 INSCHRIJVEN 

Het aantal deelnemers per 
Masterclass is beperkt tot 25 ter 
bevordering van de interactie.

Schrijf meteen in:

Herentals: 
www.ondernemersacademie.be/149

Gent: 
www.ondernemersacademie.be/150

DUUR

10 namiddagsessies van 13 tot 18u
Welkom met broodjes vanaf 12.30u. 

LOCATIES EN DATA

Frame 21, Herentals: 
Dinsdag 2017: 02/05, 16/05, 30/05, 
27/06, 05/09, 19/09, 03/10, 24/10, 07/11

Donderdag 2017: 15/06

Rode Bol, Gent: 
Dinsdag 2017: 14/11, 28/11, 12/12 
Dinsdag 2018: 16/01 
Donderdag 2018: 30/01, 20/02, 
6/03, 20/03, 17/04, 08/05

Uw inschrijving staat garant voor 
topexperten, een aangename 
locatie en syllabus. Welkom met 
broodjes, koffiebreak en afsluitend 
netwerkmoment. Gratis parking. 

PRIJS
(EXCL. 

BTW)

Met KMO-
portefeuille

Zonder
KMO-

portefeuille
KO* 

(-40%)
MO*

(-30%)

UNIZO-lid € 1.530 € 1.785 € 2.550

Geen lid € 1.710 € 1.995 € 2.850

Voor meer info zie p.35. 

6 7
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A ctie
Verkopen is doen! Harde actie zonder 
talent leidt vaker tot succes dan talent 
zonder harde actie.

B ehoefteanalyse
Beschrijf – na bevraging – de behoef-
ten van uw klant beter dan hijzelf en u 
verkoopt meteen meer. 

C onceptverkoop
Verkoop meer dan uw product of 
dienst: verkoop ook de meerwaarde 
van uw complete organisatie. 

D oelen 
Stel realistische doelen. Ze richten uw 
focus en acties en vormen zo uw ver-
kooppersoonlijkheid. 

E nthousiasme
Een sterke verkooptechniek maakt  
u professioneel, echt enthousiasme 
maakt u onweerstaanbaar!

F lexibiliteit
Hoe groter uw flexibiliteit, hoe meer 
persoonlijkheidstypes u kan beïnvloe-
den en overtuigen.

G ezondheid
Succes start bij een goede gezond-
heid want fysieke en mentale energie 
zijn de valuta van zakendoen!

H  artelijkheid
Wees hartelijk! De klant onthoudt niet 
wat u exact heeft gezegd, wel hoe hij 
zich bij u heeft gevoeld.

I  nitiatief 
Neem constant initiatief en verkoop 
actief! In zaken gebeurt er niets tot er 
iets wordt verkocht! 

J argon
Mijd jargon en spreek de taal van uw 
klant. Wat niet begrepen wordt, kan 
niet beïnvloeden. 

Noot: gebruikt uw klant gevorderde 
vaktaal? Dan mag u dat ook. Dezelfde taal 
spreken schept dan een band.

K walificeren
Kwalificeer uw prospect. Onderzoek 
of hij een reële behoefte heeft en of hij 
kan beslissen en betalen. 

L  uisteren
U heeft één mond en twee oren - 
handel ernaar! Spreek 33% en luister 
66% tijdens een verkoopgesprek!

M otief
Vind steeds de belangrijkste koop-
motieven van uw klant en sluit er dan 
uw aanbod naadloos op aan.

N  ee 
Laat u niet afschrikken door afwijzin-
gen. De weg naar een volmondige ‘ja’ 
loopt vaak via een ‘nee’! 

O rder
Juich bij elk order dat binnenkomt! 
Zolang er bestellingen binnenstromen 
blijft de schoorsteen roken.

P ersoonlijkheid
Een goede verkooppersoonlijkheid 
steunt op fysieke vitaliteit, gezond 
verstand, vakkennis en inzet!

Q uotum
Maak van uw quotum een ‘must’. U 
bereikt altijd wat u ‘moet’ hebben, 
nooit wat uw ‘wel zou willen’. 

R apport
Maak rapport zodat het klikt met 
uw klant. Mensen kopen u eerst en 
pas daarna uw aanbod!

S ystematisch verkopen 
Verkoop systematisch en laat wei-
nig aan het toeval over. Zo verkoopt 
u optimaal in elke situatie. 

T  ijdsbeheer
Uw tijd is geld. Respecteer ook de 
tijd van klanten met stiptheid, voor-
bereiding en snelle opvolging. 

Het verkoop-ABC

Van Yves Roelens

Wilt u beter verkopen in de praktijk met meer rendement? Trainer-topverkoper Yves Roelens 

verklapt u in zijn sessies alle geheimen van een succesvolle verkoopstrategie en dat vanuit zijn 

eigen rijke ervaring. In dit artikel geeft hij u alvast het ‘alfabet van succesvol verkopen’ mee. 

S U C C E SVO L  V E R KO P E N  VA N  A  TOT  Z

OOK PROFESSIONELER EN 
AANSTEKELIJKER VERKOPEN? 

Ontdek de meest effectieve verkoopgeheimen van 
Yves Roelens tijdens de Sales Bootcamp (p.30) 
of de Masterclass Sales Cyclus (p.10). Eerdere 
deelnemers waren razend enthousiast over beide. 
Wees er snel bij, op 18 april gaan we al van start! 

8 9

U rgentie
Ontwikkel urgentie! Een snelle en 
correcte bediening is hét recept 
voor 100% klantentevredenheid!

V  ragen
Met slimme vragen leidt u elk 
gesprek en kunt u koopmotieven 
ontdekken en versterken!

oorden
Uw woorden helpen de gedachten 
en gevoelens van uw klanten te vor-
men en zo ook hun koopacties!

X  -factor 
Bekwaamheid + enthousiasme + 
drive = X-factor! X-factor maakt uw 
klanten minder prijsgevoelig. 

Y es-mentaliteit
Zeg ‘yes!' Toon een dienstbare hou-
ding door u te concentreren op 
mogelijk heden i.p.v. beperkingen. 

Z elfvertrouwen
Geloof in uzelf en boek resultaten! 
Zelfvertrouwen is de ruggengraat 
van elke sterke verkoper.

W



UW SCORE
9,5/10 

Masterclass

Sales Cyclus 3.0 

Wilt u snel winstgevender verkopen? Dan is de Sales Masterclass Cyclus 3.0 iets voor u! In deze intensieve salesopleiding 

leidt toptrainer Yves Roelens u naar hogere verkoopprestaties. U versterkt uw parate verkoopvaardigheden en 

realiseert tijdens de training al tastbaar rendement. Deelnemers scoorden de eerdere edities van dit programma 

extreem hoog. Deze sterke waardering was vooral te danken aan de directe resultaten die deze training teweegbrengt. 

Tijdens de laatste editie werd in één groep meer dan 750.000 euro extra verkoop gerealiseerd! 

Bekijk de reacties van collega’s die eerder deelnamen op www.ondernemersacademie.be/151. U hoort 

het van hen: deze cursus is een must voor iedereen die vooruit wil in de verkoop!

I N  5  W E K E N  N A A R  M E E R  W I N S TG E V E N D E  V E R KO O P !

Voor wie?

Deze training is ideaal voor ondernemers, 
startups, verkoopleiders, junior verkopers 
en senior verkopers. Deze cyclus is dus 
nuttig voor iedereen die moet presteren in 
de verkoop!

Wat kunt u na 
deze opleiding?

Na 5 weken kunt u:

 • continu klanten vinden die 
direct van u willen kopen.

 • professioneler en 
aanstekelijker verkopen.

 • koopweerstand overwinnen 
en orders afsluiten.

 • met gemoedsrust uw winstgroei 
verzekeren en een groter 
netto-inkomen realiseren.

… en veel meer!

De docent

Yves Roelens versterkt 
ondernemers, verkoop-
leiders en accountma-
nagers in de verkoop. 
Hij helpt hen vlotter 
klanten maken en ren-
dabel(er) verkopen. Zo 

kunnen ze sneller groeien in hun business 
met een grotere voldoening. Kenmerkend 
aan de opleidingen van Roelens is het leren 
om direct beter te presteren – een aanpak 
die deelnemers effectief beweegt van 
‘weten' naar succesvol ‘doen'. 

De verkoopseminars van Yves Roelens 
worden druk bezocht in Vlaanderen. Vorig 
jaar namen meer dan 3000 enthousiaste 
zakenmensen deel aan zijn sales events. 
Begin 2016 trok zijn seminar ‘Proactief 
Prospecteren’ meer dan 1200 onderne-
mers, die de sessie sterk waardeerden. 
Neem zelf de proef op de som en beleef 
een actiegerichte trainingscyclus waaruit u 
blijvend rendement haalt!

Uw tijd waard:

 • U vergroot uw drive om 
onder alle omstandigheden 
uw doelen te bereiken. 

 • U traint alle vitale 
verkoopvaardigheden om 
commercieel te scoren. 

 • U creëert cruciale 
verkoophulpmiddelen die uw 
invloed aanzienlijk vergroten .

 • U past direct toe wat u leert 
en krijgt coaching voor 
maximale resultaten. 

Kortom, u leert verkoopsucces 
creëren van A tot Z in 
1 trainingstraject!

Programma 
in detail

1   MIND POWER 

Drive & (zelf)motivatie
Succes in sales is 80% ‘drive’ en amper 
20% ‘techniek’. Verkopen is dus vooral 
een psychologisch spel. U moet uzelf 
kunnen ‘aansteken’. Veel verkopers weten 
wel wat te doen maar doen het niet door 
innerlijke blokkades. Meesterschap over 
wat u remt en motiveert is de kern van 
uw verkoopsucces!

2   POWERROUTINES 

Essentiële vitaliteitsprincipes
Actief verkopen vraagt veel energie. Uw 
levensstijl heeft een directe invloed op 
uw fysieke veerkracht. Sterke energie-
rituelen geven u extra reserves om elke 
dag het beste uit uzelf en anderen te 
halen. Optimale ‘daadkracht’ is tenslotte 
cruciaal om uw ambities te realiseren. 

3   MARKETING EN 
PROSPECTIE

Leads genereren
Een constante instroom van nieuwe ver-
koopkansen is de basis van commercieel 
succes! Hoe meer kwalitatieve prospec-
ten u in de pijplijn hebt, hoe meer orders 
u kunt scoren. Met solide marketing- en 
prospectiemethodes verzekert u uw ver-
koopcijfers en pakt u de controle over uw 
commerciële groei.

4   GESPREKSKUNST

Overtuigende 
verkoopgesprekken voeren
Met een gestructureerde verkoopaanpak 
die aansluit op uw natuurlijke stijl, scoort 
u! U wint sneller het vertrouwen van klan-
ten, haalt hun noden vlotter boven tafel 
en ervaart minder weerstand als u een 
oplossing voorstelt of om een engage-
ment vraagt. Zo haalt u uit elk gesprek 
wat erin zit! 

