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Vandaag een online masterclass, 
morgen een persoonlijke cursus. 

KIES VOOR ONLINE ÉN OFFLINE OPLEIDINGEN OP MAAT VAN JOUW KMO.

PROGRAMMA 
ACADEMIEJAAR 

2020 - 2021

Onze topdocenten gidsen je 
door deze uitdagende tijden. 

Steven Van Belleghem - Jef Brouwers 
Peter De Prins - Jeroen De Flander

Al onze  

opleidingen zijn 

coronaproof. 

Zie p.4.



Programma academiejaar 
2020-2021

Beste ondernemer,

De coronacrisis en de 

naweeën daarvan stellen 

u en uw bedrijf voor 

ongeziene uitdagingen. 

U werd door elkaar 

geschud, u zag hoe 

uw businessmodel, uw 

solvabiliteit, uw liquiditeit … 

op de proef werd gesteld 

door factoren die u, zelfs 

in uw stoutste dromen, 

niet kon zien aankomen, 

laat staan incalculeren. 
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Maar bij de pakken blijven zitten, dat kent u niet. Het devies van wijlen Winston Churchill, 

“Never waste a good crisis”, is actueler dan ooit en volop van toepassing. Het positieve aan zowat 

elke crisis is dat ze u uit uw evenwicht brengt, dat ze u dwingt tot reflectie, tot het in vraag stellen 

van de manier waarop u de dingen aanpakt. U wordt gedwongen tot nieuwe keuzes 

die u wellicht anders nooit had gemaakt en waarvan u de misschien gunstige 

uitkomst in andere omstandigheden waarschijnlijk geen kans had gegeven. U hoefde 

zelf geen tabula rasa te maken. De tafel werd spontaan voor u leeggemaakt.

Een crisis maakt de vechter, de overwinnaar in u wakker, maar ze confronteert u ook met uw zwaktes. Misschien voelt 

en beseft u nu pas ten volle hoe weinig schokbestendig uw onderneming was en is. Op welke fronten u dringend 

extra spierkracht moet kweken. Bent u te weinig pezig op vlak van bedrijfsstructuur, marktstrategie of hr-beleid? Of 

wil u op vlak van financieel management, exportaanpak, sales … een paar kilo’s meer in de lucht kunnen steken?

Als deze crisis een aha-erlebnis voor u is, staat u aan het begin van winst. U puurt uit die op het eerste gezicht catastrofale 

explosie met net die cruciale vonk die uw motor van vernieuwing en vooruitgang in beweging zet. En als het op ‘helpen 

knallen’ aankomt, bent u bij de Ondernemersacademie aan het juiste adres. Wij hebben precies dat aanbod aan zowel lang- 

als kortlopende opleidingen in huis, waarmee u een versnelling hoger schakelt, ver weg uit het dal, opnieuw naar de top.

Wat dacht u, bijvoorbeeld, van onze drie nieuwe toplevel Masterclasses rond Strategie, Customer Experience en 

Change Management, gedoceerd door topdocenten Jeroen De Flander, Steven Van Belleghem en Peter De Prins? 

Of van de straffe klassiekers in ons langlopend Masterclass-aanbod, KMO Management en Sales Cyclus 3.0, naast 

onze Masterclass Exportmanagement, al 25 jaar dé referentie in haar soort? Onze Masterclass China Business is 

dit jaar, wegens groot succes, ook al aan haar derde editie toe. Daarnaast zijn en blijven er natuurlijk onze diverse 

kortlopende opleidingen om uw kennis en vaardigheden op tal van fronten snel en efficiënt bij te spijkeren. 

En ook dit jaar organiseren we een – top of the bill – Topseminar, op 25 november, in de Antwerpse Koningin 

Elisabethzaal. Komt u ook? Voor wie liever nog wat vaker ‘in zijn kot’ blijft, is er onze Online Ondernemersacademie 

met, onder meer, boeiende videolessen en podcasts die u heel eenvoudig volgt waar en wanneer u wil.

Overtuigd? Teken dan nu in op de opleiding(en) van uw keuze aan een voordelig tarief op 

www.ondernemersacademie.be. Als UNIZO-lid geniet u tot wel € 300 korting op deze opleidingen 

en met de KMO-portefeuille kan u tot 30% van het cursusbedrag via subsidies recupereren. 

Onze opleidingen zijn bovendien 100% fiscaal aftrekbaar. Dus waarom nog twijfelen?

Wat mij betref alvast tot binnenkort bij de UNIZO Ondernemersacademie!

Danny Van Assche,  

gedelegeerd bestuurder van UNIZO
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CORONA 
PROOF

Volg onze opleidingen  
vanop de ideale afstand
Dit najaar vestigen we uiteraard extra aandacht op jouw veiligheid en die van onze 

medewerkers. Daarom garanderen we dat bij elke opleiding de coronamaatregelen 

nauwgezet zullen worden nageleefd. Op de leslocaties zorgen we ervoor dat iedereen de 

minimale sociale afstand kan respecteren en nemen we de nodige hygiënische voorzorgen.

Ook op inhoudelijk vlak maken we de opleidingen coronaproof. Al onze 

docenten zijn zich bewust van de actualiteit én welke impact die heeft op 

hun expertisedomein. Ze zullen deze nieuwe inzichten integreren in hun 

opleidingen zodat ook jij meer vat krijgt op deze bijzondere situatie.

Wie zich nu inschrijft voor een Masterclass of Workshop*, krijgt 

gedurende de hele cursusperiode uitzonderlijk toegang tot de 

volledige Online Ondernemersacademie. Van bij de start van je eerste 

sessie, tot het moment waarop je je laatste sessie afrondt. En dat 

helemaal gratis. Benieuwd wat je daar allemaal te wachten staat? 

Neem alvast een kijkje op www.online.ondernemersacademie.be

*Deze actie geldt niet voor Inspiration Seminars.

4



Al onze docenten zijn zich 

bewust van de actualiteit 

én welke impact die heeft 

op hun expertisedomein. Ze 

zullen deze nieuwe inzichten 

integreren in hun opleidingen 

zodat ook jij meer vat krijgt 

op deze bijzondere situatie.
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Workshop p.33

Inspiration Seminar

NIEUW  
AANBOD 

Om jou als ondernemer vooruit te 

blijven helpen, ook in uitdagende 

economische tijden, organiseert de 

UNIZO Ondernemers academie een 

wijd spectrum aan praktijkgerichte 

management  opleidingen.

Masterclass 

Internationaal 

Online Ondernemersacademie

p.7

p.22

p.30

p.42

• Voorwoord  p.2

• Coronaproof  p.4

• Klantgerichtheid tijdens en na 
de coronacrisis (Steven Van Belleghem)  p.10

• Laad je bedrijf op voor verandering met 
de Six batteries of change (Peter De Prins)  p.12

• Strategie tijdens en na de coronacrisis 
(Jeroen De Flander)  p.14

• Topcoach (Jef Brouwers)  p.16

• KMO Management  p.18

• Sales Cyclus 3.0  p.20

• Exportmanagement  p.23

• China Business  p.26

• Sales Bootcamp  p.31

• Jouw kmo in de media  p.32

• Van tanker naar speedboot  p.34

• Een succesvolle bedrijfsoverdracht en toekomstplanning: 
vastgoed, successie, pensioen en waardebepaling  p.36

• Financieel Management voor de kmo-ondernemer  p.38

• Videolessen, webinars podcasts en Masterclasses.  
Waar en wanneer je wil.   p.43

• Subsidies  p.49
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Masterclass 
Wie zich nu inschrijft voor een Masterclass, krijgt 

gedurende de hele cursusperiode uitzonderlijk toegang 

tot de volledige Online Ondernemersacademie. 

Van bij de start van je eerste sessie, tot het 

moment waarop je je laatste sessie afrondt. 

En dat helemaal gratis. Benieuwd wat je daar 

allemaal te wachten staat? Neem alvast een kijkje 

op www.online.ondernemersacademie.be 

AL ONZE  
OPLEIDINGEN 

ZIJN  
CORONA- 
PROOF.  
ZIE P.4.

• Voorwoord  p.2

• Coronaproof  p.4

• Klantgerichtheid tijdens en na 
de coronacrisis (Steven Van Belleghem)  p.10

• Laad je bedrijf op voor verandering met 
de Six batteries of change (Peter De Prins)  p.12

• Strategie tijdens en na de coronacrisis 
(Jeroen De Flander)  p.14

• Topcoach (Jef Brouwers)  p.16

• KMO Management  p.18

• Sales Cyclus 3.0  p.20

• Exportmanagement  p.23

• China Business  p.26

• Sales Bootcamp  p.31

• Jouw kmo in de media  p.32

• Van tanker naar speedboot  p.34

• Een succesvolle bedrijfsoverdracht en toekomstplanning: 
vastgoed, successie, pensioen en waardebepaling  p.36

• Financieel Management voor de kmo-ondernemer  p.38

• Videolessen, webinars podcasts en Masterclasses.  
Waar en wanneer je wil.   p.43

• Subsidies  p.49
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NIEUW:  
HYBRIDE OPLEIDINGEN
De nieuwe tendens in onderwijs en opleidingen 

is de hybride leervorm: klassieke opleidingen in 

combinatie met online lessen en de mogelijkheid tot 

individuele coaching. Daarom lanceerde UNIZO eind 

vorig jaar de UNIZO Online Ondernemersacademie. 

Een uniek platform met online Masterclasses, 

Webinars, Videolessen en Podcasts, die naadloos 

aansluiten bij het traditionele opleidingsaanbod 

van de Ondernemersacademie, reeds jarenlang een 

vaste waarde in het kmo-opleidingslandschap.

Jeroen De Flander

Peter De Prins

Jef Brouwers

Steven  
Van Belleghem 

O P L E I D I N G E N  VA N :

AC A D E M I E J A A R  2 0 2 0 - 2 0 2 1  
B E LO O F T  H É T  H Y B R I D E 
L E E R M O M E N T  B I J  U I T S T E K 
T E  WO R D E N  B I J  D E  U N I ZO 
O N D E R N E M E R S AC A D E M I E  M E T :

 • Een online aanbod dat permanent 
uitbreidt met elke week een nieuwe 
online opleiding (Masterclasses, 
Webinars, Videolessen of Podcasts). 

 • Gratis toegang tot het volledige platform 
van de Online Ondernemersacademie 
gedurende je deelname aan een Masterclass 
of een Workshop uit deze brochure.

COLLEGE
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High level Masterclasses 

met internationaal 

gerenommeerde docenten:  

fysieke sessies, videolessen, 

online Q&A-sessies ...

COLLEGE
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Masterclass

Steven  
Van Belleghem 

We zitten volop in de derde fase van digitalisering: de fase van verregaande automatisering 

en artificiële intelligentie. Die verschuiving zal de relatie tussen bedrijven en klanten radicaal 

veranderen. Willen bedrijven klantgericht blijven, dan moeten ze op zoek naar aangepaste 

klantenstrategieën. Deze Masterclass gidst je door de nieuwste fase van digitalisering en reikt je 

de mindset aan om in de day after tomorrow je bedrijf te blijven optimaliseren. Alleen zo slaag je 

erin de meest briljante digitale ontwikkelingen met de meest unieke menselijke skills te verenigen.

K L A N TG E R I C H T H E I D  T I J D E N S  E N  N A  D E  C O R O N AC R I S I S

Voor wie?

Dé Masterclass voor kmo-bedrijfsleiders die 
zich willen voorbereiden op de toekomst 
van klantgerichtheid.

De docent

Steven Van Belleghem is expert klant-
gerichtheid in de digitale wereld en mar-
ketingprofessor aan de Vlerick Business 
School. Als internationale keynote spea-
ker heeft hij de afgelopen jaren meer 
dan 1.000 presentaties gegeven in meer 
dan 40 landen. Zijn kerncompetentie is 
de toekomst van de klantgerichtheid. De 
combinatie van klantgericht denken, de 
nieuwste technologieën en de menselijke 
kant is de leidraad in Stevens verhalen. 