5   OFFREREN

Scoren met offertes
Een competitieve offerte is meer dan 
een prijslijst met voorwaarden. Het is een 
doeltreffend ‘verkoopgesprek op papier’ 
dat beslissers overtuigt – ook in uw afwe-
zigheid! In 7 praktische stappen herwerkt 
u uw offertes tot voorstellen die uw klan-
ten gewoonweg niet kunnen weigeren! 

6   ONDERHANDELEN

Koopweerstand overwinnen
Veel klanten reageren op een fair prijs-
voorstel met kortingsvragen. Verlaagde 
prijzen vreten echter aan uw winst en 
kunnen nefast zijn voor uw motivatie. 
Daarom is prijsdruk voorkomen of tijdig 
tegengaan belangrijk. Verkopen zonder 
margeverlies is een must, ook al is uw 
concurrent goedkoper!

7   ZELFMANAGEMENT

Organisatie en planning
Ontdek hoe u uw eigen salesmana-
ger wordt en zo veel meer uit uw ver-
koopinspanningen haalt! Leer uw 
verkooptijd omzetten in maximale meer-
waarde en cultiveer de topverkoper in 
uzelf. Met slim zelfmanagement hebt u 
complete controle over uw activiteiten 
en presteert u op topniveau!

ENKELE REACTIES 
VAN DEELNEMERS

"Deze 5 dagen waren voor mij een ‘once 
in a lifetime experience’. Het was een 
intensieve, motiverende training met 
kant-en-klare antwoorden die u direct 
kan gebruiken in uw business."
- Michel Seeger, CEO Rederij Franlis

"Ik stond heel kritisch tegenover 
zo’n opleidingen maar schreef toch 
in. Na alles wat ik heb geleerd en de 
extra verkoop die ik er intussen heb 
uitgehaald, ben ik 100% overtuigd. Een 
echte aanrader!" 
-  Jan Moens, 

Publisher Wieper Magazine

"5 lange, intensieve opleidingsdagen 
die me veel kracht, visie en extra 
salestechnieken hebben gegeven! Deze 
training was voor mij een openbaring. 
Ook ervaren ondernemers en verkopers 
kunnen hier heel veel uithalen."
-  Kim Baetens, 

Accountmanager LijnCom

“De inhoud van de opleiding en de 
manier van aanbrengen waren top! Ik 
werd enorm geïnspireerd en hoor de 
trainer zelfs nu nog spreken terwijl ik 
aan het verkopen ben!”
-  Geert Van Buynder, 

AXA Bank- en Verzekeringskantoor

“Ik heb heel veel van deze cursus 
opgestoken en ondervonden dat de 
inzichten en technieken echt werken. 
Het was wereldniveau – dat meen ik.” 
-  Patrick Dumon, Zaakvoerder 

Contactlens-Centrum Knokke

“Tijdens de cyclus verkocht ik 10.000 
eenheden van een product aan een klant 
die er normaal slechts 4.000 per jaar 
koopt! Het effect van deze training laat 
zich heel snel voelen!”
- Joris Beeckman, Zaakvoerder JMB

TIP: Eerst eens kennismaken met Yves 
Roelens? Volg dan de Sales Bootcamp 
(p.30).

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming 
(>50 en <250 werknemers): -30%

 INSCHRIJVEN 

Het aantal deelnemers is beperkt 
tot 20. Wees er snel bij!

Schrijf meteen in:
www.ondernemersacademie.be/151

DUUR

5 dagsessies van 9 tot 17u
Ontvangst vanaf 8.30u. 
OPGELET! Gezien de uiterst actieve 
benaderingswijze van deze trainingsdag, 
bestaat de kans dat de sessie later 
eindigt dan aangekondigd (uiterlijk 
19u). Deelnemers met verplichtingen 
kunnen vanaf 17u vertrekken – zonder 
het risico de kerntopics te missen!

LOCATIES EN DATA

Frame 21, Herentals: 
Donderdag 2017: 18/05, 1/06, 
8/06, 15/06, 22/06

Uw inschrijving staat garant voor 
topexperten, een aangename locatie en 
syllabus. Welkom met koffie, lunch en 
afsluitend netwerkmoment. Gratis parking.

PRIJS
(EXCL. 

BTW)

Met KMO-
portefeuille

Zonder
KMO-

portefeuille
KO* 

(-40%)
MO*

(-30%)

UNIZO-lid € 1.710 € 1.995 € 2.850 

Geen lid € 1.890 € 2.205 € 3.150

Voor meer info zie p.35. 
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De nieuwe baas moet 
tegenwoordig een 
(top) coach zijn

Jef Brouwers gelooft dat meer en 
meer ondernemers zich professioneel 
laten omringen bij de cruciale fases 
voor het bedrijf. Vroeger was meneer 
pastoor het aanspreekpunt voor het 
bedrijf, nu mag dat een psycholoog 
zijn. Vooral bij familie bedrijven zijn 
de emotionele en psychologische 
elementen van bijvoorbeeld een 
overname of opvolging niet te onder-
schatten. Vader en moeder hebben 
het vaak moeilijk hun kinderen ver-
trouwen te geven, te erkennen dat die 
ook iets weten. Verschillen in gene-
raties – al dan niet aangetrouwd – 
leiden vaak tot hoog oplopende 
conflicten. Taak van Jef Brouwers is 
dan om de rust terug te brengen en 
de verschillende uitgangspunten te 
verzoenen.

"Staar u niet blind op 
meningsverschillen, maar 
richt u juist op die zaken 
die u wél goed samen 
kan doen.”

Bij uitdagingen in een KMO, groot 
of klein, komt het altijd neer op 
de vraag: hoe kunnen we hier een 
atmosfeer, een cultuur creëren waar 
mensen niet altijd zeggen dat ze te 
hard werken? Volgens Jef is aandacht 
schenken aan de menselijke succes-
factoren in een bedrijf ontzettend 
belangrijk. Werkgever en werknemer 
mogen niet elkaars vijand zijn, hun 
belangen moeten juist zoveel moge-
lijk samenlopen. 

De nieuwe baas moet tegenwoordig 
een coach zijn. "Het basisprincipe," 
zegt Jef, "is steeds: leer eerst uzelf 
managen en daarna de anderen." 
Jef helpt mensen te ontdekken 
welk potentieel ze nog meer in zich 
hebben. Iedereen, ook ondernemers, 
streeft tegenwoordig meer kwali-
teit na in zijn leven. Dat vraagt een 
hele switch van ondernemers die 
gewend zijn alle touwtjes in handen 
te hebben. Nu moeten ondernemers 
zich afvragen hoe iedereen het beste 
uit zichzelf kan halen en zijn talenten 
volop kan ontwikkelen. 

“Bekijk uw medewerkers 
als interne klanten die u 
tevreden moet houden."  

Medewerkers gelukkig maken met 
allerlei voordelen is niet zo moeilijk, 
maar ze echt motiveren is soms een 
uitdaging. Jef Brouwers: "Belangrijk 
is vooral dat u medewerkers een 
interne motivatie kan meegeven. 
Niets motiveert een mens meer dan 
als u hem vraagt ‘laat eens zien wat 
u kunt, laat eens zien wat u weet’. 
Ten tweede moet u uw medewerkers 
kunnen loslaten. De beste manier om 
jonge medewerkers aan u te binden is 
ze vrij te laten om te laten zien wat ze 
kunnen. Als ze voelen dat hun com-
petenties niet genoeg benut worden, 
zijn ze weg." 

Jef’s motto: “Hire slow, 
fire fast”.

Werft u iemand aan omdat die het 
ingenieursdiploma heeft dat u zocht? 
Of gaat u objectief laten testen of zijn 
competenties aan uw noden beant-
woorden? Ook bedrijven riskeren een 
dure speler te kopen die op de bank 
blijft zitten. Neem uw tijd om de juiste 
te vinden, maar maak er snel een eind 
aan als het niet klikt.

KORTOM

1  Medewerkers
Bekijk medewerkers als interne 
klanten die u tevreden moet houden.

2   Motivatie
Niets motiveert een mens meer dan 
te kunnen laten zien wat hij/zij kan.

3   Meningsverschillen
Staar u niet blind op meningver-
schillen, maar richt u op de zaken 
die u wél goed samen kunt doen.

De succesfactoren van een topcoach

volgens Jef Brouwers
Jef Brouwers heeft u wellicht al ontmoet in de sportpagina’s van uw krant. Want voor elk psychologisch 

hangijzer bellen sportprofs en journalisten naar de psycholoog van oa. de Rode Duivels en de Etixx 

Quick Step. Hij houdt zich ook bezig met ondernemers en managers te coachen naar beter leiderschap. 

4   Team 
Net als een topsporter, kan een 
ondernemer niet zonder een goed 
gemotiveerd team rond zich.

5   Groeien
Geloof in uw eigen sterkte, maar 
blijf nadenken over wat u kunt toe-
voegen aan een product of dienst: 
sterker worden in dat waar u sterk 
in bent.

BEN JIJ EEN TOPCOACH?

Om te ontdekken of er ook een Topcoach in u schuilt, kunt u dit jaar twee opleidin-
gen met Jef Brouwers volgen bij de Ondernemersacademie. Maak eerst kennis met 
Jef Brouwers en zijn team tijdens de Inspiration Topcoach op 8 juni in Lokeren (zie 
pag. 31). Ter verdieping start een exclusieve én intensieve masterclass georganiseerd 
op 12 oktober in Bornem. Deze groep is beperkt tot 10 deelnemers. Gezien het suc-
ces in 2016 is snel inschrijven aanbevolen!

“Zelfkennis creëert 

rust, waardoor 

je sowieso beter 

presteert. Wie 

alleen maar indruk 

wil maken op  

iemand anders, 

de strafste wil 

zijn, gaat op den 

duur vanzelf in de 

vernieling.” 

Jef Brouwers in 
Feeling, 12/2016
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.

SLECHTS 10 
PLAATSEN!

Masterclass

Topcoach

Talent, motivatie, teamspirit, doorzetting, een rolverdeling, doelstellingen ... het zit 

in topsport én in ondernemen. En u? U bent de coach. In iedere ondernemer schuilt 

een bevlogen coach. Tijdens deze Masterclass halen ónze coaches dat talent in u naar 

boven. Zelfkennis, emotionele intelligentie, een passie voor mensen, het aanboren van 

(verborgen) potentieel ... dat zijn de elementen waarmee u aan de slag gaat. Als u ze 

eenmaal in uzelf hebt ontdekt, kan u met het coachen van uw team beginnen. Succes!

C OAC H  U Z E L F  E N  U W  O N D E R N E M I N G  N A A R  D E  W I N S T

Voor wie?

KMO-ondernemers die ondernemen als 
topsport zien en hun dreamteam naar een 
gouden overwinning willen coachen. Let op: 
dit is geen HR-opleiding! U - niet uw perso-
neel - staat centraal. Door zelfinzicht leert u 
het beste uit uw onderneming te halen.

De docent

Jef Brouwers, 
Olympisch en UEFA-
coach én (sport)
psycholoog. Jef is spe-
cialist in executive coa-
ching en optimalisatie 
van bedrijfsprestaties. 