Jouw tijd waard:

Je leert hoe je een echte ‘partner 
in life’ kan worden voor je 
klanten én op hetzelfde moment 
toegevoegde waarde kan creëren 
voor de maatschappij. Al deze 
elementen samen zorgen voor 
‘an offer they can’t refuse’.

NIEUW

Elke deelnemer 
ontvangt het boek 
Customers the day 
after tomorrow. 

“We stomen jou klaar om 

zowel op korte als op lange 

termijn het hart en de business 

van jouw klanten te winnen.”

COLLEGE
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Programma  
in detail

Voor elke fysieke sessie ontvang 

je een videoles van één uur die 

je van thuis uit kan bekijken. In 

de videoles wordt een concept 

gepresenteerd aan de hand 

van strategische modellen en 

praktische voorbeelden. Tijdens de 

vier interactieve sessies gaan we 

telkens met de theorie aan de slag. 

De interactieve sessies zijn een 

combinatie van Q&A en workshops. 

Op die manier wordt de theorie 

toegepast op jouw eigen praktijk.

1   WHEN DIGITAL 
BECOMES HUMAN 

Het digitale aspect wordt steeds belang-
rijker. Tijdens de grote lockdown van 
maart 2020 is de wereld in een digitale 
versnelling gekomen. Barrières voor het 
gebruik van technologie zijn weggeval-
len bij zowel klanten als bedrijven. Die 
barrières komen niet meer terug. Nooit 
meer. Anderzijds hebben we in diezelfde 
periode kunnen vaststellen hoe sterk 
we het echte menselijke contact mis-
sen. Als iets schaars wordt, dan stijgt 
het in waarde. Het menselijke aspect is, 
net als het digitale, in die periode sterk 
gestegen in belang. In deze sessie geeft 
Steven aan hoe je als bedrijf de sterktes 
van het digitale kan combineren met de 
sterktes van het menselijke. En hoe je op 
beide dimensies het verschil kan maken 
om klanten te winnen. 

2   DIGITALE COMMUNICATIE 

Te veel bedrijven onderbenutten de 
kracht van digitale communicatie. 
Vandaag heeft elke ondernemer toe-
gang tot kanalen als LinkedIn, Instagram, 
YouTube, Twitter en Facebook. In deze 
sessie geeft Steven strategisch advies, 
tips en tricks over het uitbouwen van een 
sterk digitaal netwerk. Hij deelt zijn eigen 
ervaringen. Op zijn YouTube-kanaal heeft 
hij meer dan 2,5 miljoen views, hij is bij 
de 10% van de Instagram-gebruikers met 
meer dan 10.000 volgers en op Twitter 
bereikt hij meer dan 40.000 mensen. 
Welke technieken kan jouw bedrijf 
gebruiken en hoe kan je een sterk en 
impactvol online merk bouwen? 

3   CUSTOMERS THE DAY 
AFTER TOMORROW

Het digitale aspect van de klantenrelatie 
is belangrijker dan ooit. In deze sessie 
zoomen we in op de mogelijkheden van 
nieuwe technologie om klanten beter 
te helpen dan voorheen. Hoe kunnen 
technologieën als artificiële intelligentie, 
Internet of Things, Augmented Reality, 
Virtual Reality je helpen om je bedrijf 
succesvoller te maken? We staan aan 
de vooravond van een nieuwe techno-
logische revolutie die de verwachtingen 
van klanten opnieuw zullen veranderen. 
Dankzij deze sessie begrijp je de voorde-
len en de mogelijkheden van deze tech-
nologieën om het verschil te maken voor 
jouw klant. 

4   THE OFFER YOU 
CAN’T REFUSE

In deze laatste sessies brengen we alle 
elementen samen. Hoe bouw je een aan-
bod dat de klant niet kan weigeren? Het 
digitale gebruiksgemak zal op korte ter-
mijn een minimum voorwaarde worden 
om succesvol te zijn. Wat komt daarna? 
Steven zal uitgebreid ingaan op twee 
aspecten van de nieuwe klantenverwach-
tingen: de angsten, dromen en ambities 
voor de klant zelf én de bezorgdheden 
van mensen voor de totale maatschappij. 
Je leert hoe je een echte ‘partner in life’ 
kan worden voor je klanten én op het-
zelfde moment toegevoegde waarde kan 
creëren voor de maatschappij. Al deze 
elementen samen zorgen voor ‘an offer 
they can’t refuse’.

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -30% 
MO: Middelgrote onderneming  
(>50 en <250 werknemers): -20%

DUUR

 • 4 namiddagsessies van 13u tot 16u.

 • 4 videolessen van +- 60 minuten: 
voor elke fysieke sessie ontvang je een 
videoles die je van thuis uit kan bekijken.

LOCATIE EN DATA

Ter Elst, Edegem (Antwerpen): 
Maandag 2020: 7/12 
Maandag 2021: 11/01, 25/01, 8/02

 INSCHRIJVEN 

Het aantal deelnemers is beperkt. 
Wees er snel bij!

Schrijf meteen in: 
Edegem (Antwerpen):  
www.ondernemersacademie.be/305

Je inschrijving staat garant voor een 
topexpert als docent en een aangename 
locatie. Welkom met broodjes.  
Gratis parking.

PRIJS 
(EXCL. BTW)

Met KMO- 
portefeuille

Zonder 
KMO-

portefeuille
KO* 

(-30%)
MO* 

(-20%)

UNIZO-lid ¤ 2.275  ¤ 2.600 ¤ 3.250  

Geen lid ¤ 2.415  ¤ 2.760 ¤ 3.450 

Voor meer info zie p.49. 

NU MET  
GRATIS  

TOEGANG  
TOT DE ONLINE 
ONDERNEMERS-

ACADEMIE!

COLLEGE
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Masterclass

Peter De Prins 

In tijden van disruptie is het cruciaal om verandering juist te managen. Helaas leert de praktijk dat 

de kans op het mislukken van een veranderingstraject ontzettend hoog is.  Met de Six batteries 

of change werd een verrassend eenvoudig model ontwikkeld voor meer effectieve verandering. 

Gebaseerd op het idee van zes batterijen die volledig opgeladen moeten zijn om de beste 

resultaten te bekomen, worden de cruciale factoren bepaald die extra energie verdienen tijdens 

elk verandertraject. In deze Masterclass leer je hoe de verschillende batterijen op te laden en hoe 

je die energie kan inzetten om competenties te ontwikkelen die je organisatie wendbaar maken.

L A A D  J E  B E D R I J F  O P  VO O R  V E R A N D E R I N G 
M E T  D E  S I X  B AT T E R I E S  O F  C H A N G E

Voor wie?

Dit leertraject is op maat gesneden van 
ondernemers en bedrijfsleiders die hun 
organisatie willen veranderen en aanpassen 
aan de nieuwe marktomstandigheden. Na 
het volgen van dit traject ben je in staat om 
met vertrouwen de drijvende kracht te zijn 
in een veranderingstraject.

De docent

Peter De Prins is professor of manage-
ment practice in change management, 
coaching en leiderschap aan Vlerick 
Business School. Hij adviseert bedrij-
ven die zich in een ingrijpend veran-
deringsproces bevinden, fungeert als 
executive coach voor leiders die voor 
een persoonlijke transitie of die van 
hun organisatie staan. Peter is interna-
tionaal keynote speaker en oprichter & 
managing director van 2ThePoint. Als 
ervaren docent én ondernemer kan hij 
permanent de brug slaan tussen theorie 
en praktijk. 

Jouw tijd waard:

• Leer je bedrijf beter omgaan 
met verandering.

• Ontvang advies op maat over 
jouw veranderingstraject.

• Het model van Six batteries 
of change werkt beter dan de 
traditionele veranderingsmodellen.

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -30% 
MO: Middelgrote onderneming  
(>50 en <250 werknemers): -20%

DUUR

 • 4 namiddagsessies van 13u tot 17u.

 • Online Q&A met advies over 
jouw veranderingstraject

LOCATIE EN DATA

Ter Elst, Edegem (Antwerpen): 
Donderdag 2021: 11/02, 25/02, 18/03 
Woensdag 2021: 24/03

NIEUW

Elke deelnemer 
ontvangt het boek 
Six batteries 
of change. 

“Een grondig onderbouwd 

model, toegankelijk uitgelegd, 

zet elke organisatie op weg 

naar duurzame verandering.”

PRIJS 
(EXCL. BTW)

Met KMO- 
portefeuille

Zonder 
KMO-

portefeuille
KO* 

(-30%)
MO* 

(-20%)

UNIZO-lid ¤ 2.275  ¤ 2.600 ¤ 3.250  

Geen lid ¤ 2.415  ¤ 2.760 ¤ 3.450 

Voor meer info zie p.49. 

 INSCHRIJVEN 

Het aantal deelnemers is beperkt. 
Wees er snel bij!

Schrijf meteen in: 
Edegem (Antwerpen):  
www.ondernemersacademie.be/307

Je inschrijving staat garant voor een 
topexpert als docent en een aangename 
locatie. Welkom met broodjes.  
Gratis parking.

COLLEGE
1212



Programma  
in detail

3   VLERICK SIX BATTERIES OF 
CHANGE – FOCUS OP DE 
RATIONELE KANT

Het uitgangspunt van ons veranderings-
model is dat een effectieve verandering 
begint bij het managen van de energie in 
jouw organisatie. Het gebeurt immers al 
te vaak dat groots aangekondigde ver-
anderingstrajecten plots zonder energie 
komen te zitten. In dit onderdeel lichten 
we de drie belangrijke rationele batte-
rijen toe: veranderingsstrategieën, pro-
jectmanagement en een juiste structuur 
zijn essentieel voor elk veranderingstra-
ject. Dit is de hardware voor verandering. 

4   VLERICK SIX BATTERIES 
OF CHANGE – FOCUS OP 
DE EMOTIONELE KANT

Zelfs de beste hardware kan niet functi-
oneren zonder software. Wie aandacht 
heeft voor het management van de 
gevoelens die tijdens een veranderpro-
ces opduiken, verhoogt de kans aan-
zienlijk om te slagen. Doorgaans voelen 
zowel medewerkers als de directie een 
zekere frustratie tijdens veranderingen. 
Medewerkers omdat ze niet gehoord 
worden en de directie omdat al hun 
inspanningen vijandig ontvangen wor-
den. Emoties zijn de brandstof voor 
organisatiepatronen, en die moeten 
gemanaged worden.

5   HET LEIDEN VAN 
VERANDERING: VALKUILEN

70% van de verandertrajecten mislukt. 
Een duizelingwekkend hoog percen-
tage, terwijl verandering en innovatie 
bij veel organisaties hoog op de agenda 
staan. Maar hoe komt het dat het zo vaak 
fout gaat? Waar komt weerstand onder 
medewerkers vandaan? Wat zijn valkui-
len voor leiders in verandertrajecten en 
wat zijn tips om succes te garanderen? 
Tijdens deze laatste inhoudelijke sessie 
richten we ons op de belangrijkste val-
kuilen in verandermanagement en wat 
eraan te doen. 

6   ONLINE Q&A MET 
PETER DE PRINS

Als afsluiter van het traject bieden we een 
virtuele bijeenkomst aan waarbij je bijko-
mende vragen kan stellen omtrent jouw 
veranderingstrajecten en hoe ze beter te 
leiden. Peter geeft tijdens deze Q&A zijn 
advies op jouw veranderingstraject.

1   INTAKE 

Voor de start van dit traject bevragen we 
de deelnemers omtrent de uitdaging en 
die ze ondervinden en algemene vra-
gen rond veranderingsmanagement. Met 
deze info verfijnen we de inhoud van het 
leertraject. 

2   DE PSYCHOLOGIE VAN 
VERANDERING 

In de overgang naar nieuwe organisa-
tievormen krijg je als manager te maken 
met medewerkers die vol voor de veran-
dering gaan en medewerkers die voort-
durend weerstand bieden. Tegelijkertijd 
merk je dat mensen vaak nog in oude 
gedragingen en denkpatronen blijven 
hangen.  Tijdens dit eerste inhoudelijk 
onderdeel duiken we in de psychologie 
van verandering en delen we een aantal 
principes die je op de radar dient te hou-
den wanneer je aan een veranderingstra-
ject begint.

NU MET  
GRATIS  

TOEGANG  
TOT DE ONLINE 
ONDERNEMERS-

ACADEMIE!
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NIEUW

Masterclass

Jeroen De Flander 

Een strategie bepalen is cruciaal voor elke organisatie. Zeker in deze disruptieve tijd is een 

sterke strategie van levensbelang. Bibliotheken staan vol met strategieboeken, maar ze laten 

jou in de steek als het gaat om de uitvoering van de strategie. Jeroen De Flander schreef 

het eerste how-to boek voor succesvolle strategieuitvoering. Tijdens deze Masterclass biedt 

Jeroen jou een compleet overzicht, met praktische tips en tricks, van alle aspecten die cruciaal 

zijn om elke strategie tot een groot succes te maken. Ook jij kan een strategieheld worden! 

S T R AT E G I E  T I J D E N S  E N  N A  D E  C O R O N AC R I S I S
H OW  TO  C O M E  B AC K  S T R O N G E R  T H A N  E V E R

Voor wie?

Deze Masterclass is bedoeld voor kmo- 
bedrijfsleiders die verantwoordelijk zijn 
voor de strategie en de resultaten van 
hun organisatie. Tijdens het traject krijg 
je praktische tips en tricks aangereikt om 
jouw strategie-implementatievaardigheden 
aanzienlijk te verbeteren. 

De docent

Jeroen De Flander is een strategie- 
implementatie-expert. Hij is professor aan 
de Tias Business School in Nederland, gast-
professor aan de London Business School 
en een veelgevraagde keynote speaker 
in meer dan 40 landen. Daarnaast is hij 
medeoprichter van het training- en con-
sultingbureau the performance factory en 
voorzitter van de not-for-profit organisatie 
The Institute for Strategy Execution. 

Elke deelnemer 
ontvangt het boek 
De wetenschap 
van succes.  

“De uitvoering bepaalt het 

succes. Overbrug de kloof 

tussen een fantastische strategie 

en fantastische prestaties.”

Jouw tijd waard:

• Je leert hoe je de valkuilen van 
strategie-implementatie kan 
ontdekken en vermijden.

• Je ontwikkelt nieuwe vaardigheden om 
je strategie effectief te verwezenlijken.

• Je maakt kennis met sterke 
praktijkvoorbeelden rond strategie- 
implementatie: van multinationals 
tot kmo’s en start-ups.

1414
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Programma  
in detail

1   ANALYSE VAN DE HUIDIGE 
SITUATIE, DE MARKT EN 
DE CONCURRENTIE 

In deze sessie leggen we de basis voor de 
positionering. De cruciale vragen die we 
beantwoorden zijn:  

 • Waar staat je bedrijf vandaag?

 • Wat blijft er nog over van je 
vorige strategie-oefening?

 • Op welke manier kan je jouw business 
opdelen (segmentatie-aanzet)?

 • In welke branche ben je actief?

 • Wat is de positionering van 
jouw belangrijkste concurrenten 
in deze branche?

 • Waarin ben jij verschillend?

Daarna volgt een huiswerkopdracht 
zodat je rustig de tijd hebt om hierover 
na te denken.

Na een week voorzien we een virtuele bij-
eenkomst van anderhalf uur waarbij cursis-
ten aan Jeroen vragen kunnen stellen en in 
kleine groepjes ideeën kunnen uitwisselen.   

2   STRATEGISCHE POSITIONE-
RING VAN JE BEDRIJF: HET 
‘WIE EN WAT’ VRAAGSTUK 

Tijdens de tweede sessie bespreken 
we de strategische positionering van je 
bedrijf in zijn branche.  We bepalen:  

 • Wie zijn de toekomstige 
klantengroepen van je bedrijf?

 • Welke zijn de belangrijkste?

 • Hoe ga je elke klantengroep 
optimaal bedienen? 

 • Ben je daarin uniek?

 • Welke capabilities moeten 
opgebouwd/afgebouwd worden?

Het einddoel van de oefening is om voor 
elk gekozen klantensegment de positi-
onering uit te schrijven in drie versies: 
op één pagina, in één zin en in één tag-
line (slogan). Ook hierna volgt weer een 
huiswerkopdracht. 

Na een week voorzien we een virtuele bij-
eenkomst van anderhalf uur waarbij cursis-
ten aan Jeroen vragen kunnen stellen en in 
kleine groepjes ideeën kunnen uitwisselen. 

3   VERTAALSLAG NAAR 
STRATEGISCHE OBJECTIEVEN 
EN PROJECTEN VOOR DE 
VOLGENDE 18-36 MAANDEN

In deze sessie concretiseren we de posi-
tionering: we vertalen ze naar een stra-
tegisch plan op lange termijn. De vragen 
die we beantwoorden zijn: 

 • Wat zijn de strategische 
objectieven voor elke segment 
(elke wie/wat combinatie)?

 • Welke grote projecten zijn nodig?

 • Wat is hiervan de timing en kost?

 • Wat zijn de meetpunten?

 • Hoe volgt het management 
de voortgang? 

Na een week voorzien we een virtuele bij-
eenkomst van anderhalf uur waarbij cursis-
ten aan Jeroen vragen kunnen stellen en in 
kleine groepjes ideeën kunnen uitwisselen. 

4   STRATEGIE-IMPLEMENTATIE

Tijdens de laatste sessie leggen we de 
fundamenten voor de strategie-imple-
mentatie. Deze cruciale stap wordt al te 
vaak vergeten. De vragen die we beant-
woorden zijn: 

 • Onze cultuur: welke gewoontes 
gaan we opbouwen/afbouwen?

 • Hebben we de juiste organisatie 
en beslissingsstructuur?

 • Hoe vertalen we de strategie 
naar een aangepast budget?

 • Hoe vertalen we de strategie naar 
individuele objectieven: voor 
onszelf en voor onze mensen?

 • Welke bottlenecks staan een 
goede implementatie in de weg 
en wat gaan we eraan doen?

 • Hoe belonen we succes en wat 
doen we met de niet-performers? 

Na een week voorzien we een virtuele 
bijeenkomst van anderhalf uur waar-
bij cursisten aan Jeroen vragen kunnen 
stellen en in kleine groepjes ideeën kun-
nen uitwisselen.

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -30% 
MO: Middelgrote onderneming  
(>50 en <250 werknemers): -20%

DUUR

 • 4 sessies van 16u tot 19u.

 • 4 virtuele bijeenkomsten van 
telkens anderhalf uur

LOCATIE EN DATA

Rode Bol, Gent:  
Donderdag 2020: 10/12 
Donderdag 2021: 7/01, 21/01, 4/02

 INSCHRIJVEN 

Het aantal deelnemers is beperkt. 
Wees er snel bij!

Schrijf meteen in: 
Gent:  
www.ondernemersacademie.be/306

Je inschrijving staat garant voor een 
topexpert als docent en een aangename 
locatie. Met broodjesmaaltijd.  
Gratis parking.

PRIJS 
(EXCL. BTW)

Met KMO- 
portefeuille

Zonder 
KMO-

portefeuille
KO* 

(-30%)
MO* 

(-20%)

UNIZO-lid ¤ 2.275  ¤ 2.600 ¤ 3.250  

Geen lid ¤ 2.415  ¤ 2.760 ¤ 3.450 

Voor meer info zie p.49. 

NU MET  
GRATIS  

TOEGANG  
TOT DE ONLINE 
ONDERNEMERS-

ACADEMIE!
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"Persoonlijk was het een super 

inspirerende opleiding die me veel 

nieuwe inzichten gegeven heeft." 

- Jo Dalm, Alter Expo 

Jouw tijd waard:

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

 • Je leert het beste uit jezelf, je 
team én uit je klanten te halen.

 • Je optimaliseert je 
bedrijfsprestaties door zelfkennis, 
leiderschap en coaching.* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -30% 

MO: Middelgrote onderneming  
(>50 en <250 werknemers): -20%

SLECHTS 10
PLAATSEN!

Jef Brouwers en zijn team 
blijven gedurende de hele 
opleiding ter beschikking om 
op al je vragen, bedenkingen en 
aanbevelingen te antwoorden.

Masterclass

Jef Brouwers

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

topsport én in ondernemen. En jij? Jij bent de coach. In iedere ondernemer schuilt een 

bevlogen coach. Tijdens deze Masterclass haalt Jef Brouwers dat talent in jou naar 

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

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

eenmaal in jezelf hebt ontdekt, kan je met het coachen van je team beginnen. Succes!

TO P C OAC H :  C OAC H  J E Z E L F  E N  J E  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! Jij - niet je perso-
neel - staat centraal. Door zelfinzicht leer je 
het beste uit je onderneming te halen.

De docent

Jef Brouwers, Olympisch en UEFA-
coach én (sport)psycholoog. Jef is 
specialist in executive coaching 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 elite-
scheidsrechters en het Deceuninck 
Quick-Step Cycling-team. Samen met 
zijn team van experten, wordt hij dit keer 
jouw Topcoach!

DUUR

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

LOCATIE EN DATA

TICkA bvba, Bornem:  
Donderdag 2020: 19/11, 17/12 
Donderdag 2021: 21/01, 
25/02, 25/03, 22/04 

 INSCHRIJVEN 

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

Schrijf meteen in: 
Bornem: 
www.ondernemersacademie.be/294

Je inschrijving staat garant voor een 
top expert, een aangename locatie en syl-
labus. Welkom met lunch en koffie break. 
Gratis parking. 

PRIJS 
(EXCL. BTW)

Met KMO- 
portefeuille

Zonder 
KMO-

portefeuille
KO* 

(-30%)
MO* 

(-20%)

UNIZO-lid ¤ 2.345 ¤ 2.680 ¤ 3.350

Geen lid ¤ 2.555 ¤ 2.920 ¤ 3.650

Voor meer info zie p.49. 

NU MET  
GRATIS  

TOEGANG  
TOT DE ONLINE 
ONDERNEMERS-

ACADEMIE!
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SCREENING YOU

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

1  KEN JEZELF

In module 1 leggen wij de basis voor je 
zelfkennis, de basis van succes. Wij wer-
ken in deze 'top business coach' work-
shops met een paar testen, waaronder 
Profile XT(PXT). PXT is een instrument 
dat je informatie geeft over je denkstijlen, 
je gedrag en je belangstellingen. Bij de 
start geeft deze zelfkennis zeer nuttige 
informatie om jouw succesvolle business 
nog optimaler te organiseren en je men-
sen nog effectiever te engageren. 

Begrijp jezelf en je hebt per definitie meer 
impact op de mensen in jouw omgeving.

2   UITDAGINGEN WAARMEE 
BEDRIJFSLEIDERS IN 
AANRAKING KOMEN 

Screening, onboarding, installeren van de 
juiste mindset … Bedrijfsleiders worden 
vandaag langs alle kanten bestookt met 
ideeën, uitdagingen op personeelsvlak, 
management finetuning, financiële uitda-
gingen en wetswijzigingen. Wat ons ech-
ter opvalt is dat de meesten het eens zijn 
over het feit dat de grootste uitdagingen 
liggen bij het vinden van de juiste men-
sen op vlak van attitude en engagement, 

Programma  
in detail

manier kunnen helpen realiseren.

5   LEIDERSCHAP EN 
TEAMWERKING

Teamwerk via het model van Patrick 
Lencioni. Gebaseerd op je emotionele 
intelligentie zullen wij de belangrijke 
aspecten van teamwerking onder de 
aandacht brengen door zeer specifieke 
cases, analyse van de verschillende ingre-
diënten van teamwerking en het reali-
seren van resultaten met een team. Elk 
bedrijf dat een effectieve teamwerking 
installeert zal de competitie overtreffen 
bij de klanten. Je belangrijkste taak als 
leider is het beïnvloeden van anderen, 
om plannen te realiseren via jezelf en 
jouw medewerkers. Hoe je omgaat met je 
macht is daarbij een belangrijk gegeven. 