Ook is hij veelgevraagd sportpsycholoog 
voor oa. de Rode Duivels, de Red Lions, 
de Belgian Tornados, het Olympische 
Zeilteam, de KBVB Belgische elitescheids-
rechters, en de Etixx Quick Step Protour 
wielerploeg. Samen met zijn team van 
experten, wordt hij dit keer uw Topcoach!

TIP: Eerst eens kennismaken met Jef 
Brouwers? Volg dan de korte Inspiration 
Topcoach, en maak de inspirerende leider 
in u wakker (zie p.31).

SCREENING YOU

Al voor deze opleiding van start gaat, 
krijgt u huiswerk. Door het invullen van 
vragenlijsten over uw achtergrond, per-
soonlijke en bedrijfsdoelstellingen, kun-
nen de experten een zeer persoonlijke 
benadering garanderen. De uitgebreide 
rapporten die u ontvangt, vormen de 
basis voor deze Masterclass.

COACHING YOU

1  Ken uzelf
In module 1 leggen wij de basis voor 
uw zelfkennis, basis van alle succes. Wij 
werken in deze TOP BUSINESS COACH 
workshops met de testen Myers Briggs 
Type Indicator Step II (MBTI)  en Profile 
XT (PXT). MBTI is een krachtig werk-
tuig dat diepgaand inzicht biedt in uw 
persoonlijkheid. Het geeft informatie 
over hoe u in mekaar zit en hoe dat ook 
heel duidelijke impact heeft op hoe u 
omgaat met uzelf en uw medewerkers. 
PXT is een instrument dat u informatie 
geeft over uw denkstijlen, uw gedrag 
en uw belangstellingen. Bij de start 
geeft deze zelfkennis een zeer nuttige 
informatie om uw succesvolle business 
nog optimaler te organiseren en uw 
mensen nog effectiever te engageren. 

Aan bod komen: conflicthantering, besluit-
vorming, verandermanagement, stress-
management, teamontwikkeling, enz. 

Begrijp uzelf en u heeft per definitie meer 
impact op de mensen in uw omgeving.

Programma 
in detail

4   Verhoog uw 
leiderschapsvaardigheden 

Om effectief leiding te geven moet u uw 
stijl van leidinggeven afstemmen op het 
competentieniveau van uw medewer-
kers. Een ervaren medewerker helemaal 
anders dient te worden aangepakt dan 
een nieuwe medewerker.

Welke leiderschapsstijl is het meest 
effectief bij welk competentieniveau?  

Aan bod komen: verschillende compe-
tentieniveaus, op maat gemaakt leiding-
geven, uw praktijksituatie.

Bekijk per project hoe uw medewer-
kers uw doelstellingen op een effectieve 
manier kunnen helpen realiseren.

Uw tijd waard:

 • U maakt gebruik van uw eigen 
sterktes om uw team effectiever te 
motiveren, te coachen en te leiden.

 • U leert het beste uit uzelf, uw 
team én uit uw klanten te halen.

 • U optimaliseert uw 
bedrijfsprestaties door zelfkennis, 
leiderschap en coaching.

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming 
(>50 en <250 werknemers): -30%

 INSCHRIJVEN 

Het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal 
10 personen om persoonlijke aandacht 
en interactiviteit te kunnen garanderen.

Snel inschrijven is aanbevolen:

www.ondernemersacademie.be/148

DUUR

6 dagsessies van 9.30 tot 17u
Welkom vanaf 9u.

LOCATIE EN DATA

TICkA bvba, Bornem: 
Donderdag 2017: 12/10, 9/11, 14/12 
Donderdag 2018: 11/01, 8/02, 8/03

Uw inschrijving staat garant voor 
topexperten, een aangename locatie 
en syllabus. Welkom met koffiekoek, 
sandwichlunch en koffiebreaks. 
Gratis parking op locatie. 

PRIJS
(EXCL. 

BTW)

Met KMO-
portefeuille

Zonder
KMO-

portefeuille
KO* 

(-40%)
MO*

(-30%)

UNIZO-lid € 1.890 € 2.205 € 3.150

Geen lid € 2.070 € 2.415 € 3.450

Voor meer info zie p.35. 

"Deze opleiding is heel 

diepgaand maar biedt ook 

echt waar voor uw geld. Ik 

leer aan mezelf werken als 

bedrijfsleider, als persoon, 

maar ook hoe ik beter kan 

omgaan met personeel." 

Dini Broothaerts - zaakvoerster 
Sergoyne Car-Parts

"Jef toont aan dat je via 

grondige zelfkennis en 

doorgedreven aandacht voor 

de andere, tot veel betere 

samenwerking kan komen." 

Pierre Christiaens - CEO, 
Symoparasols

2   Emotionele Intelligentie (EQ)
Emotionele intelligentie is dé succes-
factor voor elke mens. Emotioneel intel-
ligent managen is de voorwaarde om 
succesvol te kunnen zijn, op uw werk en 
in uw privéleven. U kan het leren: geen 
enkel mens wordt per definitie emotio-
neel intelligent geboren. 

Door u bewust te zijn van uw omgeving 
en de mensen waarmee u omgaat, kan 
u veel effectiever resultaten realiseren 
en op een prettige manier met anderen 
omgaan. De vraag is natuurlijk, hoe 
doet u dat? Wij besteden er een ganse 
dag aan en bieden een stappenplan aan 
waarmee u direct aan de slag kunt. 

Aan bod komen: uitgewerkte en prak-
tische strategieën voor het optimali-
seren van uw zelfbewustzijn, uw zelf-
management, uw sociale bewustzijn en 
uw relatiemanagement. 

Uw zelfbewustzijn levert per definitie 
meer resultaten op in uw KMO, maar ook 
in uw privéleven.

3   Leiderschap en Teamwerking
Gebaseerd op uw emotionele intelligen-
tie zullen wij de belangrijke aspecten van 
teamwerking onder de aandacht bren-
gen door zeer specifieke cases, analyse 
van de verschillende ingrediënten van 
teamwerking en het realiseren van resul-
taten met een team. Elk bedrijf dat een 
effectieve teamwerking installeert zal de 
competitie overtreffen bij de klanten.

Uw belangrijkste taak als leider is het 
beïnvloeden van anderen, om plannen te 
realiseren via uzelf en uw mensen. Hoe 
u omgaat met uw macht is daarbij een 
belangrijk gegeven. 

Aan bod komen: verschillende soorten 
(positieve en negatieve) macht, het opti-
maal aansturen van uw mensen. 

U krijgt inzicht in uw persoonlijke leider-
schapsstijl.

Jef Brouwers en zijn team blijven gedu-
rende de hele workshop tot uw beschik-
king om op al uw vragen, bedenkingen 
en aanbevelingen te antwoorden.
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UNIZO Groeistage

Uw bedrijf op (z'n) kop!

UNIZO werkte met partner Moore Stephens een heel bijzonder zomerprogramma uit: in 

een luxekader, in De Heerlijckyt van Elsmeren, brengen we tien ambitieuze ondernemers 

samen om dat te doen waar ze anders niet of te weinig toe komen: tijd nemen.

N E E M  E E N  V I TA M I N E K U U R  VO O R  U W  B E D R I J F 

Voor wie?

Elke zaakvoerder van een KMO met vijf 
of meer medewerkers die zijn bedrijf op 
kop wilt krijgen. Voor zaakvoerders van 
groeibedrijven, op een kantelpunt in hun 
ontwikkeling.

Uw tijd waard:

• Twee intensieve dagen weg 
van alle beslommeringen. 

• 48 uur ervaringsuitwisseling in 
select én inspirerend gezelschap. 

• Persoonlijke begeleiding: u 
vertaalt onder begeleiding van 
de 4 topmentoren uw ambities 
in een groei-dashboard.

Samen met negen andere ondernemers 
zondert u zich twee volle dagen af, weg 
van de dagelijkse beslommeringen, om uw 
bedrijf volledig door te lichten: uw beleid, 
de uitdagingen, uw visie, de mogelijkhe-
den. Wij voorzien niet alleen genereus in 
alle faciliteiten, wij zorgen ook voor vier 
ervaren en inspirerende mentoren. Zij, én 
uw collega-ondernemers, zullen uw klank-
bord zijn gedurende deze stage. 

Karl Verlinden, Hans Cools, Johan Carton 
en Luc De Muynck zullen u enthousiast sti-
muleren om na te denken over alle troeven 
van uw onderneming. Wat zijn die troeven 
en hoe zet u die op de meest efficiënte 
manier in? Hoe vertaalt u de strategie van 
uw bedrijf of organisatie in een positief 
resultaat voor uw klanten, medewerkers 
en uzelf? Hoe upgrade u uw bedrijf of 
organisatie tot de toekomstzekere versie 
van zichzelf? 

De belangrijkste aspecten die aan bod zul-
len komen, zijn: strategische keuze i.v.m. 
groei, internationalisatie, management-
stijl, organisatie- en controlestructuren, 
innovatievermogen en groeifinanciering. 
U volbrengt een volledige doorlichting 
van alle aspecten van uw KMO om tot een 
stevig groeiplan te komen.

BEGELEID VOORBEREID

Voorafgaand aan de masterclass neemt 

een Moore Stephens expert contact met 

u op. Samen verzamelt u alle informatie 

die u nodig heeft om de 2-daagse maxi-

maal te laten renderen. 

1  DAG 1 – 360° PANORAMA

U krijgt een tool aangereikt om gestruc-

tureerd en objectief de bouwstenen van 

uw bedrijf door te lichten. Via werkgroe-

pen en kennisdeling schakelt u naar groei 

en transformatie.

Blik naar buiten … 
U maakt een analyse van de context, de 

klanten, de collega’s, de concurrenten 

om zo te ontdekken wat de zwaktes/

sterktes van uw bedrijf zijn.

 • Wat vraagt uw klant?

 • Wat maakt u uniek?

 • Wat doen uw collega's?

Blik naar binnen … 
Waar liggen de kansen voor uw bedrijf 

en heeft u alles in huis om ze te realise-

ren? Waar wilt u naartoe groeien?

 • Uw ambitie

 • Uw mensen

 • Uw middelen

Met Karl en Hans aan tafel
Karl Verlinden en Hans Cools, twee 

rasechte ondernemers met een flinke 

koffer vol relevante bagage, schuiven 

aan bij het diner. Zij delen open en eer-

lijk hun ervaringen als CEO met u: hun 

succesverhalen, maar ook verhalen van 

vallen en opstaan. 

2   DAG 2 - OP WEG 
NAAR SUCCES

Uw bedrijf: 1 wagen, 4 
wielen, 1 team, 1 driver
De structuur, de systemen en de proces-

sen van uw bedrijf worden doorgelicht. 

Heeft u de juiste mensen op de juiste 

plaats om uw strategie te realiseren? 

Bent u een leider die uw mensen inspi-

reert? Is uw doel rendabel, zit uw marge 

goed?

 • Structuur 

 • Systemen

 • Processen

 • Cultuur

 • Medewerkers

 • Leiderschap

Uw groei-dashboard
De resultaten van de vorige sessies 

komen samen in één dashboard. Nu u 

alle aspecten kent, kan u concretiseren. 

U kan voor uw bedrijf de gewenste route 

uitstippelen. U kan vooruitdenken en cal-

culeren, in plaats van achteraf conclusies 

te moeten trekken. Uw na-denken wordt 

voor-denken.

Programma 
in detail

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming 
(>50 en <250 werknemers): -30%

 INSCHRIJVEN 

Het aantal plaatsen is beperkt tot 10 
deelnemers. 
Schrijf meteen in: 
www.ondernemersacademie.be/155

DUUR

2-daagse: inclusief hotelovernachting 
en maaltijden. 

LOCATIE EN DATA

De Heerlijckyt van Elsmeren, Geetbets: 
2017: Donderdag 24 en vrijdag 25 augustus

Uw inschrijving staat garant 
voor topexperten, een luxueuze 
locatie, overnachting in een 
1-persoonskamer en volpension.

PRIJS
(EXCL. 

BTW)

Met KMO-
portefeuille

Zonder
KMO-

portefeuille
KO* 

(-40%)
MO*

(-30%)

UNIZO-lid € 1.200 € 1.400 € 2.000

Geen lid € 1.380 € 1.610 € 2.300

Voor meer info zie p.35. 

Uw mentoren
Ondernemers én werkgevers 

die de KMO-wereld als 

geen ander kennen:

Hans Cools is CEO van de financiële dien-
stengroep Moore Stephens. Onder bege-
leiding van deze ex-topman van Sanoma 
maakte Moore Stephens de transforma-
tie van accountancy naar consultancy 
partner. Hans is een general manager 
die na zijn studies handelsingenieur aan 
de KULeuven zijn carrière is gestart als 
marketeer en opgeklommen is tot CEO 
bij Sanoma. 

Karl Verlinden is voorzitter van UNIZO 
en CEO van Qualiphar in Bornem en van 
het Franse bedrijf Gifrer. De twee bedrij-
ven stellen bijna 400 mensen tewerk. Als 
topman van een familiale farmaonder-
neming kent Karl de uitdagingen van de 
KMO als geen ander.

Johan Carton is Director Strategy & 
Operations bij Moore Stephens. Gesterkt 
door 30 jaar ervaring werkt hij met 
succes aan duurzame oplossingen om 
ondernemers te versterken in hun stra-
tegie, hun externe en interne groei, hun 
integraal organisatieontwerp en hun 
teams en mensen.

Luc De Muynck is partner Strategy & 
Operations bij Moore Stephens. Luc is 
al 18 jaar een gerespecteerde ervarings-
deskundige in het strategisch uitbouwen 
van organisaties in verschillende bedrijfs-
organisatorische domeinen: productie, 
planning- & voorraadbeheer, magazijn-
organisatie, transport- & distributiema-
nagement, service, sales & marketing, 
finance & administratie en ICT.

INCLUSIEF 
DINER EN 

HOTELOVER-
NACHTING

1716



Programma in detail
1   HET CONCEPT

We leggen de doelstellingen vast voor 
iedere ondernemer in de workshop. 
Geen enkele ondernemer heeft immers 
dezelfde realiteit. Er wordt kort maar 
krachtig ingegaan op de basisprincipes 
van strategie: is uw missie en visie bij-
voorbeeld al duidelijk? De eerste hand 
wordt gelegd aan de opbouw van een 
basisstructuur zodat u kan starten met 
de analyse voor uw organisatie! 

2   SOCIAL & CREATIVE

We brengen de sociale en creatieve 
aspecten van uw onderneming in kaart. 
Bijvoorbeeld: personeelszaken, produc-
ten en diensten, ontwikkeling, waarden 
en normen. Vervolgens gaan we deze 
uitwerken tot parameters: variabele en 
meetbare eigenschappen. 

3   FACTS & TARGETS

We brengen de feitelijke aspecten en 
doelstellingen van uw onderneming in 
kaart. Financiële aspecten, ratio’s, indica-
toren worden uitgewerkt tot parameters. 
Daarnaast gaan we de doelstellingen van 
uw bedrijf uitwerken en formaliseren. Dit 
aan de hand van tal van voorbeelden 
waardoor u snel tot een concreet resul-
taat komt. 

U geeft een voorstelling van uw bedrijf aan 
uw collega ondernemers. Door te werken 
aan hun kritische vragen komt u gegaran-
deerd tot een gevalideerd resultaat!

4   TIME TO SHOW RESULTS

In de laatste sessie verfijnen we de resul-
taten: we verwerken alle oefeningen 
en feedback tot één bruikbaar geheel. 
Het eindresultaat: een echte Busigraph. 
U kiest zelf op welke manier u deze 
meeneemt: een roll-up banner, een 
bedrijfsposter,…

"Het ontwikkelen van een C9 

Busigraph is heel interessant omdat 

je doorheen het traject verplicht bent 

om stil te staan bij alle belangrijke 

aspecten van je bedrijf.  Wat het 

anders maakt dan andere creatieve 

strategie sessies is dat je het 

resultaat effectief ook achteraf kunt 

gebruiken voor interne- en externe 

communicatiedoeleinden.  We 

hebben de techniek bijvoorbeeld 

toegepast naar aanleiding van de 

lancering van een nieuwe koffie, 

de NESTOR espresso. De grafische 

voorstelling werd door onze klanten 

gesmaakt." 

Vinciane Pattyn  - Zaakvoerster Grootmoeders 
Koffie

Workshop

Busigraph

Bent u ook een beetje uitgekeken op de traditionele strategische sessies voor KMO’s? Luisteren, notities maken en 

met een ongedaan gevoel naar huis vertrekken? Dan begint immers vaak het echte werk pas. Passief leren is verleden 

tijd: tijdens deze Workshop zet C9 u aan het werk. We behandelen alle aspecten van uw organisatie én u neemt 

een tastbaar resultaat mee naar huis. Deze Busigraph-methodiek werd in 2016 ontwikkeld door een multidisciplinair 

team van KMO–ondernemers, experts en adviseurs.  Dit programma heeft geen goeroe allures, geen theoretische 

modellen: het werd ontwikkeld vanuit de praktijk. Van missie tot visie, van financiële kerncijfers tot creatief denken en 

van doelstellingsgerichtheid naar de sociale aspecten. Kortom, alle aspecten van uw organisatie komen aan bod.

B R E N G  U W  K M O  I N  K A A R T ! 

Voor wie?

KMO-ondernemers die door middel van 
praktische oefeningen snel grondig inzicht 
willen krijgen in alle aspecten van hun 
bedrijfsstrategie.

KMO-ondernemers die hun bedrijfsdoelen 
intern en extern in één oogopslag willen 
duidelijk maken. Bijv. bij klantpresentaties, 
op beurzen, advertenties, etc. 

Docent

Tim Belon is sinds 2004 
betrokken bij verschil-
lende UNIZO-projecten 
en is medeoprichter van 
C9. C9 is gespecialiseerd 
in praktische adviesver-

lening, training & coaching met een sterke 
internationale focus. Tim is een expert op 
het gebied van strategie en het bouwen 
aan de toekomst van uw bedrijf. Bij onder-
nemers scoort Tim altijd zeer goed 
( > 9 op 10). 

Niet alleen de zeer ervaren coaches zullen 
u steunen om tot concrete resultaten te 
komen, ook de ervaring van uw collega- 
ondernemers zal helpen om u snel een zeer 
grondig inzicht te geven in alle aspecten 
van uw onderneming.

Uw tijd waard:

• Exclusief bij UNIZO: van 
ondernemers voor ondernemers. 

• U gaat naar huis met uw 
eigen Busigraph.

• “Doe” sessies doorspekt met 
praktische oefeningen.

In samenwerking met:

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming 
(>50 en <250 werknemers): -30%

DUUR

4 namiddagsessies van 13 tot 18u

Welkom met broodjes vanaf 12.30u. 

LOCATIE EN DATA

Rode Bol, Gent:

Donderdag 2017: 18/05, 15/06, 29/06

Dinsdag 2017: 6/06

 INSCHRIJVEN 

Deelname aan deze workshop is beperkt 
tot 12 deelnemers om persoonlijke 
aandacht te garanderen.  
Schrijf meteen in:

www.ondernemersacademie.be/166

Uw inschrijving staat garant voor 
topexperten, een aangename locatie 
en ontwerp en ontwikkeling van 
uw eigen busigraph. Welkom met 
broodjes, koffiebreak en afsluitend 
netwerkmoment. Gratis parking.

PRIJS
(EXCL. 

BTW)

Met KMO-
portefeuille

Zonder
KMO-

portefeuille
KO* 

(-40%)
MO*

(-30%)

UNIZO-lid € 960 € 1120 € 1.600 

Geen lid € 1080 € 1260 € 1.800 

Voor meer info zie p.35. 

Het eindresultaat: uw KMO in kaart
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* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming 
(>50 en <250 werknemers): -30%

UW
SCORE
8,4/10

"Deze opleiding is op maat van 

de KMO-ondernemer, hierdoor 

heb ik geleerd om correcte 

financiële conclusies te kunnen 

trekken. We zijn hierdoor zelfs 

van boekhouder veranderd." 

Reinhilde Desmedt - SLV Rent

Workshop

Financieel management 
in uw KMO

Ondernemen draait om centen, dat begrijpt elke ondernemer. Maar snapt u werkelijk de volle 

impact van uw balans, resultatenrekening, cashflow enz. op uw KMO? In deze workshop zijn 

we niet te beroerd om ook de meest elementaire financiële basisbegrippen op te frissen. In 

één beweging verstevigen we uw positie als gesprekspartner inzake financiële kwesties en 

krijgt u tips mee om wanbetalers te vermijden. Kortom, deze workshop is elke cent waard.

B E T E R  F I N A N C I E E L  I N Z I C H T  VO O R 
E E N  B L A K E N D  G E ZO N D  B E D R I J F 

Voor wie?

Voor zelfstandige ondernemers en KMO-
managers die hun financieel inzicht in de 
eigen bedrijfsvoering willen versterken. 
Voor ondernemers die sterker in hun 
schoenen willen staan in gesprekken met 
hun boekhouder/accountant. Voor KMO-
ondernemers die hun boekhouder/accoun-
tant eindelijk willen begrijpen, en zelfs 
kritische vragen willen kunnen stellen.

Docent

Geert Van Rysseghem is 
accountant, bedrijfs-
revisor en vennoot-
zaakvoerder van D&V 
bedrijfsadviseurs. 
Hij weet als geen 

ander “droge” theorie om te zetten in 
een verstaanbare taal.

Uw tijd waard:

 • U stelt nu de juiste vragen aan 
uw accountant of boekhouder, 
begrijpt u de antwoorden 
van uw accountant of 
boekhouder ten gronde.

 • U formuleert uw financiële 
verwachtingen met 
kennis van zaken.

 • Cijfers en centen hebben voor 
u geen geheimen meer.

DUUR

4 namiddagsessies van 13 tot 18u

Welkom vanaf 12.30u. 

LOCATIE EN DATA

Rode Bol Gent: 
Donderdag 2017: 20/04, 
04/05, 18/05, 01/06

ALM Antwerpen:
Donderdag 2017: 12/10, 26/10, 09/11, 23/11 

 INSCHRIJVEN 

Het aantal plaatsen is beperkt. Schrijf 
meteen in: 
Gent

www.ondernemersacademie.be/157

Antwerpen

www.ondernemersacademie.be/158

Uw inschrijving staat garant voor 
topexperten, een aangename 
locatie en syllabus. Welkom met 
broodjes, koffiebreak en afsluitend 
netwerkmoment. Gratis parking.