Je krijgt inzicht in je persoonlijke leider-
schapsstijl.

6   CASES EN RECAP

Recapitulatie van alle concepten met 
het bespreken van individuele cases en 
het delen van de eigen coachingvisie die 
doorheen het traject gevormd werd.

Coach jezelf en je 

onderneming naar de winst.

"Jef toont aan dat je via 

grondige zelfkennis en 

doorgedreven aandacht voor 

de andere, tot veel betere 

samenwerking kunt komen." 

-  Pierre Christiaens,  
CEO Symoparasols

met de juiste competenties. Niet alleen 
het vinden is tijd- en energierovend, maar 
daarenboven moet men ze ook houden 
en perspectieven bieden voor een pret-
tige toekomst. Dat en nog meer bekijken 
wij samen in dit Topcoach-leerproces. 

3   EMOTIONELE 
INTELLIGENTIE (EQ)

Iedereen heeft het erover, is overtuigd en 
praat de onderzoeken na: EQ is dé ver-
schilmaker. Ook wij stellen vast dat de top-
pers in bedrijven vooral worden gestuwd 
door hun verpakking, de emotioneel intel-
ligente wijze waarop zij hun inhoud aan de 
mensen rondom hen aanbieden. Daarnaast 
lezen we dat slechts een fractie van alle 
succesvolle mensen een laag EQ heeft. 
Dat bewees ook een deelnemer uit een 
vorige lichting, die met zijn hoog EQ, de 
'Beste fietsenwinkel van België' trofee in 
de wacht sleepte. Wij willen je graag tonen 
hoe wij jouw EQ meten via de GENOS-
vragenlijst. Samen gaan wij dan interactief 
aan de slag om je EQ te optimaliseren. Een 
aanrader in dit programma. 

Je zelfbewustzijn levert per definitie 
meer resultaten op in je kmo, maar ook 
in je privéleven.

4   VERHOOG JE LEIDER -
SCHAPS VAARDIGHEDEN 

Situationeel leidinggeven via het Coaching 
YOU-model. Om effectief leiding te geven 
moet je jouw stijl van leidinggeven afstem-
men op het competentieniveau van je 
medewerkers. Een ervaren medewerker 
dient helemaal anders te worden aange-
pakt dan een nieuwe medewerker. Welke 
leiderschapsstijl is het meest effectief bij 
welk competentieniveau?

Bekijk per project hoe jouw medewer-
kers je doelstellingen op een effectieve 
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JOUW 
SCORE
8,5/10

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -30% 
MO: Middelgrote onderneming  
(>50 en <250 werknemers): -20%

Voor wie?

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

De docenten

Je kan rekenen op topexperts waar 
onder nemersbloed in zit. Zij begrijpen 
én voelen de wereld van de kmo-onder-
nemer en gebruiken enkel praktijkvoor-
beelden 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 je 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 1.000 kmo-ondernemers volgden reeds deze unieke opleiding.

M A N AG E  J E  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

Jouw tijd waard:

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

 • Je stelt je persoonlijk verbeterplan 
op en kiest zelf welke elementen 
je nadien grondig wilt aanpakken.

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

DUUR

10 namiddagsessies van 13 tot 18u. 
Welkom vanaf 12u30 met broodjes. 

LOCATIES EN DATA

Rode Bol, Gent: 
Dinsdag 2020: 17/11, 1/12, 15/12 
Dinsdag 2021: 12/01, 26/01, 9/02,  
23/02, 9/03, 23/03, 20/04 
AEtelier, Leuven: 
Donderdag 2020: 12/11, 26/11, 10/12 
Donderdag 2021: 7/01, 21/01, 4/02,  
25/02, 11/03, 25/03, 22/04 
Ter Elst, Edegem (Antwerpen):  
Dinsdag 2021: 4/05, 18/05, 1/06, 15/06, 
29/06, 7/09, 21/09, 5/10, 19/10, 9/11

 INSCHRIJVEN 

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

Schrijf meteen in: 
Gent: 
www.ondernemersacademie.be/291 
Leuven: 
www.ondernemersacademie.be/292 
Edegem (Antwerpen): 
www.ondernemersacademie.be/301

Je inschrijving staat garant voor top-
experten, een aangename locatie en sylla-
bus. Welkom met broodjes, koffiebreak en 
afsluitend netwerkmoment. Gratis parking. 

PRIJS 
(EXCL. BTW)

Met KMO- 
portefeuille

Zonder 
KMO-

portefeuille
KO* 

(-30%)
MO* 

(-20%)

UNIZO-lid ¤ 1.785 ¤ 2.040 ¤ 2.550

Geen lid ¤ 1.995 ¤2.280 ¤ 2.850

Voor meer info zie p.49. 

NU MET  
GRATIS  

TOEGANG  
TOT DE ONLINE 
ONDERNEMERS-

ACADEMIE!

COLLEGE
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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 jouw persoonlijk 
verbeterplan. 

DOCENT Tim Belon,  
C9 International

2  MARKETING 

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

3  SALES 

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

4  FINANCIEEL MANAGEMENT

De parameters van 
financiële gezondheid
Dit onderdeel van de opleiding focust 

op financiële aandachtspunten voor elke 

ondernemer: solvabiliteit, liquiditeit, ren-

dement, cash-flow, gezondheids meter ... 

Op welke manier beïnvloeden ze jouw 

onderneming, en hoe krijg je er een 

betere greep op?

Jouw ondernemingsplan
Hoe stel ik als ondernemer een financi-

eel plan op, en hoe bereid ik de krediet-

onderhandelingen met de bank voor? 

DOCENT Geert Van Rysseghem, D&V 
Bedrijfsadviseurs

5  DIGITAAL MANAGEMENT

Wat zijn de noden van jouw onderne-

ming op het gebied van informatica? 

Automatisering van de verschillende pro-

cessen in jouw onderneming hoeft niet 

complex of duur te zijn. Maak ten slotte 

kennis met verschillende gratis of zeer 

goedkope ICT-tools.

DOCENT Lieven Van de Velde,  
LVDV Projects

6   STRATEGISCH 
PERSONEELS- EN 
ORGANISATIEBELEID

Je krijgt inzicht in het nut van rollen en 

functiebeschrijvingen, teamwerking en 

feedback- en evaluatiegesprekken. Je 

leert hoe je de juiste mensen aantrekt 

en behoudt, en wat een correct verlo-

nings- en VTO-beleid (vorming, training 

en opleiding) is. 

DOCENT Pieter Vanslembrouck,  
Wika Consulting

7   OPERATIONEEL 
MANAGEMENT

In deze sessie krijg je inzicht in hoe je de 
processen efficiënter en effectiever kunt 
maken, gebaseerd op verschillende Lean-
technieken zoals SMED, 5S, Kaizen en 
problem solving.

DOCENT Ann De Vlieger, QP Consult

8  LEIDERSCHAP

Modern leiderschap draait niet meer om 
macht, maar om het beste uit jezelf en jouw 
medewerkers te halen. Je leert op je eigen 
manier jouw medewerkers te inspireren en 
te motiveren. Balans vinden tussen je werk 
en privé staat voorop!

DOCENT Nora Vaes, TICkA

9   JOUW PERSOONLIJK 
VERBETERPLAN

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

DOCENT Tim Belon, C9 International

Programma  
in detail

"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

STEL JOUW 
PERSOONLIJK 

VERBETER-
PLAN OP!
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JOUW 
SCORE 
9,6/10 

Masterclass

Sales Cyclus 3.0 

Wil je snel winstgevender verkopen? Dan is de Masterclass Sales Cyclus 3.0 iets voor jou! In deze 

intensieve salesopleiding leidt toptrainer Yves Roelens je naar hogere verkoopprestaties. Je 

versterkt je 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/152.  

Je hoort het van hen: deze cursus is een must voor iedereen die vooruit wilt 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, 
start-ups, verkoopleiders, junior verkopers 
en senior verkopers. Deze cyclus is dus 
nuttig voor iedereen die moet presteren in 
de verkoop!

Wat kan je na deze 
opleiding?

Na 5 weken kan je:

 • continu klanten vinden die direct van jou 
willen kopen.

 • professioneler en aanstekelijker verkopen.

 • koopweerstand overwinnen en 
orders afsluiten.

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

… en veel meer!

Jouw tijd waard:

 • Je vergroot je drive om 
onder alle omstandigheden 
je doelen te bereiken. 

 • Je traint alle vitale 
verkoopvaardigheden om 
commercieel te scoren. 

 • Je creëert cruciale 
verkoophulpmiddelen die je 
invloed aanzienlijk vergroten.

 • Je past direct toe wat je 
leert en krijgt coaching voor 
maximale resultaten. 

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

De docent

Yves Roelens versterkt ondernemers, 
verkoopleiders en accountmanagers in 
de verkoop. Hij helpt hen vlotter klanten 
maken en rendabel(er) verkopen. Zo kun-
nen 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 3.000 enthousiaste 
zakenmensen deel aan zijn sales events. 

Neem zelf de proef op de som en beleef 
een actiegerichte trainingscyclus waaruit je 
blijvend rendement haalt!

Tip: Eerst eens kennismaken met Yves 
Roelens? Volg dan de Sales Bootcamp (p.31).

NU MET  
GRATIS  

TOEGANG  
TOT DE ONLINE 
ONDERNEMERS-

ACADEMIE!
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COLLEGE

Programma  
in detail

1   MIND POWER 

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

2   POWERROUTINES 

Essentiële vitaliteitsprincipes
Actief verkopen vraagt veel energie. Je 
levensstijl heeft een directe invloed op je 
fysieke veerkracht. Sterke energieritue-
len geven je extra reserves om elke dag 
het beste uit jezelf en anderen te halen. 
Optimale 'daadkracht' is tenslotte cruci-
aal om je 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 je in de pijplijn hebt, hoe meer orders 
je kan scoren. Met solide marketing- en 
prospectiemethodes verzeker je jouw 
verkoopcijfers en pak je de controle over 
je commerciële groei aan.

4   GESPREKSKUNST

Overtuigende 
verkoopgesprekken voeren
Met een gestructureerde verkoopaan-
pak die aansluit op jouw natuurlijke stijl, 
scoor je! Je wint sneller het vertrouwen 
van klanten, haalt hun noden vlotter 
boven tafel en ervaart minder weerstand 
als je een oplossing voorstelt of om een 
engagement vraagt. Zo haal je alles uit 
elk gesprek! 

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 je afwe-
zigheid! In 7 praktische stappen herwerk 
je jouw offertes tot voorstellen die jouw 
klanten gewoonweg niet kunnen weige-
ren! 

6   ONDERHANDELEN

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

7   ZELFMANAGEMENT

Organisatie en planning
Ontdek hoe je je eigen salesmanager 
wordt en zo veel meer uit je verkoop-
inspanningen haalt! Leer je verkooptijd 
omzetten in maximale meerwaarde en 
cultiveer de topverkoper in jezelf. Met 
slim zelfmanagement heb je complete 
controle over je activiteiten en presteer 
je 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 je direct 
kan gebruiken in je 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 uitge-
haald, ben ik 100% overtuigd. Een echte 
aanrader!"  
-  Jan Moens,  

Publisher Wieper Magazine

"5 lange, intensieve opleidingsdagen die 
me veel kracht, visie en extra salestech-
nieken hebben gegeven! Deze training 
was voor mij een openbaring. Ook erva-
ren 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 opge-
stoken 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

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -30% 
MO: Middelgrote onderneming  
(>50 en <250 werknemers): -20%

DUUR

5 dagsessies van 9 tot 19u. 
Welkom vanaf 8.30u.  
Gezien de intensiteit van de training, mag 
je voldoende koffiebreaks, een gezonde 
lunch en versnaperingen verwachten. 

LOCATIES EN DATA

Rode Bol, Gent:  
Maandag 2020: 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12 
Donderdag 2021: 27/05, 3/06, 10/06, 
17/06, 24/06 
Ter Elst, Edegem (Antwerpen): 
Donderdag 2020: 12/11, 19/11, 26/11,  
3/12, 10/12

 INSCHRIJVEN 

Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. 
Wees er snel bij!

Schrijf meteen in: 
Gent 2020: 
www.ondernemersacademie.be/297 
Gent 2021: 
www.ondernemersacademie.be/303 
Edegem (Antwerpen) 2020:  
www.ondernemersacademie.be/288

Je inschrijving staat garant voor een 
topexpert, een aangename locatie en sylla-
bus. Welkom met koffie, lunch en afslui-
tend netwerkmoment. Gratis parking.

PRIJS 
(EXCL. BTW)

Met KMO- 
portefeuille

Zonder 
KMO-

portefeuille
KO* 

(-30%)
MO* 

(-20%)

UNIZO-lid ¤ 1.995 ¤ 2.280 ¤ 2.850 

Geen lid ¤ 2.205 ¤ 2.520 ¤ 3.150

Voor meer info zie p.49. 
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Internationaal 
Wie zich nu inschrijft voor een internationale 

opleiding, krijgt gedurende de hele cursusperiode 

uitzonderlijk toegang tot de volledige Online 

Ondernemersacademie. Van bij de start van 

je eerste sessie, tot het moment waarop je 

je laatste sessie afrondt. En dat helemaal 

gratis. Benieuwd wat je daar allemaal te 

wachten staat? Neem alvast een kijkje op  

www.online.ondernemersacademie.be

AL ONZE  
OPLEIDINGEN 

ZIJN  
CORONA- 
PROOF.  
ZIE P.4.
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Masterclass

Exportmanagement

Nood aan een leidraad bij het bepalen of bijstellen van je exportstrategie? Internationaal 

ondernemen is daar voor al wie een pioniersgeest en durf bezit. Of je nu een starter bent, of 

het ondernemersbloed al jaren door je aders stroomt: de Masterclass Exportmanagement biedt 

je de meest complete basis voor internationaal ondernemen. Tijdens de Masterclass verwerf 

je diepgaand inzicht in de verschillende aspecten van het internationaal ondernemerschap: 

marktanalyse, supply chain management, juridische en financiële risicoindekking, enz. Ook 

stel je je eigen exportplan op. Kortom: je neemt bijzonder veel bagage mee naar huis. 

E E N  O N M I S B A R E  L E I D R A A D  B I J  J O U W  E X P O R T S T R AT E G I E

Voor wie?
 • Heb je interesse om je producten of 
dienst en te exporteren, maar weet je 
niet goed waaraan je je kan verwachten 
op een inter nationale markt? 

 • Wil je jouw exportstrategie 
opstellen of bijschaven?

 • Wil je jouw kennis van internationaal 
ondernemen verbreden, verdiepen 
en je netwerk gevoelig uitbreiden?

 • Wil je op de hoogte blijven van de 
laatste trends en reglementeringen 
in de exportbranche?

Dan is deze Masterclass beslist iets  
voor jou.

De docenten

Het theoretische luik wordt toegelicht 
door academici. Voor het praktische luik 
selecteerden we ondernemers met veel 
praktische bagage in het internationale 
ondernemerslandschap. Zij zijn als erva-
ringsdeskundigen de referentie bij uitstek 
om je met praktische adviezen en inzichten 
wegwijs te maken bij het ontwikkelen van 
je exportactiviteiten.

Jouw tijd waard:

 • Je blijft op de hoogte van 
de nieuwste reglementering, 
formulieren en wetgeving.

 • Je collega-ondernemers 
vertellen je over de mogelijke 
valkuilen bij exporteren.

 • Experts delen waardevolle lessen 
die zij hebben getrokken uit 
succesverhalen of tegenslag.

GAAT VERDER OP P.24Een initiatief van Partners in opleiden Projectpartner

UNIZO 
ondernemers
academie

AL MEER  
DAN 25 JAAR 

DÉ REFERENTIE

NU MET  
GRATIS  

TOEGANG  
TOT DE ONLINE 
ONDERNEMERS-

ACADEMIE!
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Programma  
in detail

1   ALGEMENE INLEIDING 
TOT INTERNATIONAAL 
ONDERNEMEN

 • Inleiding tot de Masterclass 
Exportmanagement

 • Ondernemen in een geglobaliseerde 
wereld 
Docent: L. Van Hoof, Hoogleraar Em,  
Universiteit Antwerpen - AMS

2   MARKTANALYSE/
MARKTBENADERING

Welke verschillende stappen moet je door-
lopen om een goed zicht te krijgen op de 
buitenlandse markt die je wenst te betre-
den? Aan de hand van praktische informatie 
en inspirerende praktijkgetuigenissen leg je 
een onderbouwde basis voor jouw export-
strategie.

Je focust op een land of een gebied, verza-
melde een schat aan informatie … maar hoe 
ga je deze markt nu betreden, met wie ga 
je in zee, hoe pak je dit concreet aan, tegen 
welke prijs en voorwaarden? En in welke 
mate moet je jouw marketingmix aanpas-
sen?

 • Informatie, ondersteuning en subsidies 
vanuit de overheid 
Docent: M. Van der Linden, Adviseur 
Internationaal Ondernemen, 
Flanders Investment & Trade

 • Uitbouwen van een exportnetwerk 
Docent: B. Lambrechts, Export 
Director, Soudal NV

 • Internationale marketing 
Docent: L. Moons, Chief Business 
Officer, Labo Smeets Wilrijk

 • Internationale prijszetting 
Docent: P. Wuyts, Marketing Consultant 
& Lecturer, Karel de Grote Hogeschool

 • Social media in internationale context 
Docent: L. Van de Velde, 
Zaakvoerder, Youniverse

 • Strategische benadering van 
e-commerce bij internationale handel 
Docent: L. Van de Velde, 
Zaakvoerder, Youniverse

 • Cultuurverschillen 
Docent: F. Laleman, Sr. Expert in 
Cross-Cultural & Intercultural Studies; 
Sr. Business Consultant at Dunya.be

3   JURIDISCHE RISICO-
INDEKKING/ 
TRANSPORT EN LOGISTIEK

Internationaal ondernemen betekent ook 
rekening houden met wetten en regels 
die van land tot land kunnen verschillen. 
Exporteren brengt extra risico’s met zich 
mee die je in kaart moet brengen en waar-
tegen je jezelf best goed indekt.

 • Incoterms 2020 
Docent: P. Wallays, Lecturer Supply 
Chain Management, Hogeschool Gent

 • Juridische organisatie van een 
exportnetwerk 
Docent: A. Lahousse, Advocaat, K law

 • Opstellen van internationale contracten 
Docent: A. Lahousse, Advocaat, K law

 • Transportverzekering 
Docent: J. Haentjens, Secretaris-
Generaal, Jean Verheyen NV

 • International Supply Chain Management 
Docent: F. Rome, Docent C-MAT (UA)

4   FORMALITEITEN EN 
FINANCIËLE RISICO-
INDEKKING

Bij een exportzending ben je als exporteur 
meestal verantwoordelijk voor het vervullen 
van de formaliteiten. Wat dien je allemaal in 
orde te brengen? Welke documenten moe-
ten jouw zendingen begeleiden? En hoe 
ben je er zeker van dat je je geld ontvangt?

 • Transport gerelateerde documenten in  
internationale handel 
Docent: M. Huybrechts, Managing 
Director, Canada NV; Treasurer, 
Clecat en Forward Belgium

 • Douane 
Docent: J. Verbeken, Adviseur,  
Algemene Administratie der 
Douane & Accijnzen

 • BTW  
Docent: G. Schelfhaut, Accountant/
Belastingconsulent, VAT director, 
RSM InterTax Belgium

 • Betalings- en financieringstechnieken  
in internationale handel 
Docent: C. Vereecken, Working 
Capital Expert, KBC Bank NV

 • Introductie Internationale bankgaranties 
Docent: K. Meersschaut, Senior Adviser 
Bankguarantees, KBC Bank NV

 • Wisselkoersrisico 
Docent: J. Peeters, Government 
Bond Trader, Treasury & Capital 
Markets, KBC Bank NV

 • Internationale betalings- en  
financieringstechnieken: cases 
Docent: I. Pauwels & K. Cleymans, 
Experts Controller Documentaire 
Kredieten, KBC Bank NV

 • Kredietverzekering 
Docent: J.-P. Steenbeke, Deputy 
General Manager & Head of Sales 
and Account Management, Credendo 
Short-Term Non-EU Risks

COLLEGE
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5   AAN DE SLAG MET 
JE EXPORTPLAN

Hoe schrijf je een sterk exportplan? Met 
welke facetten dien je allemaal rekening 
te houden? Aan het einde van deze oplei-
ding schrijf je een exportplan op maat 
van jouw business!

 • Opstellen van een exportplan: 
aanpak 
Docent: W. Pappaert, Adviseur 
Exportvaardigheden, Flanders 
Investment & Trade

 • Opstellen van een exportplan: 
financieel plan 
Docenten: R. De Jonghe, Partner 
& N. Loir, Senior Consultant, 
Deloitte Accountancy & Advisory

6   PRAKTIJKCASE 
ANTARCTIC FOODS

 • Internationaal groeien als kmo 
Docent: H. Dejonghe, CEO, 
Antarctic Foods

COLLEGE

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -30% 
MO: Middelgrote onderneming  
(>50 en <250 werknemers): -20%

DUUR

10 dagsessies van 10u30 tot 18u15. 
Welkom vanaf 10u.

LOCATIE EN DATA

Ter Elst, Edegem (Antwerpen): 
Dinsdag 2020: 27/10, 10/11, 24/11, 8/12 
Dinsdag 2021: 12/01, 26/01, 9/02, 23/02, 
9/03, 23/03 

 INSCHRIJVEN 

Het aantal deelnemers is beperkt. 
Wees er snel bij!

Schrijf meteen in: 
Edegem (Antwerpen): 
www.ondernemersacademie.be/293

Je inschrijving staat garant voor top-
experten, een aangename locatie en sylla-
bus. Welkom met koffie, lunch en afsluitend 
netwerkmoment. Gratis parking.

PRIJS 
(EXCL. BTW)

Met KMO- 
portefeuille

Zonder 
KMO-

portefeuille
KO* 

(-30%)
MO* 

(-20%)

UNIZO-lid ¤ 2.485 ¤ 2.840 ¤ 3.550

Geen lid ¤ 2.639 ¤ 3.016 ¤ 3.770

Voor meer info zie p.49.

ENKELE REACTIES 
VAN DEELNEMERS

“Na de Masterclass 
kon ik de risico’s van 
exporteren veel beter 
inschatten waardoor 
dit een minder grote 
uitdaging leek dan 

voorheen. Ik weet nu wat me te wachten 
staat en welke voorbereidingen we 
moeten treffen. Dus zeker een positieve 
ervaring!”  
-  Myrte Ruymaekers, Research And 

Development Manager Seifar

“Als ondernemer ben 
je elke dag heel druk 
bezig en toch moet je 
tijd maken om even stil 
te staan, na te denken 
over de grotere 

strategieën en over bepaalde punten 
extra kennis te verwerven. En daarvoor 
is deze opleiding perfect.” 
-  Albert De Brabandere, Manager & 

Bestuurder Brouwerij De Brabandere

“De totaliteit van de 
opleiding verraste me: 
je leert het internatio-
nale ondernemen van 
A tot Z dankzij een 
optimale combinatie 

van theorie en concrete cases, van 
logistiek tot het vermijden van valkuilen. 
De contacten die ik legde met andere 
deelnemers en docenten zijn bijzonder 
waardevol voor onze verdere internatio-
nalisering. De Masterclass 
Exportmanagement is een absolute 
aanrader!” 
-  Marie Thevelin, International Business 

Developer Moments Furniture

“Voor de Oost-
Vlaamse kmo New 
Valmar BV heb ik een 
kwart van de wereld 
afgereisd om het 
babymerk Nûby aan 

de piepkleine man of vrouw te brengen. 
Voor je aan een serieus B2B-gesprek op 
internationaal niveau begint, moet je 
over een gedegen voorbereiding 
beschikken. Daarbij is de Masterclass 
Exportmanagement van onschatbare 
waarde geweest. Het is de perfecte 
manier gebleken om de praktische 
kennis die ik tijdens mijn loopbaan heb 
opgebouwd, te structureren en van een 
theoretische onderbouwing te voorzien. 
Na de opleiding kon ik die kennis dan 
verder uitbouwen, met gebruik van 
syllabi en inzichten die de lesgevers – 
allemaal bekende experts in hun veld 
– mij tijdens de Masterclass hadden 
bijgebracht. Een echte aanrader voor 
iedereen die internationaal opereert!”