PRIJS
(EXCL. 

BTW)

Met KMO-
portefeuille

Zonder
KMO-

portefeuille
KO* 

(-40%)
MO*

(-30%)

UNIZO-lid € 720 € 840 € 1.200 

Geen lid € 840 € 980 € 1.400 

Voor meer info zie p.35.

Programma in detail

1   BASICS BOEKHOUDEN

 • Inleiding over ondernemingsvormen

 • Basiskennis BTW en fiscaliteit

 • Werking dubbel boekhouden 

2   MIJN BALANS EN 
RESULTATENREKENING

 • Analyse van de jaarrekening

 • Vermogensstroomanalyse

 • Het verschil tussen winst- 

en cashflow-concept

 • Soorten cashflow

 • Interpretatie van een kasstroomtabel

 • Een kasstroomtabel voor de eigen 

vennootschap: toepassing in excel

3   MIJN FINANCIEEL PLAN

 • De verschillende onderdelen 
van een financieel plan

 • Inzichten verwerven in 
de soorten kosten

 • Opmaak van gebudgetteerde balans, 
resultatenrekening en kasstroomtabel

 • Toepassing in excel (financieel plan)

4   HOE MIJN BEDRIJF 
SNELLER BETAALD 
WORDT EN WANBETALERS 
VERMIJDT!

 • Waarom debiteurenbeheer?

 • Preventie, kredietverzekering, …

 • Juridische aspecten voor 
debiteurenbeheer

ENKELE REACTIES 
VAN DEELNEMERS

"Zeer interessante opleiding, die voor 
mij nog langer had mogen duren."
Nele Cornelis - SANEMA 

"Goede docent die u wegwijs maakt in 
het financiele aspect van een onderne-
ming."
Kristof Derdeyn - Eventify Comm.

"Zeer goede cursus. Veel theorie maar 
die werd goed gelinkt aan de praktijk."
Bram De Cuyper - Tuinen De Cuyper 

Leerdoelen:
 • Het verschil tussen BTW en 
belastingen op vlak van aftrek, 
verworpen uitgaven, fiscale 
optimalisatie tussen vennootschaps- en 
personenbelasting klinken voortaan 
niet meer als Chinees voor u.

 • Een jaarrekening lezen en interpreteren 
en de knipperlichten signaleren 
vormen geen enkel probleem meer.

 • Het begrip ‘cash flow’ wordt onder 
de loep genomen: u begrijpt 
nu waar uw geld vandaan komt 
en waar het naartoe gaat.

 • U werkt aan uw eigen financieel plan.

 • U krijgt uw debiteurenbeheer beter op 
de rails met praktische tips & tricks.
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Workshop

Wake-up call voor economische 
vrije beroepers

Vergeet de termen accountant, fiscalist, revisor. De nieuwe generatie van ondernemers wil een 

raadgever, een begeleider om samen antwoorden te zoeken op nieuwe economische uitdagingen 

en een veranderende financiële en fiscale realiteit. Bent u zo een meerwaardecoach? Bent u 

mee met de nieuwste innovaties en technologieën? Omarmt u de digitalisering? Legt u uw 

groei bij uw adviserende rol? Deze workshop is voor u en uw team een echte wake-up call.

Z E T  KO E R S  N A A R  AC C O U N TA N C Y D OTC O M : 
T R A N S F O R M AT I E ,  I N N OVAT I E  E N  D U U R Z A A M H E I D 

Voor wie?

Voor accountants, boekhouders-fiscalisten, 
belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren die 
hun rol willen herdefiniëren volgens de ver-
anderende verwachtingen van hun klanten.

Docenten

De Schipper Groep is een accountants- 
en adviesorganisatie uit Nederland, die 
reeds twee jaar bezig is met het ombou-
wen van hun accountancy bedrijfsmodel. 
Commercieel directeur, Erik Van Den 
Dobbelsteen neemt u tijdens deze drie ses-
sies graag mee door de reis die het bedrijf 
heeft afgelegd. In een interactieve sessie 
vertelt hij openhartig over de valkuilen en 
de resultaten die de Schipper organisatie 
ervaart in dit veranderproces.

Leer van boeiende praktijkgetuigenissen uit 
andere sectoren!

Uw tijd waard:

• U leert meer (financiële) resultaten 
uit uw organisatie te halen en hoe 
u uw mensen daarin meekrijgt.

• De verandering in uw 
structuur en gedrag levert 
gegarandeerd resultaat.

• U krijgt een echte wake-up 
call om uw bedrijf voor te 
bereiden op de toekomst!

1   SESSIE 1: UW WAKE-
UP CALL

We kijken vooruit naar de toekomstige 
evoluties in uw praktijk.

Leerdoelen:
 • Welke trends en ontwikkelingen 
vormen een uitdaging voor de 
toekomst van uw beroep?

 • Wat betekenen concepten als 
innovatie en duurzaamheid 
in uw sector?

 • Hoe dwingen trends en 
ontwikkelingen deze sector tot 
innovatie en duurzaamheid? 
Bijv. online diensten, app’s, 
netwerk economieën, etc. 

 • Van welke andere sectoren 
kunnen we leren?

Praktijkgetuigenis: “(r)evolutie in 
Accountancy” van de  Schipper Groep, 
Nederland.

2  SESSIE 2: RICHTEN

Hoe kom ik tot een strategische plan 
voor mijn accountancy-/ boekhoudprak-
tijk? Wat zijn de belangrijkste aandachts-
gebieden op het gebied van innovatie 
en duurzaamheid. En hoe vertaal ik deze 
processen binnen mijn organisatie?

Leerdoelen:
 • De laatste trends en ontwikkelingen 
uit uw omgeving (digitalisering 
en klantveranderingen) vertalen 
naar uw eigen accountancy-/ 
boekhoudpraktijk. 

 • De ontwikkelingen uit de strategische 
literatuur vertalen naar uw eigen 
situatie, zodat u kunt komen tot een 
innovatief organisatieconcept.

 • Strategische doelen opstellen voor 
elk aspect in de bedrijfsvoering: 
people, planet, profit, policy, 
participation, passion.

Praktijkgetuigenis: “Innovatief 
Innoveren” van de Filip Dergent -  
Konsilianto.

3  SESSIE 3: INRICHTEN

We behandelen de do’s en don’ts van het 
implementeren van de strategie tijdens 
het verandertraject. Dit geeft inzichten in 
wat u kunt doen om uw praktijk op een 
duurzame en innovatieve manier in te 
richten en uw medewerkers op de juiste 
manier te faciliteren met handige en 
bruikbare tools. We spieken bij collega’s 
uit de juridische sector en leren van hun 
ervaring. 

Leerdoelen:
 • Welke belemmeringen en 
obstakels u kunt tegenkomen 
tijdens dit traject en hoe u daar 
het beste mee om kunt gaan.

 • Uw medewerkers mee te nemen 
op deze veranderingsreis, om zo 
uw strategie te implementeren 
in uw organisatie.

 • Gebruik te maken van tools als 
het klantfocusmodel en het 
klantenplan om uw KMO-klanten 
optimaal van dienst te zijn en hun 
prestatie te helpen verbeteren.

 • Uw medewerkers beter te laten 
samenwerken om alle kennis en kunde 
van de medewerkers te bundelen in 
het belang van uw KMO-klanten.

 • Aan de hand van voorbeelden 
uit de praktijk een vertaling te 
maken naar uw eigen organisatie, 
zodat u na de sessie direct aan 

Programma 
in detail

de slag kunt gaan met uw eigen 
accountancy-/ boekhoudpraktijk.

Praktijkgetuigenis uit juridische sector 
van advocatenkantoor LA-ON.

4  SESSIE 4: VERRICHTEN

Deze sessie gaat om het “doen”: zorgen 
dat u en uw medewerkers de afgespro-
ken koers uitwerken, uitdragen en uitvoe-
ren. Tijdens deze sessie bespreken we in 
een dialoog wat werkt en niet werkt om 
mensen te helpen veranderen, zodat de 
ingeslagen koers van uw praktijk wordt 
omarmt. 

Leerdoelen:
 • De organisatiecultuur te voeden 
om het gewenste gedrag bij uw 
medewerkers te stimuleren.

 • Gebruik te maken van verschillende 
leiderschapsuitgangspunten 
om uw medewerkers aan te 
spreken op hun performance, 
zodat ze de doelen behalen.

 • Werken met KPI’s om uw strategie te 
realiseren die u in uw accountancy-/ 
boekhoudpraktijk heeft vastgesteld.

 • Werken met sturingstool om de 
nieuwe of andere houding en 
gedrag te monitoren en te sturen in 
verschillende management momenten 
van de waarheid die u tegen kunt 
komen tijdens dit veranderproces.

De sessies zijn opgebouwd door de 
combinatie van theorieën van onder 
meer: Michael Porter, Steven van 
Belleghem, Bruce Bodaken, Frans van 
Wijngaarden, Jack Welch, Carmine Gallo, 
Jos Burgers.

ACCREDITATIE AANGEVRAAGD BIJ IAB 
EN BIBF: 20 VORMINGSUREN!

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming 
(>50 en <250 werknemers): -30%

UW
SCORE
9,3/10

In samenwerking met:

"Ik was, ben en blijf laaiend 

enthousiast over deze opleiding. 

Deze opleiding heeft invloed op 

de toekomst van ons bedrijf." 

Luc Coopman - Cobofisk

"Erik spreekt echt uit ervaring 

en zorgt voor een interessante 

kennismaking met innovatie in 

onze sector." 

David Coorevits - Icounting

 INSCHRIJVEN 

Het aantal plaatsen is beperkt. 
Schrijf meteen in: 
www.ondernemersacademie.be/161

DUUR

4 namiddagsessies van 13 tot 18u
Welkom vanaf 12.30u. 

LOCATIE EN DATA

ALM Antwerpen: 
Dinsdag 2017: 02/05, 16/05, 30/05, 13/06

Uw inschrijving staat garant voor 
topexperten, een aangename 
locatie en syllabus. Welkom met 
broodjes, koffiebreak en afsluitend 
netwerkmoment. Gratis parking.

PRIJS
(EXCL. 

BTW)

Met KMO-
portefeuille

Zonder
KMO-

portefeuille
KO* 

(-40%)
MO*

(-30%)

UNIZO-lid € 840 € 980 € 1.400

Geen lid € 960 € 1.120 € 1.600

Voor meer info zie p.35. 
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* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming 
(>50 en <250 werknemers): -30%

Workshop

Stappenplan naar een 
succesvolle overname

Wat is een bedrijf waard? Wat zijn de juridische en fiscale implicaties? Hoe financier ik een overname? 

Bij een overname spelen altijd praktische en meestal ook persoonlijke kwesties. Deze workshop 

bereidt u daarop correct en concreet voor. Overnemen of overlaten: misschien doet u het maar één 

keer, dan wel liefst goed! In 4 korte namiddagsessies coachen wij u naar een succesvolle overdracht.

M A A K  VA N  E E N  OV E R N A M E  E E N  P O S I T I E F  V E R H A A L , 
O F  U  N U  D E  KO P E R  O F  D E  V E R KO P E R  B E N T 

Voor wie?

Op maat van ondernemers: een ieder die 
een mogelijke koop of verkoop/overdracht 
van een bedrijf in het vooruitzicht heeft. 

Dezelfde workshop wordt in het najaar 
georganiseerd speciaal voor boekhouders/
accountants/bedrijfsadviseurs. 

Uw tijd waard:

• U maakt uw eigen actieplan voor een succesvolle overname op.

• U weet hoe en waarom een waardebepaling voor een KMO wordt gemaakt.

• U leert een verkoopdossier samen te stellen en onderhandelingen te voeren.

Programma 
in detail

1  ORIËNTATIE 

U ontdekt de knelpunten van een over-
dracht en maakt een overname-actieplan:

 • Stap 1: Denken aan de overdracht. 
Alles wat u moet weten, overwegen, 
in vraag stellen vooraleer u 
verdere stappen kan zetten!

 • Stap 2: Is het bedrijf verkoopklaar? 
Meet uw verkoopbaarheid met de 
speciaal ontwikkelde overnamescan!

 • Stap 3: Tijd voor actie. U maakt onder 
begeleiding uw eigen actieplan op 
korte, middellange en lange termijn.

LEERDOEL: Na deze sessie weet u waar-
aan u begint, hoe én wanneer u het best 
begint. U heeft de knelpunten via de 
'overnamescan' ontdekt en een duidelijk 
'actieplan' opgemaakt! U bent nu duide-
lijk een stap verder! 

2   VERKOOPSKLAAR MAKEN 
EN WAARDEBEPALING 

U leert hoe een waardebepaling voor de 
KMO dient opgemaakt te worden:

 • Stap 4: U stelt een ondernemingsplan 
op voor de toekomst.

 • Stap 5: Waardebepaling: 
begrippen en methoden.

LEERDOEL: Na deze sessie weet u 
waarom en vooral hoe een waarde-
bepaling voor de KMO dient opgemaakt 
te worden. Het is nu duidelijk welke 
parameters 'waarde' creëren. Theorie en 
praktijk voorbeelden geven u de brood-
nodige kennis en inzicht. 

3  HET VERKOOPPROCES 

Het overnameproces wordt steeds 
concreter. U leert een verkoopdossier 
samenstellen, en onderhandelingen te 
voeren:

 • Stap 6: Hoe maakt u een 
anoniem profiel en een beknopt 
informatiememorandum?

 • Stap 7: U leert zoeken naar potentiële 
kopers of interessante overnames.

 • Stap 8: Hoe benadert u 
potentiële kopers/verkopers?

 • Stap 9: Hoe bepaalt u de juiste 
onderhandelingsstrategie en 
zoekt u naar synergie?

 • Stap 10: Hoe voert u succesvol 
de onderhandelingen (vanuit het 
perspectief van koper én verkoper)?

Op deze dag gaan we ook dieper in op de 
fiscale implicaties voor koper en verko-
per en leert u het verschil tussen verkoop 
van aandelen versus verkoop van activa.

 • LEERDOEL: Samen wordt het duidelijk 
hoe u dit nu het best aanpakt! 
Fouten maken 'is not an option'. 

4  DE EIGENLIJKE VERKOOP 

U leert waarom duidelijke vragen en 
een sterke voorbereiding, een must zijn. 
U leert ook het belang van een water-
dicht contract. Verder wordt nog even 
de post-overnamefase voor de koper 
besproken:

 • Stap 11: De intentieverklaring en de 
due diligence (boekenonderzoek).

 • Stap 12: De eindovereenkomsten 
opstellen. Waarop moet 
u letten als koper?

 • Post-overnamefase 

LEERDOEL: Gebruikelijke bepalingen tij-
dens dit proces, zekerheden en te vermij-
den valkuilen en aansprakelijkheden zijn 
nu geen onbekende meer.

Docent

Eddy Claesen is accoun-
tant, belasting consulent, 
initiatiefnemer van 
o.a. www.fiscaalcorrect.be én 
overnamecoach bij UNIZO.

UW
SCORE
8,5/10

OP MAAT 
VAN ONDER-

NEMERS

In samenwerking met:

 INSCHRIJVEN 

Het aantal plaatsen is beperkt. 
Schrijf meteen in: 
www.ondernemersacademie.be/159

DUUR

4 namiddagsessies van 13 tot 17u30
Welkom vanaf 12.30u.

LOCATIE EN DATA

Rode Bol, Gent: 
Donderdag 2017: 18/05, 1/06, 15/06, 29/06

Uw inschrijving staat garant voor 
topexperten, een aangename 
locatie en syllabus. Welkom met 
broodjes, koffiebreak en afsluitend 
netwerkmoment. Gratis parking.

PRIJS
(EXCL. 

BTW)

Met KMO-
portefeuille

Zonder
KMO-

portefeuille
KO* 

(-40%)
MO*

(-30%)

UNIZO-lid € 720 € 840 € 1.200

Geen lid € 840 € 980 € 1.400

Voor meer info zie p.35. 

"Je leert echt hoe je je zaak klaar 

maakt voor een overname. Goede 

lesgever en zeker interessant voor 

zij die er nog niet veel van af weten." 

Caroline de Schipper - Serengeti
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MEER WETEN?

Deze gouden tips worden verzilverd tijdens de Inspiration sessies 
Baas over uw Prioriteiten en Baas over uw inbox dit voorjaar bij 
de Ondernemersacademie. Op een heldere en interactieve manier 
leert u uw effectiviteit en productiviteit naar een hoger niveau te 
tillen en creëert u rust in uw agenda, mailbox en hoofd! Kijk op de 
volgende pagina’s voor meer info. 

HIER GEVEN WE U ALVAST 6 
GOUDEN TIPS VAN JOHAN MEE:

1  Zorg voor een 
impulsloze omgeving
Als u een collega hoort bellen, dan wilt 
uw brein het gesprek volgen, maar u 
hoort maar één kant. Dus zijn we onbe-
wust de hele tijd bezig met het gesprek 
aan te vulllen wat u natuurlijk afleidt 
van het werk. Zoek voor uzelf een rus-
tige plek waar u geconcentreerd kan 
werken en niet wordt afgeleid door 
omgevingsgeluiden, maar toch bereik-
baar bent voor uw medewerkers.

2   Reken niet op uw interne klok
De beste manier om dingen niet te ver-
geten is zeker niet uw interne klok. Zet 
bijvoorbeeld herinneringen in uw out-
look-agenda of een alarm in uw gsm.

3   Bepaal wat u wilt gaan doen 
en niet wat u wilt hebben

Om baas te blijven over uw tijd, maakt 
u best to-dolijstjes. Maar belangrijk is 
dat het een haalbare lijst is. Daarbij 
is het van belang goed het verschil 
te beseffen tussen wat u wilt doen 
en wat  u wilt hebben. Om iets wat 
u wilt te verwezenlijken, moet u vaak 
meerdere dingen doen. Zo kan u op 
het einde van de dag wel eens bedro-
gen uitkomen! Beter is dus alle taken 
afzonderlijk op de to-dolijst te zetten, 
en zet er deadlines bij. 

4   Zet uzelf altijd in cc 
Wanneer u een medewerker of col-
lega een mail stuurt met een vraag 
of opdracht, zet u best uzelf in cc. 
Verplaats die mail dan naar een aparte 
folder. Dan heeft u alles waar u op zit 
te wachten samen. 

Vandaag heeft maar liefst 41% 

van de Vlamingen volgens 

onderzoek het gevoel dat de 

dagen te weinig uren tellen.

Bij vrouwen ligt dat percentage nog 
hoger: 45%. We zijn allemaal dagelijks 
onderhevig aan honderden impulsen 
die een grote impact hebben op uw 
professionele leven. Volgens trainer 
Johan D’Haeseleer “verslapt uw aan-
dacht, u moet vaker dingen hernemen 
of opnieuw beginnen. U bent minder 
productief. Het zorgt ervoor dat u 
klanten of omzet misloopt.”

Softwaregigant Microsoft publiceerde 
nog recent: 
‘Onze aandachtsspanne is nu minder 
lang dan die van een goudvis'. 

Het is dus bewezen dat het moeilijker 
is om te concentreren in het digitale 
leven. 

De oplossing? Een kwestie van uw 
gedrag te veranderen, én hulpmiddelen 
te vinden die het beste bij u passen. In 
de opleidingen 'Baas over uw priori-
teiten' en 'Baas over uw mailbox' reikt 
Johan D’Haeseleer die tools aan. “U 
moet voor uzelf de tools vinden die het 
beste bij u passen. Zo houdt u het het 
langste vol. Makkelijk is dat niet. Het is 
vaak een kwestie van trial en error”. 

B I E D  H O O F D  A A N  D E  R AT R AC E 
( b ro n :  ZO  M a g a z i n e ,  j u n i  2 0 1 6 )

Het lichtje van onze smartphone flikkert voortdurend om ons op de 

hoogte te houden van binnenkomende mails, tweets, facebook of 

andere sociale mediaposts en we zijn geneigd – of sociaal verplicht – 

om meteen te reageren. Hoe zorgen we ervoor dat we alles de baas 

blijven en onszelf niet verliezen in die constante stroom van impulsen? 

Tijd voor een spoedcursus met Johan D’Haeseleer: spreker, trainer 

en coach gespecialiseerd in persoonlijke efficientie.

Johan D'Haeseleer

Word baas over 
uw prioriteiten én 
mailbox

5   Slaap voldoende

Het is een waarheid als een koe. Ver-

moeidheid zorgt ervoor dat u snel 

bent afgeleid, u niet kan concentreren 

en u veel langer aan een taak bezig 

bent dan anders. Als mensen tijd te 

kort komen, is slaap vaak het eerste 

wat ze achterwege laten. Foute keuze!

6   Prioriteit is niet 
hetzelfde als capaciteit

Het heeft geen zin om prioriteiten vast 

te leggen die 10 uur in beslag nemen 

als u eigenlijk maar 7 uur ter beschik-

king hebt. Wanneer u eenmaal zicht 

hebt op uw capaciteit, bepaal dan uw 

prioriteiten. 
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Inspiration Seminar

Baas over uw prioriteiten

Komt u steeds tijd tekort? Heeft u teveel aan uw hoofd? Kunt u uw werk niet van u 

afzetten? Dit kan anders met slimmer, compleet en efficiënter timemanagement. 

Garantie: Meer dan drieduizend deelnemers volgden reeds deze training. Wilt u ook 

meer gedaan krijgen in minder tijd en op het einde van uw dag het gevoel hebben dat u 

effectief en efficiënt gewerkt hebt? U kan leren om het overzicht te bewaren zelfs in een 

snel veranderende omgeving, om acties te nemen voor de lange termijn en extra tijd te 

hebben voor uw passies. Dit is precies wat de training ‘Baas over uw prioriteiten’ doet.