-  Stan Gardin, Export Manager Nûby - 
New Valmar

Herwig 
Dejonghe voelt 
zich nog in de 
fleur van zijn 
leven. Na bijna 
een halve eeuw 

in het familiebedrijf Pinguin, 
vandaag bekend als Greenyard 
Foods, is Vlaanderens meest 
overtuigde diepvriesgroenteboer, 
5 jaar geleden een tweede leven 
begonnen als entrepreneur met 
het Franse Antarctic Foods 
Aquitaine. In een boeiende 
getuigenis verhaalt hij over het 
groeiproces van kmo naar 
multinational in de voedingsin-
dustrie en beklemtoont hij het 
belang van de internationale 
dimensie in dit authentieke 
ondernemersverhaal.

COLLEGE
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Masterclass

China Business

De derde editie van de unieke Masterclass China Business bestaat uit acht sessies waarin praktische 
uiteenzettingen aan bod komen rond Chinese e-commerce, fiscaliteit, wetgeving, marketing, 
productie, verkoop, sourcing, betalingen en boekhoudkunde. De laatste sessie zal bestaan uit een 
getuigschriftuitreiking, een presentatie over maatschappelijke en economische tendensen in de 
Chinese Volksrepubliek en een presentatie over de bancaire aspecten van zakendoen in China door 
een internationale expert van KBC.

Er zal in alle sessies aandacht besteed worden aan de economische post-coronasituatie, want de 
pandemie zal een impact hebben op hoe wij in de toekomst zaken zullen doen met China.

Z A K E N D O E N  I N  C H I N A  I N  P O S T- C O R O N AT I J D 

Voor wie?

De opleiding richt zich naar ondernemers, 
executives en managers die op korte tijd 
een grondig en praktisch inzicht willen 
verwerven in de voornaamste aspecten van 
het zakendoen met China. Maar uiteraard 
zijn ook professionals die al actief zijn op 
de Chinese markt van harte welkom. Voor 
hen zijn de sessies een uitstekende kans 
om hun kennis te verdiepen en hun net-
werk uit te breiden.

De docenten

De docenten zijn binnen- en buitenlandse 
professionals. Het zijn niet alleen stuk voor 
stuk gerenommeerde experten in hun 
beroepsdomeinen, maar ze beschikken ook 
over een indrukwekkende China-ervaring. 
De sessies worden standaard in het 
Nederlands gegeven met uitzondering van 
de sessies van de buitenlandse docenten. 
Die vinden plaats in het Engels.

Jouw tijd waard:

 • Je verwerft praktische kennis die 
onmisbaar is om zaken te doen 
in China in post-coronatijd.

 • Je krijgt geen les van academici 
maar van professionals die 
een indrukwekkende China-
expertise opgebouwd hebben.

 • Je profiteert van een uitgelezen 
kans om te netwerken met 
collega-ondernemers.

Een initiatief van Partners in opleiden Met de steun van

UNIZO 
ondernemers
academie

NU MET  
GRATIS  

TOEGANG  
TOT DE ONLINE 
ONDERNEMERS-

ACADEMIE!
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Masterclass

China Business

GAAT VERDER OP P.28

Programma  
in detail

1    MARKTOPPORTUNITEITEN 
IN CHINA 

12 oktober 2020

Bart Horsten is China-onder-
nemer en adviseur sinds 
1998, gespecialiseerd in de 
begeleiding van Belgische 
kmo’s bij hun eerste stappen 
op de Chinese markt. Als 

handelsingenieur (KU Leuven), mede op-
richter en managing director van Horsten 
International biedt hij diensten aan die 
bestaan uit strategisch advies, marktonder-
zoek, partneridentificatie, projectmanage-
ment, business development, sourcing en 
oprichting van vennootschappen. Sinds 
2016 biedt Horsten ook online-marketing-
diensten aan via MyChinaWeb, gericht op 
Europese bedrijven die hun producten in 
China willen lanceren via e-commerce of 
actief willen worden op Chinese sociale 
media. Bart is eveneens co-investeerder en 
bestuurder van enkele Belgische bedrijven 
met activiteiten in China, bestuurder van de 
Belgisch-Chinese Kamer van Koophandel 
(BCECC) en gastdocent aan de Antwerp 
Management School.

DOCENT Bart Hosten, Horsten 
International Nv (Oud-Turnhout)

2   SOURCING EN IMPORT 
VANUIT CHINA* 

19 oktober 2020

Carlos Seco behaalde een 
bachelor in Business Studies 
aan de Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales 
de Zaragoza (1997) en een 
MBA aan de University of 

Wales (1999). Na een internationale sales-
carrière in Nederland en China richtte hij in 
2002 de firma Orientlink op. Deze firma, 
die vestigingen heeft in Shenzhen en 
Zaragoza, begeleidt buitenlandse bedrij-
ven in China met aankoop, productontwik-
keling, kwaliteitscontrole en logistieke aan-
gelegenheden. 

DOCENT Carlos Seco, Orientlink 

(Shenzhen)

3   PRODUCTIE EN 
 VERKOOP IN CHINA

26 oktober 2020

Marc De Schutter studeerde 
bedrijfspsychologie aan de 
KU Leuven en behaalde er 
een post-graduaat in 
be drijfs kunde. Van 1988 tot 
1992 was hij manager voor 

Janssen Pharmaceutica als expat in Xi’an. 
Van 1995 tot 2012 ging hij aan de slag als 
General Manager van Puratos China in 
Guangzhou en van 2012 tot 2016 vervulde 
hij de functie van HR director Asia Pacific 
voor deze groep. In 2016 richtte hij zich als 

privaat adviseur naar buitenlandse bedrij-
ven die actief zijn in Zuid-China en sinds 
2018 is hij General Manager van Hightec 
Industries Ltd dat slaapcomfort van hoge 
kwaliteit produceert. Marc is ook stichtend 
lid van de Benelux Kamer van Koophandel 
in Guangzhou, was er voorzitter van 2014 
tot 2018, en werd recentelijk voor zijn ver-
diensten aan de Belgische zakengemeen-
schap in Zuid-China gelauwerd tot Officier 
in de Leopoldsorde. 

DOCENT Marc De Schutter, Hightec 

Industries LTD. (Shenzhen)

4   MARKETING IN CHINA*

2 november 2020

Emma Björner is onderzoe-
ker en adviseur verbonden 
aan Enact Sustainable Strate-
gies en het Gothen burg 
Research Insitute. Zij is 
ge specialiseerd in Chinese 

marketing in zowel de private als de 
publieke sector. Emma behaalde een 
bachelor in de communicatiewetenschap-
pen aan Jonkoping University, een master 
in marketing en management en een Ph.D. 
in Business Administration aan Stockholm 
University. Zij is co-redactrice van ‘Branding 
Chinese Mega-cities: Policies, Practices and 
Positioning’ (2014) en auteur van 
‘Imagineering Place: The Branding of Five 
Chinese Mega-Cities’ (2017). 

DOCENT Emma Björner, Enact 
Sustainable Strategies (Gothenburg) 

5    PRACTICUM BETALINGS- 
EN BOEKHOUDKUNDIGE 
ASPECTEN VAN HET 
ZAKENDOEN IN CHINA

9 november 2020
Hans Van Duysen behaalde 
de graad van licentiaat in 
de handels- en financiële 
wetenschappen aan de 
EHSAL en is sinds 1996 
erkend boekhouder en fis-

calist (BIBF). Na een korte periode als 
docent algemene boekhouding, financiële 
analyse en analyse van de jaarrekening 
aan het CVO Brussel, nam Hans het 
bestuur over van zijn familiebedrijf dat 
slaapcomfort van hoge kwaliteit produ-
ceert. Sinds 1994 is Hans beroepsmatig 
actief in en met China. In 2002 werd zijn 
passie voor het land zelfs bekroond met 
een voorzitterschap van de Vereniging 
België-China. Ook professioneel blijft 
China van het grootste belang voor Hans 
wat in 2006 resulteerde in de oprichting 
van een eigen fabriek in Shenzhen 
(Guangdong) dat onderdelen vervaardigt 
voor zijn productiefaciliteiten in België en 
Duitsland.

DOCENT Hans Van Duysen, Matrafoam 

(Lokeren)

* In het Engels.
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DUUR

8 avondsessies van 18u15 tot 21u45.
Onthaal met broodjes vanaf 17u30.

 INSCHRIJVEN 

Het aantal deelnemers is beperkt.  
Wees er snel bij!

Schrijf meteen in: 
www.ondernemersacademie.be/286

LOCATIE EN DATA

Kasteel van Zwijnaarde: 
Maandag 2020: 12/10, 19/10, 26/10, 2/11, 
9/11, 16/11, 23/11, 27/11* 
(* op vrijdag, kantoor EY in Antwerpen)

Je inschrijving staat garant voor top-
experten en ervaren docenten, een aange-
name locatie, gratis parking, syllabus en les-
materiaal. Onthaal met koffie en broodjes.

Dankzij de Vlaamse en Europese subsidie 
kunnen we dit programma aan een zeer voor-
delige prijs aanbieden. Extra gebruik van de 
KMO-portefeuille is daarom niet mogelijk.

PRIJS 
(EXCL. BTW)

Deelnameprijs

UNIZO-lid ¤ 1.750

Geen lid ¤ 2.050

6    FISCALE ASPECTEN BIJ HET 
ZAKENDOEN IN CHINA*

16 november 2020

Martin Ng heeft 28 jaar pro-
fessionele ervaring in de 
Chinese fiscaliteit. Hij 
behaalde een master in 
Accountancy aan de 
Chinese University in Hong 

Kong en een MBA aan de University of 
Wales. Na een carrière van meer dan 20 
jaar bij KPMG en PWC vervoegde hij de 
rangen van WTS waar hij sinds 2014 
Managing Partner is van het kantoor in 
Shanghai. Martin is niet alleen gespeciali-
seerd in Chinees bedrijfs- en douanerecht 
maar verwierf ook bekendheid als fiscaal 
expert. In 2012 en 2013 werd hij dan ook  
verkozen tot eredirecteur van het 
Hangzhou Tax Institute en sinds 2017 is 
hij als eredocent verbonden aan de gere-
nommeerde Shanghai Finance and 
Economic University.

DOCENT Martin Ng, WTS China 
(Shanghai)

OF

Maggie Han is een erkend 
fiscalist die in 2008 haar 
master in bedrijfsmanage-
ment behaalde aan de 
Shanghai University of 
Finance & Economics. 

Meteen na haar afstuderen ging zij aan 
de slag bij WTS in Shanghai waar zij nu 
vennoot is. Maggie is gespecialiseerd in 
Chinese indirecte belastingen, vennoot-
schapsbelasting, internationale winstal-
locatie en wisselkoersproblemen. 

DOCENT Maggie Han, WTS China 
(Shanghai)

7   HANDELSRECHT IN CHINA

23 november 2020

Maarten Roos studeerde 
aan de Universiteit van 
Leiden en de Sun Yat-sen 
University in Guangzhou, en 
woont al 20 jaar in China. 