E I N D E L I J K  E E N  SYS T E E M  M E T  P R A K T I S C H E  TO O L S 
O M  U W  P R I O R I T E I T E N  T E  S T E L L E N  E N  T E  B E WA K E N

Uw tijd waard:

• U ontdekt hoe u 2 uur per dag kan 
winnen die u dan kan besteden 
aan de echt belangrijke zaken.

• U leert een slimmere, complete 
en efficiënte timemanagement 
methodiek welke u controle 
geeft, al uw inboxen leeg houdt, 
en u überproductief maakt.

• U krijgt tips aangereikt 
om het systeem dusdanig 
te implementeren, dat het 
blijvend voor u werkt.

Voor wie?

Voor ondernemers die onder andere hun 
doelen sneller willen bereiken, hun inbox 
onder controle willen houden, baas willen 
zijn over hun to-dolijst – én die extra tijd 
nodig hebben.

De docent

Collega-ondernemer en 
ervaren trainer Johan 
D’Haeseleer leert u in een 
heldere en interactieve stijl 
de methode, de tips en de 
trucs voor het opnieuw 

controle krijgen over uw prioriteiten. 

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming 
(>50 en <250 werknemers): -30%

Programma 
in detail
 • De laatste inzichten in slimmer 
timemanagement.

 • Hoe u overzicht behoudt over 
uw to-do’s en prioriteiten (bij-)
stelt maar ook bewaakt.

 • Hoe u een slimmer timemanagement 
systeem opzet aangepast aan u 
en de tools die u gebruikt.

 • Waarom reflectietijd, overzicht en afstand 
creëren u opnieuw controle zal geven.

 • Hoe u de methode blijft toepassen 
zodat het een gewoonte wordt.

Wilt u ook meer gedaan krijgen in minder tijd 
en op het einde van uw dag het gevoel heb-
ben dat u effectief en efficiënt gewerkt hebt? 
Schrijf u dan snel in.

 INSCHRIJVEN 

De vorige editie was volzet. 
Snel inschrijven is aanbevolen!
www.ondernemersacademie.be/162

DUUR

1 namiddagsessie van 13 tot 18u
Welkom vanaf 12.30u. 

LOCATIE EN DATUM

Rode Bol, Gent: 
Dinsdag 2017: 16/05

Uw inschrijving staat garant voor 
topexperten, een aangename 
locatie en syllabus. Welkom met 
broodjes, koffiebreak en afsluitend 
netwerkmoment. Gratis parking.

PRIJS
(EXCL. 

BTW)

Met KMO-
portefeuille

Zonder
KMO-

portefeuille
KO* 

(-40%)
MO*

(-30%)

UNIZO-lid € 270 € 315 € 450 

Geen lid € 330 € 385 € 550 

Voor meer info zie p.35. 

"Door deze opleiding heb ik 

meer gemoedsrust gekregen. 

Ik ben Johan zeer dankbaar! 

De opleiding is aan te raden 

voor mensen met een overvolle 

agenda!" 

Ariadne Wils - De Draad van Ariadne

Inspiration Seminar

Baas over uw mailbox

Gaat u prat op de vele honderden ongelezen e-mails in uw mailbox of net op het feit 

dat u alles onder controle heeft? In deze workshop leert u de belangrijke principes 

in Outlook. Principes die orde creëren in de e-mailchaos, die tijd besparen en stress 

voorkomen. Geen gemiste afspraken, deadlines of taken. U neemt de touwtjes terug 

in handen. U duikt samen met de docent in Outlook zelf. Geen Powerpoint slides 

vol theorie dus, maar gewoon een middag orde op zaken stellen in uw outlook.

I N  2  X  1 5  M I N U T E N  P E R  DAG  E E N  L E G E  I N B OX

Uw tijd waard:

• U kan uw taken beheren op 
de meest efficiënte manier.

• U kan Outlook opzetten 
als een focus-tool in plaats 
van een afleidingstool.

• Uw productiviteit is 
gestegen waardoor u meer 
kunt doen met uw tijd.

• Daarnaast heeft u inzicht in 
wat u aankunt en wat er nog 
aan werk aankomt. Zo kan u 
beter prioriteiten stellen.

Voor wie?

Voor ondernemers die hun doelen sneller 
willen bereiken, controle willen hebben 
over hun inbox – én die extra tijd nodig 
hebben. Enkel voor Outlook op PC of 
Outlook via Parallels op Mac (niet Apple 
mail).

De docent

Collega-ondernemer en 
ervaren trainer Johan 
D’Haeseleer leert u in een 
heldere en interactieve stijl 
de methode, de tips en de 
trucs voor het opnieuw 

controle krijgen over uw prioriteiten. 

Programma 
in detail
 • Outlook aanpassen zodat afleidingen 
verdwijnen en focus terug verschijnt.

 • Minder tijd verliezen aan het organiseren 
van uw e-mails en ze terugvinden.

 • Mails omzetten in kalender en takenitems 
(Op één manier die voor jou elegant is).

 • Outlook voor u laten werken, 
beslissen zodat Outlook u helpt 
in plaats van u tijd te kosten.

 • Regels gebruiken die u helpen en zelfs 
beschermen wanneer u een e-mail 
verstuurt, en u twee seconden later 
merkt dat u zich vergist heeft?

 • Outlook gebruiken zodat u 
minder tijd kwijt bent aan het 
stellen van uw prioriteiten.

 • Bonus: hoe u een link legt tussen 
OneNote en Outlook.

Wilt u ook een lege mailbox én een leeg 
hoofd krijgen? 
Schrijf u dan snel in.

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming 
(>50 en <250 werknemers): -30%

 INSCHRIJVEN 

Het aantal plaatsen is beperkt. 
Schrijf meteen in: 
www.ondernemersacademie.be/164

DUUR

1 namiddagsessie van 13 tot 18u
Welkom vanaf 12.30u. 

LOCATIE EN DATUM

Rode Bol, Gent: 
Dinsdag 2017: 13/06

Uw inschrijving staat garant voor 
topexperten, een aangename locatie 
en syllabus. Welkom met koffie, 
broodjeslunch, netwerkmoment. 

PRIJS
(EXCL. 

BTW)

Met KMO-
portefeuille

Zonder
KMO-

portefeuille
KO* 

(-40%)
MO*

(-30%)

UNIZO-lid € 270 € 315 € 450 

Geen lid € 330 € 385 € 550 

Voor meer info zie p.35. 

NEEM UW 
LAPTOP 

MEE
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Voor wie?

Deze training is ideaal voor ondernemers, 
startups, verkoopleiders, junior- en senior-
verkopers. Deze bootcamp is dus nuttig 
voor iedereen die moet presteren in de 
verkoop.

De docent

Yves Roelens oefent 
ondernemers, sales-
managers en verkopers 
in de verkoopkunst. 
Zijn verkoopseminaries 
worden drukbezocht. 
Meer dan 3.000 zaken-
mensen namen het 

voorbije jaar deel aan zijn sales events.

TIP: Smaakt deze Bootcamp naar meer? Ga 
dan voor de totale onderdompeling in de 
essentiële principes van uw verkoopsucces, 
en boek de Masterclass Salescyclus. 
(Zie p.10).

Inspiration Seminar

Sales Bootcamp

Zaakvoerder, CEO, consultant, accountmanager, leverancier, partner ... niemand is verkoper, 

maar iedereen verkoopt. De één heeft klanten binnen de eigen organisatie, de ander erbuiten. 

Of u nu in producten of diensten doet, in de profit of non-profit werkt – elke businessrelatie 

is een commerciële relatie. Dus u kunt zich maar beter thuis voelen in de verkoop! 

Het eerste wat u tijdens dit inspirerende seminar leert, is uzelf verkopen aan uzelf. Zelfvertrouwen 

opbouwen, de energie en de drive in uzelf ontdekken waarvan u misschien niet eens wist dat u ze 

had. Vervolgens ontdekt u de fijne knepen van het vak om direct rendabeler te verkopen. Verkocht?

L E E R  A L L E S  O M  W I N S TG E V E N D E R  V E R KO P E N  I N  1  DAG 

Uw tijd waard! Na het Sales Bootcamp kunt u: 

• (Nog) professioneler, aanstekelijker en overtuigender verkopen.

• Uw klantendatabase aanzienlijk vergroten.

• Met gemoedsrust uw winstgroei verzekeren.

 • Energy mastery: vitaliteitsprincipes 
die u de energie geven om 
uw grenzen te verleggen.

 • Mind power: systematisch 
uw zelfvertrouwen, drive 
en invloed vergroten.

 • Praktische marketing en prospectie: 
voortdurend nieuwe verkoopkansen 
vinden en verzilveren.

 • Vitale verkoopvervaardigheden: De 
klik vinden met elke klant, overtuigen 
met slimme vragen, meerwaarde 
creëren, prijsdruk neutraliseren, 
koopweerstand opheffen en klanten over 
de streep trekken = orders afsluiten! 

 • Q&A: uw persoonlijke verkoop-
vraagstukken beantwoord en 
veel extra eyeopeners die uw 
verkoopaanpak voorgoed veranderen!

94%
AANGERADEN

Inspiration Seminar

Topcoach (kort)

Wat u niét wil, is moeten zeggen dat u de baas bent. Wat u wél wil, is voor uw medewerkers een 

inspirerende coach kunnen zijn. U hebt dat leiderschap zeker in zich. Laat het eruit komen. Dit mag 

dan de light-versie van de Masterclass Topcoach zijn, al na één middag gaat u positief geïnspireerd 

terug richting onderneming en richting uw team. Zij en uzelf merken meteen verschil.

M A A K  D E  I N S P I R E R E N D E  L E I D E R  I N  U  WA K K E R

Uw tijd waard:

• U ontdekt de impact van een 
coachende managementstijl.

• U ontdekt technieken om 
medewerkers effectiever te 
motiveren, te coachen en te leiden.

• U leert stress te minderen door 
effectiever leiderschap.

Voor wie?

KMO-ondernemers die ondernemen als 
topsport zien en hun dreamteam naar een 
gouden overwinning willen coachen.

De docent

Jef Brouwers is 
Olympisch en UEFA-
coach én (sport)
psycholoog. Hij is spe-
cialist in executive coa-
ching en optimalisatie 
van bedrijfsprestaties. 
Laat hem u inspireren!

Programma 
in detail
1. De basis van het coachen: 

waarom en hoe ga ik wat doen?

2. Hoe te vermijden dat u alles 
weet (of denkt te weten)?

3. Wanneer de pret stopt, start de stress!

4. Business is sport… of is 
sport business?

5. Stop met baas spelen en 
start met coaching!

6. Ik haal alles eruit wat erin 
zit… of toch niet?

7. Hoe vermijd ik dat ik te weinig 
tijd heb, dat men mijn tijd 
steelt, dat ik niet weet naar 
waar de tijd verdwenen is?

TIP: Wil u leiderschap blijvend tot een 
natuurlijke reflex maken? Bekijk dan zeker 
ook het programma van de complete 
Masterclas Topcoach (Zie p.14).

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming 
(>50 en <250 werknemers): -30%

 INSCHRIJVEN 

Het aantal plaatsen is beperkt. 
Schrijf meteen in:
www.ondernemersacademie.be/147

DUUR

1 namiddagsessie van 13 tot 18u
Welkom met broodjes vanaf 12.30u. 

LOCATIE EN DATUM

Biznis Hotel, Lokeren: 
Donderdag 2017: 08/06

Uw inschrijving staat garant voor 
topexperten, een aangename 
locatie en syllabus. Welkom met 
broodjes, koffiebreak en afsluitend 
netwerkmoment. Gratis parking.

PRIJS
(EXCL. 

BTW)

Met KMO-
portefeuille

Zonder
KMO-

portefeuille
KO* 

(-40%)
MO*

(-30%)

UNIZO-lid € 210 € 245 € 350 

Geen lid € 270 € 315 €450 

Voor meer info zie p.35. 

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming 
(>50 en <250 werknemers): -30%

DUUR

1 dagsessies van 10 tot 17u
Welkom vanaf 9.30u. 
OPGELET! Gezien de uiterst actieve 
benaderingswijze van deze trainingsdag, 
bestaat de kans dat de sessie later 
eindigt dan aangekondigd (uiterlijk 
19u). Deelnemers met verplichtingen 
kunnen vanaf 17u vertrekken – zonder 
het risico de kerntopics te missen!

LOCATIE EN DATUM

ALM, Antwerpen: 
Dinsdag 2017: 18/04 

 INSCHRIJVEN 

Het aantal plaatsen is beperkt. 
Schrijf meteen in: 

www.ondernemersacademie.be/153

Uw inschrijving staat garant voor 
topexperten, een aangename 
locatie en syllabus. Welkom met 
koffie, broodjeslunch en afsluitend 
netwerkmoment. Gratis parking.

PRIJS
(EXCL. 

BTW)

Met KMO-
portefeuille

Zonder
KMO-

portefeuille
KO* 

(-40%)
MO*

(-30%)

UNIZO-lid € 330 € 385 € 550 

Geen lid € 390 € 455 € 650 

Voor meer info zie p.35. 

"Zeer inspirerende middag die naar meer 

smaakt! Jef intrigeert en bewijst dat iedere 

ondernemer nog kan groeien." 

Jef Schrauwen - Atelier Schrauwen

Programma in detail
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Dit mag u verwachten:
 • U komt samen in een groep 
van gemiddeld 15 (KMO-)
ondernemers, net als u eigenaar 
van hun eigen bedrijf.

 • Een reeks van 5 tot 10 avondsessies. 
U kiest zelf of u instapt in een 
kort of een lang traject.

 • Elke groep werkt rond een 
specifiek thema. Kies dus de 
focus waarop u wil inzetten.

 • Met het gekozen thema gaat u 
ook effectief aan de slag. Met 
concrete opdrachten werkt u aan 
de versterking van uw eigen bedrijf.

 • De groep wordt begeleid door 
een vaste coach, die de rol 
van begeleider/expert op zich 
neemt. Hij/zij brengt ook extra 
expertise in waar nodig.

 • U bouwt uw netwerk verder uit. 
Dat doet u niet alleen in uw eigen 
groep: tegelijkertijd komen ook 
ondernemersgroepen samen 
rond andere thema’s. Voor, 
tijdens en na de sessies én op 
het nationaal netwerkevent legt 
u ook daar nieuwe contacten.

Meer info? http://ondernemersforum.unizo.be/

Dit mag u verwachten:
 • Ondersteuning bij uw bedrijfsbeleid

Expert@Board beschikt over 
een ruime databank van ervaren 
experts, die reeds hun kwaliteit 
bewezen hebben en die u zullen 
helpen om uw bedrijfsbeleid te 
optimaliseren.

 • Hulp bij strategische beslissingen

Overweegt u buitenlandse markten 
aan te boren? Wilt u de interne 
bedrijfsstructuur verbeteren? 
Expert@Board kan u helpen als 
klankbord bij het nemen van 
belangrijke strategische beslissin-
gen.

 • Betaalbaar

UNIZO zorgt ervoor dat uw expert 
betaalbaar blijft. Als ondernemer 
kunt u beroep doen op steunmaat-
regelen van de Vlaamse overheid 

L A AT  U  I N S P I R E R E N

L A AT  U  B E G E L E I D E N

Deel uw ambitie en bouw aan de toekomst van uw onderneming. Uw ambities waarmaken en de toekomst 

voorbereiden is moeilijk in de drukte van elke dag. Toch gaat u als ondernemer de toekomst best niet onvoorbereid 

tegemoet. Uitdagingen kunnen fantastische opportuniteiten worden, maar tegelijk ook zware tegenslagen. Het 

UNIZO OndernemersForum biedt u een efficiënt lerend netwerk om uw ambitie te ondersteunen en waar te maken.

Bij UNIZO bieden wij naast opleidingen, nog andere mogelijkheden om u, als zaakvoerder, te 

ondersteunen.  Het UNIZO Ondernemersforum is een lerend netwerk waarin u, samen met andere 

ondernemers, onder begeleiding van een coach, werkt rondom een bepaald thema.Via UNIZO Expert@

Board kunt u zich individueel laten begeleiden door topexperts aan betaalbare tarieven.

Wist u dat een topexpert inschakelen in uw bedrijf wèl betaalbaar is? Via Expert@board kunt u een 

topexpert inschakelen voor alle vakdomeinen zoals strategie, financiën, import/export, marketing, 

sales, HRM, opvolging, ICT, innovatie, expansie, logistiek… We beschikken over een zeer ruime databank 

van experten die elk hun kwaliteit bewezen hebben. U kunt vertrouwen op ervaring en kennis aan 

betaalbare prijzen. U kan namelijk gebruik maken van subsidies via de KMO-portefeuille. 

UNIZO Ondernemersforum

Meer begeleiding 
nodig?

UNIZO Expert@Board

(KMO-portefeuille) of het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (KMO-
premie) zodat de kost aanzienlijk 
daalt. 

 • Experts op maat

Alle experts worden zorgvuldig 
gescreend op hun kennis en hun 
inlevingsvermogen in de leefwereld 
van de KMO, de vrije beroeper of 
de zelfstandige ondernemer. We 
maken een offerte op maat van uw 
wensen, en uw bedrijf.

 • Geen administratieve rompslomp

De administratieve rompslomp blijft 
tot het minimum beperkt. Expert@
Board regelt voor u de contracten 
met de experts en volgt alles op. 
De persoonlijke UNIZO-begeleider 
blijft hiervoor het centraal aan-
spreekpunt.

“ De kosten-batenverhouding 

van Expert@Board is onklopbaar. 

Extern advies is voor een 

onderneming sowieso een 

enorme verrijking. Dankzij 

Expert@board wordt het 

bovendien heel toegankelijk. Ik 

denk dat nog te weinig KMO’s 

beseffen welke kansen daar 

liggen.” 

Mieke Van den Berghe - Carré Chocolates

Meer info? www.expertatboard.be
info@expertatboard.be
02 21 22 613
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De Ondernemersacademie is geregistreerd dienstverlener van de Vlaamse Overheid. 
De Ondernemersacademie maakt deel uit van KMONET NV en heeft als 
erkenningsnummer DV.O215551.

Moore Stephens Belgium is een accounting- en consulting bedrijf 
dat zich zowel op kleine als op grote Belgische ondernemingen 
richt. Hierbij beschikken we over een goed geïntegreerde en 
complete dienstverlening, zodat we onze klanten altijd met de 
passende expertise kunnen begeleiden. Concreet hebben we 
zeven business units: Accountancy, Audit, Business Analytics, 
CFO Services, Corporate Finance, Strategy & Operations en Tax 
& Legal Services.

Moore Stephens Belgium combineert de veelzijdigheid van een 
internationale dienstverlener met de vertrouwde, gedreven aan-
pak van een zelfstandig kantoor. Onze nauwe betrokkenheid is 
ook zichtbaar in de nabijheid van onze vestigingen. In België telt 
de groep meer dan 400 medewerkers verspreid over 15 kantoren 
in de regio Antwerpen, Gent, Brussel en Hasselt. Daarnaast heb-
ben we ook een kantoor in San Francisco en Shanghai. Moore 
Stephens Belgium is een onafhankelijk lid van het uitgebreide 
Moore Stephens International netwerk.

Meer info: 
www.moorestephens.be
info@moorestephens.be

De Willis Towers Watson groep is actief in ruim 120 landen met 
meer dan 39.000 medewerkers. We zijn een vooraanstaande 
wereldwijde leverancier van advies, bemiddeling en oplossingen, 
die klanten over de hele wereld helpt om risico om te zetten 
in groeimogelijkheden. KMO’s vormen daarbij een belangrijke 
doelgroep.

Wij ontwerpen oplossingen op het vlak van risicomanagement, 
optimaliseren arbeidsvoorwaarden, laten talent groeien en 
beschermen en versterken zo organisaties en personen. Elke 
dag engageren onze 250 medewerkers in België zich om een 
uitmuntende service te verlenen aan lokale en internationale 
klanten, zowel KMO’s als grote ondernemingen.

Willis Towers Watson Belgium is dankzij haar 5 kantoren in Luik, 
Brussel, Zellik, Hasselt en Kortrijk steeds dicht in de buurt van 
haar klanten-ondernemers.

Meer info: 
www.willistowerswatson.be 
www.riskmanagementopmaat.be
marketing@grassavoye.be

Partners
in opleiding
De Ondernemersacademie staat voor praktijkgerichte en toepasbare expertise. We werken hiervoor 

samen met twee partners die uw uitdagingen, zorgen en enthousiasme kennen en delen. 

Subsidies

Bespaar op uw opleiding!

1    VLAAMSE ONDERNEMERS 
KUNNEN GEBRUIK 
MAKEN VAN DE KMO-
PORTEFEUILLE: 

Kleine ondernemingen: 40% subsidie 
met een maximum van € 10.000 subsidie 
per jaar. Budget vrij te besteden voor 
opleiding en advies.

Middelgrote ondernemingen: 30% 
subsidie met een maximum van € 15.000 
subsidie per jaar. Budget vrij te besteden 
voor opleiding en advies. 

Kleine onderneming (K.O.)
minder dan 50 voltijdse 
werknemers

een jaaromzet van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks 
balans totaal van maximum 10 miljoen euro

€ 10.000 
subsidiebudget

40% 
subsidie

Middelgrote onderneming (M.O.)
minder dan 250 voltijdse 
werknemers

een jaaromzet van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks 
balans totaal van maximum 43 miljoen euro

€ 15.000 
subsidiebudget

30%
subsidie

DE KMO-PORTEFEUILLE SAMENGEVAT

 Kijk op www.ondernemersacademie.be/subsidies voor meer details.

2   ONDERNEMERS UIT 
BRUSSEL KUNNEN GEEN 
BEROEP DOEN OP DE 
KMO-PORTEFEUILLE, 
MAAR KUNNEN WEL 
DE BRUSSELSE PREMIE 
AANVRAGEN.

3   WAALSE 
ONDERNEMERS KUNNEN 
OPLEIDINGSCHEQUES 
AANVRAGEN.
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