Hij is de oprichter en managing director 
van R&P China Lawyers te Shanghai, een 
advocatenkantoor dat juridische dien-
sten verleent aan buitenlandse onderne-
mingen die in China investeren of in 
China zakendoen. Maarten heeft veel 
Europese kmo’s in zijn klantenbestand 
die hij begeleidt met het opzetten van 
bedrijven in China, contracten, arbeids-
recht, intellectueel eigendomsrecht, 
belasting en geschillenbeslechting 
(arbitrage en rechtsprocedures). In 2010 
publiceerde Maarten bij Kluwer Law 
International het boek ‘Chinese 
Commercial Law: A Practical Guide’, dat 
nog steeds een standaardwerk is voor 
ondernemers die meer willen begrijpen 
over het Chinese recht in de praktijk. 
Maarten schrijft ook vaak artikelen over 
Chinees recht en hij is tevens arbiter voor 
buitenlands gerelateerde zaken voor de 
Shanghai International Economic and 
Trade Arbitration Commission (SHIAC).

DOCENT Maarten Roos, R&P Lawyers 
(Shanghai)

8   SLOTSESSIE MET GETUIG-
SCHRIFTUITREIKING

27 november 2020

Maatschappelijke en econo-
mische tendensen in de 
Volksrepubliek China, 
1949-2020 

Koen De Ridder behaalde 

in Leuven de graden van licentiaat in de 
sinologie (1993) en master in European 
Studies (1995). Daarna was hij gedurende 
5 jaar als onderzoeker verbonden aan 
de National Taiwan University in Taipei. 
Na het behalen van zijn doctoraat in de 
sinologie aan de KU Leuven (2000) was 
Koen werkzaam als Vlaams Economisch 
Vertegenwoordiger in Tunis (2001-2003) 
en Guangzhou (2003-2010). Van 2011 
tot 2017 verbleef Koen in Hong Kong als 
Head Belgian Desk Greater China voor 
Deloitte. Sinds 2017 is Koen werkzaam 
bij UNIZO als Adviseur Internationaal 
waar hij de drijvende kracht is achter de 
Masterclass China Business. Koen blijft 
actief in de internationale handelspro-
motie en zetelt, in het kader van zijn hui-
dige opdracht, in de raden van bestuur 
van Flanders Investment & Trade en het 
Agentschap voor Buitenlandse Handel. 
Ook blijft hij in zijn vrije tijd gepassi-
oneerd bezig met China als directeur 
van het Confuciusinstituut in Brussel en 
bestuurslid van de vereniging België-
China. 

DOCENT Koen De Ridder, UNIZO 
(Brussel)

Bancaire aspecten van het 
zakendoen in China*

Pak Chuen “PC” Leung 
behaalde een MBA en 
een master in Information 

Systems. Daarenboven is hij ook een 
erkend boekhouder in Canada. Meer dan 
38 jaar geleden begon PC zijn carrière 
bij de Bank of China. In 1997 maakte hij 
de overstap naar KBC in Hong Kong als 
Financial Controller. In hetzelfde jaar ver-
voegde hij KBC in Shanghai waar hij ver-
schillende hoge functies vervulde. Sinds 
2017 staat PC aan het hoofd van KBC 
Shanghai als General Manager. 

DOCENT Pak Chuen Leung, KBC 
(Shanghai)

* In het Engels.
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ENKELE REACTIES 
VAN DEELNEMERS

“De Masterclass China Business is een 
essentieel startpunt voor wie wil onderne-
men in China. Je krijgt toegang tot mensen 
met veel ervaring in de regio en ontwikkelt 
een politiek, economisch en cultureel kader 
waarmee je meteen aan de slag kan wan-
neer je je eigen plannen uitwerkt.”

-  Tom Op ’t Eyndt, Zaakvoerder Virtual 
Surveyor - Smart Drone Surveying 
Software

“De hele wereld wil momenteel zakendoen 
in China, zonder te weten hoe je daaraan 
begint. Tijdens de Masterclass China 
Business krijg je van verschillende experten 
met jarenlange professionele ervaring een 
heleboel praktische tips en inzichten. De 
sessies zijn zeer intensief, van een absoluut 
topniveau en ze laten toe om je netwerk 
verder uit te bouwen. Deze Masterclass 
is dan ook warm aanbevolen voor elke 
ondernemer die actief is of wil zijn op de 
Chinese markt.”

-  Nicolas Deleye, Business Development 
Manager Flen Health

“De Masterclass China Business was voor 
mij een enorme verrijking, zowel op pro-
fessioneel als op persoonlijk vlak! De les-
gevers maken je niet alleen wegwijs in het 
kluwen van papieren en regels, maar ook in 
de manier van zakendoen en de culturele 
achtergrond van China. Het zijn mensen 
die recht uit de praktijk komen en op wiens 
ervaring je stuk voor stuk kan terugvallen. 
Zo is de schat aan informatie die Koen 
met zijn verhalen meegeeft om voeling te 
krijgen met China van onschatbare waarde. 
Ik zou het direct opnieuw doen!”  

-  Tanja Werbrouck, Zaakvoerster CLPT 
Precast Concrete Solutions

“De Masterclass China Business is de inves-
tering van tijd en geld meer dan waard. De 
Masterclass betekent voor mij een tijdsbe-
sparing van minstens 1 jaar onderzoeks-
werk. Je krijgt zoveel praktische en direct 
toepasbare informatie aangereikt die je 
normaal op 1 jaar tijd niet kan verzamelen. 
Tijdens de Masterclass kom je ook in direct 
contact met zeer interessante personen 
die je rechtstreeks kunnen helpen met je 
business. Door de praktische ervaring van 
de docenten bespaar je ook heel veel geld 
doordat je op voorhand in kennis wordt 
gesteld van de mogelijke valkuilen en hin-
dernissen. Het geheel wordt ook uitstekend 
georganiseerd door het team van UNIZO. 
Een leuk detail is dat de locatie en de cate-
ring uitstekend zijn.”  

-  Thierry Delvaux, Zaakvoerder Montana 
Universe

COLLEGE
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Inspiration Seminar 

AL ONZE  
OPLEIDINGEN 

ZIJN  
CORONA- 
PROOF.  
ZIE P.4.
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Voor wie?

Deze training is ideaal voor ondernemers, 
start-ups, 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 drukbe-
zocht. 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 jouw verkoopsuc-
ces en boek de Masterclass Sales Cyclus 3.0.  
(Zie p.20).

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 je nu in producten of 

diensten doet, in de profit of non-profit werkt, elke businessrelatie is een 

commerciële relatie. Dus je kan je maar beter thuis voelen in de verkoop! 

Het eerste wat je tijdens dit inspirerende seminar leert, is jezelf verkopen aan 

jezelf. Zelfvertrouwen opbouwen, de energie en de drive in jezelf ontdekken 

waarvan je misschien niet eens wist dat je ze had. Vervolgens ontdek je 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  T E  V E R KO P E N  I N  1  DAG 

Jouw tijd waard! Na het 
Sales Bootcamp kan je: 

 • (Nog) professioneler, 
aanstekelijker en 
overtuigender verkopen.

 • Je klantendatabase 
aanzienlijk vergroten.

 • Met gemoedsrust je 
winstgroei verzekeren.

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

 • Mind power: systematisch je zelfver-
trouwen, 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, koop-
weerstand opheffen en klanten over 
de streep trekken = orders afsluiten! 

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

94%
AANGERADEN

Programma 
in detail

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -30% 
MO: Middelgrote onderneming  
(>50 en <250 werknemers): -20%

DUUR

1 dagsessies van 10 tot 19u. 
Welkom vanaf 9.30u. 

LOCATIES EN DATA

Rode Bol, Gent: 
Maandag 2020: 26/10 
Donderdag 2021: 22/04 
Ter Elst, Edegem (Antwerpen): 
Donderdag 2020: 29/10

 INSCHRIJVEN 

Het aantal deelnemers is beperkt.  
Wees er snel bij! 

Schrijf meteen in:  
Gent 2020: 
www.ondernemersacademie.be/295 
Gent 2021: 
www.ondernemersacademie.be/302 
Edegem (Antwerpen) 2020: 
www.ondernemersacademie.be/287

Je inschrijving staat garant voor een 
topexpert, een aangename locatie en syl-
labus. Welkom met koffie, broodjeslunch. 
Gratis parking.

COLLEGE

PRIJS 
(EXCL. BTW)

Met KMO- 
portefeuille

Zonder 
KMO-

portefeuille
KO* 

(-30%)
MO*

(-20%)

UNIZO-lid ¤ 385 ¤ 440 ¤ 550 

Geen lid ¤ 455 ¤ 520 ¤ 650 

Voor meer info zie p.49. 
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Inspiration Seminar

Jouw kmo in de media

Je hebt nieuws: een nieuw product, een verhaal of een idee dat je wil vertellen. Iedereen 

mag het weten, en zeker de pers. Maar hoe krijg je tegenwoordig nog jouw nieuws in 

de pers? Je nieuws leren verkopen is dé boodschap. Leer in één middag hoe je een 

boodschap met impact schrijft, en onder de aandacht brengt bij relevante media. 

K R I J G  J O U W  N I E U W S  I N  D E  P E R S

Jouw tijd waard:

 • Maak een plan van aanpak op 
voor aandacht in de pers.

 • Werk aan actieve prospectie om 
berichten gepubliceerd te krijgen.

 • Leer je verhaal of dat van 
je organisatie te vertellen 
of te verkopen.

Voor wie?

Kmo-zaakvoerders die te maken hebben 
met de pers, die hun kmo in de spotlight 
willen zetten of hun boodschap/product 
meer onder de aandacht willen brengen.

De docent

Filip Horemans is woordvoerder/persver-
antwoordelijke van UNIZO gedelegeerd 
bestuurder, Danny Van Assche. Eerder 
was Filip hoofdredacteur van UNIZO’s 
ZO-magazine en freelance journalist.  Filip 
kent de mediawereld binnenstebuiten en 
heeft een bijzonder vlotte pen. Hij staat 
dagelijks kmo’s bij om hun boodschap de 
wijde wereld in te helpen. 

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -30% 
MO: Middelgrote onderneming  
(>50 en <250 werknemers): -20%

Programma  
in detail
 • Investeer in je persnetwerk: waar 
en hoe vind je de journalisten 
die – misschien – over jou willen 
schrijven? Waar staan hun publieke 
contactgegevens? Hoe leer je de 
media en hun manier van werken 
beter kennen? Een onderhouden 
netwerk is goud waard.

 • Ontdek wat wel en geen “nieuws” 
is. Wat interesseert de pers, en 
wat veel minder? Hoe belangrijk is 
timing? Wat is je expertise waard?

 • Maak je verhaallijn: schrijf het verhaal 
dat gelezen moet worden. Die 
elevatorpitch ga je nog veel gebruiken!

 • Schrijf een pakkend persbericht: een 
persbericht is meer dan een simpel 
bericht vol feiten. Het is jouw verhaal 
dat interessant genoeg moet zijn 
voor 100-en (of 1000-en!) lezers!

 • Prospecteren bij de pers: eens 
geschreven, hoe krijg je dit nieuws op de 
voorpagina? Het is belangrijk relevante 
contacten te hebben bij de pers. Leer 
hoe je kennismaakt met de pers.

WORD 
VOORPAGINA- 

NIEUWS!

 INSCHRIJVEN 

Schrijf meteen in: 
www.ondernemersacademie.be/296

DUUR

1 namiddagsessie van 13 tot 18u. 
Welkom vanaf 12u30 met broodjes. 

LOCATIE EN DATA

Ter Elst, Edegem (Antwerpen):  
Dinsdag 2020: 17/11

Je inschrijving staat garant voor een 
topexpert, een aangename locatie 
en syllabus. Welkom met broodjes, 
koffiebreak. Gratis parking.

Voor meer info zie p.49. 

PRIJS 
(EXCL. 

BTW)

Met KMO- 
portefeuille

Zonder 
KMO-

portefeuille
KO* 

(-30%)
MO* 

(-20%)

UNIZO-lid € 315 € 360 € 450 

Geen lid € 385 € 440 € 550 
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Workshop 
Wie zich nu inschrijft voor een Workshop, krijgt gedurende de 

hele cursusperiode uitzonderlijk toegang tot de volledige Online 

Ondernemersacademie. Van bij de start van je eerste sessie, tot 

het moment waarop je je laatste sessie afrondt. En dat helemaal 

gratis. Benieuwd wat je daar allemaal te wachten staat? Neem 

alvast een kijkje op www.online.ondernemersacademie.be

AL ONZE  
OPLEIDINGEN 

ZIJN  
CORONA- 
PROOF.  
ZIE P.4.
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Workshop

Van tanker naar speedboot

Een wereld in permanente verandering vraagt om flexibele, wendbare 

organisaties. Toch gedragen veel bedrijven zich nog steeds als een slome 

tanker. Managers missen vaak de kennis om hun medewerkers mee te krijgen in 

innovatie en zo de organisatie telkens opnieuw uit te vinden. Gelukkig kan je de 

innovatiecultuur die daarvoor nodig is wel degelijk ontwikkelen en aansturen. 

Wat kan je doen om je medewerkers te inspireren om mee te denken, nieuwe 

ideeën aan te dragen en zo de innovatiemotor van je organisatie te zijn? 

Wat werkt er effectief en welke foute reflexen moet je zeker afleren? Dankzij 

concrete handvatten die je worden aangereikt tijdens deze opleiding introduceer 

en onderhoud je een participatieve innovatiecultuur in je organisatie.

M E D E W E R K E R S  A L S  I N N OVAT I E M OTO R  VA N  J E  B E D R I J F

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot bedrijfs-
leiders en managers van kmo’s die hun 
innovatiecultuur op een gestructureerde 
en professionele manier in kaart willen 
brengen en aanpakken.

De docent

Pieter Daelman is zaakvoerder en expert 
innovatiecultuur bij Bedenk, gastprofes-
sor creativiteit en innovatie aan de Karel 
De Grote Hogeschool, coauteur van het 
Cromax® framework en auteur van Van 
tanker naar speedboot, uitgegeven bij 
Lannoo Campus. 

Jouw tijd waard:

 • Je krijgt een antwoord op de 
vraag : “Hoe bouw ik aan een 
duurzame innovatiecultuur 
binnen mijn organisatie?”

 • Je krijgt inzicht in de sterktes 
en zwaktes van je organisatie 
op het vlak van innovatiecultuur 
op dit moment (o.a. dankzij 
een gericht assessment). 

 • Je krijgt concrete oplossingen, 
tips en een methodisch 
kader aangereikt.

 • Je gaat naar huis met een eerste 
doelgericht stappenplan.

NIEUW

De inhoud van deze 
opleiding is gebaseerd 
op het boek Van tanker 
naar speedboot van 
Pieter Daelman. Elke 
deelnemer ontvangt 
een gesigneerd boek. 

In samenwerking met:

NU MET  
GRATIS  

TOEGANG  
TOT DE ONLINE 
ONDERNEMERS-

ACADEMIE!

COLLEGE
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DUUR

 • Intakegesprek, voor de eerste 
sessie (telefonisch of via Skype)

 • 4 namiddagsessies van 13u tot 17u.

 • Leadership coaching, na de 
laatste sessie gedurende 1 uur 
(telefonisch of via Skype)

 INSCHRIJVEN 

Omdat we kiezen voor maatwerk kan je 
inschrijven t.e.m. uiterlijk 12 oktober 2020. 

Het aantal deelnemers is beperkt. 
Wees er snel bij!

Schrijf meteen in: 
Edegem (Antwerpen):   
www.ondernemersacademie.be/308

LOCATIE EN DATA

Ter Elst, Edegem (Antwerpen): 
Dinsdag 2020: 27/10, 10/11,  24/11, 8/12

Je inschrijving staat garant voor een top-
expert als docent. De sessies vinden plaats 
op een aangename locatie. Welkom met 
broodjes, koffiebreak. Gratis parking.

Programma  
in detail

1    INTAKEGESPREK 

Allereerst is het belangrijk dat de docent 
kennismaakt met de verschillende cur-
sisten. Elkaar leren kennen en aanvoelen, 
inzicht krijgen in wat er allemaal speelt en 
de behoeften begrijpen, zijn erg belangrijk 
voor het resultaat van deze Workshop. 
Daarom voorzien we met elke deelnemer 
een kort intakegesprek voor het begin van 
het traject. 

2   VOORBEREIDING 

Gewapend met al deze informatie, werkt de 
docent het eigenlijke proces verder uit op 
maat. Hij kiest de werkvormen en voorbeel-
den en hij legt de timing vast. Het defini-

tieve draaiboek van het traject krijgt vorm. 

3   VIER SESSIES

Gedurende het traject wordt in verschil-
lende stappen toegewerkt naar een road-
map voor jouw bedrijf waarmee je dan 
binnen je organisatie aan de slag kan om 
de cultuurverandering in gang te zetten. 

 • Introductie Cromax & zelf-assessment

 • Verdieping oriëntatiefase 
& aanvullen roadmap 

 • Verdieping ideecreatiefase 
& aanvullen roadmap 

 • Verdieping promotiefase 
& finaliseren roadmap

De sessies zijn behoorlijk interactief, het is 
dus zeker de bedoeling dat de deelnemers 
ook zelf actief bijdragen.

4   INDIVIDUELE LEADERSHIP 
COACHING

Als afsluiter van het traject kan elke 
deelnemer nog 1 uur beroep doen op de 
docent voor individuele leadership coa-
ching. Daar wordt de individuele roadmap 
bekeken en geoptimaliseerd.

“Wij geloven dat voor de 

meeste vragen over innovatie 

en organisatievernieuwing 

de expertise intern aanwezig 

is. Meer nog, indien je je 

medewerkers betrekt bij 

dit proces, zorgt dit voor 

meer employee engagement 

en creëer je automatisch 

draagvlak voor verandering.”

COLLEGE

PRIJS 
(EXCL. BTW)

Met KMO- 
portefeuille

Zonder 
KMO-

portefeuille
KO* 

(-30%)
MO* 

(-20%)

UNIZO-lid ¤ 980 ¤ 1.120 ¤ 1.400

Geen lid ¤ 1.120 ¤ 1.280 ¤ 1.600

Voor meer info zie p.49. 

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -30% 
MO: Middelgrote onderneming  
(>50 en <250 werknemers): -20%
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Workshop

Een succesvolle bedrijfsover - 
dracht en toekomstplanning:
vastgoed, pensioen, successie, waardebepaling

Hoeveel is mijn zaak waard? Wat zijn de juridische en fiscale implicaties bij (familiale) overdracht, verkoop 

of beëindiging van mijn onderneming? Hoe kan ik eigendom of vastgoed binnen mijn vennootschap fiscaal 

en financieel optimaliseren? Welke planningstechnieken hanteer ik voor een proactieve en geslaagde 

pensioen-, successie- en vermogensopbouw? Wat zijn de verschillende opties om met (vervroegd) pensioen 

te gaan of verder te werken? In 4 namiddagsessies blikken we samen met jou vooruit op situaties én 

uitdagingen waarmee je als ondernemer te maken krijgt, zowel zakelijk als privé, vandaag én morgen! 

M A A K  VA N  J E  TO E KO M S T  E E N  P O S I T I E F  V E R H A A L  M E T  E E N  G R O N D I G E 
K E N N I S  OV E R  4  S L E U T E L E L E M E N T E N  VA N  J E  O N D E R N E M I N G

In samenwerking met:

Jouw tijd waard:

 • Je krijgt een diepgaande kijk 
op 4 actuele onderwerpen.

 • Je verwerft bruikbare fiscale, 
juridische en financiële kennis 
van 4 praktijkspecialisten.

 • Je maakt op tijd een eigen actieplan 
op voor je bedrijfsoverdracht 
en je toekomst.

Voor wie?

Op maat van vooruitziende zelfstandige 
ondernemers, maar ook voor boekhouders 
en accountants die hun kennis willen 
bijschaven. 
 

De docenten

Frédéric Depauw is 
zaakvoerder bij Taxfré, een 
onafhankelijk juridisch en 
fiscaal adviesbureau. Naast 

een opleiding licentie rechten (KU Leuven), 
een doctoraal proefschrift (Université 
d’Aix-en-Provence) behaalde Frédéric een 
diploma Fiscale Wetenschappen (Ehsal), 
een getuigschrift Risk Management 
(Universiteit Antwerpen) en een 
postgraduaat Estate Planning (VUB/ULB). 

Joachim de Rouck is 
juridisch adviseur bij het 
Kenniscentrum van Liantis. 
Hij is een expert in het sociaal 

statuut voor zelfstandigen en 
pensioendeskundige bij uitstek.

Luc de Schoesitter is docent 
aan de Faculteit Economie en 
Bedrijfswetenschappen (FEB) 
van de KU Leuven. Tevens 

sinds 1991 verbonden aan Stremersch, Van 
Broekhoven & Partners (SVBP), 
Onafhankelijke Financiële Planners.

Eddy Claessen is 
gecertificeerd accountant en 
belastingadviseur. 
Initiatiefnemer van o.a. 

www.fiscaalcorrect.be en overname-  
coach bij UNIZO.

NIEUW

DUUR

4 namiddagsessies van 13 tot 17u15. 
Welkom met broodjes vanaf 12u30.

LOCATIES EN DATA

Ter Elst, Edegem (Antwerpen): 
Donderdag 2020: 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 
Rode Bol, Gent: 
Dinsdag 2021: 11/05, 25/05, 8/06, 22/06 

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -30% 
MO: Middelgrote onderneming  
(>50 en <250 werknemers): -20%

 INSCHRIJVEN 

Het aantal deelnemers is beperkt.  
Wees er snel bij! 

Schrijf meteen in:  
Edegem (Antwerpen): 
www.ondernemersacademie.be/289 
Gent: 
www.ondernemersacademie.be/304

Je inschrijving staat garant voor top-
experten, een aangename locatie en syl-
labus. Welkom met broodjes, koffiebreak. 
Gratis parking.

PRIJS 
(EXCL. BTW)

Met KMO- 
portefeuille

Zonder 
KMO-

portefeuille
KO* 

(-30%)
MO* 

(-20%)

UNIZO-lid ¤ 980 ¤ 1.120 ¤ 1.400

Geen lid ¤ 1.120 ¤ 1.280 ¤ 1.600

Voor meer info zie p.49. 

NU MET  
GRATIS  

TOEGANG  
TOT DE ONLINE 
ONDERNEMERS-

ACADEMIE!
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Programma  
in detail

1   VASTGOEDFISCALITEIT 
(ZOWEL ZAKELIJK 
ALS PRIVÉ) 

Enkele highlights die aan bod komen:

 • Bedrijfsvastgoed en eigendom: 
een droomhuwelijk of duivelspact? 
Fiscale, juridische en financiële 
optimale structureringen.  

 • Verhuur, vruchtgebruikconstructies 
en financieringsmogelijkheden 
via een vennootschap.

 • Overdracht en bedrijfsvastgoed. 

 • (Buitengewoon) vastgoed: 
een vloek of zegen? Fiscale en 
juridische kansen én risico’s.

 • Investeren, aankopen, 
verkopen, huren. Wat zijn de 
marktopportuniteiten en tendensen?

2   PENSIOENWETGEVING 
ZELFSTANDIGEN EN 
TOEGELATEN ACTIVITEIT

Enkele highlights die aan bod komen:

 • Leeftijd- en loopbaanvoorwaarden 
om met (vervroegd) pensioen 
te kunnen gaan.

 • Zelfstandigenpensioen: 
berekening en bedragen.

 • Gemengde loopbanen: wat is het 
effect op je pensioen? Opties tot 
regularisatie van studiejaren.

 • Bijverdienmogelijkheden en 
verder werken? Gevolgen voor 
belastingen en sociale bijdragen.

 • Aanvullende en extralegale 
pensioenuitkeringen. Fiscale 
en financiële aspecten. 

 • Vroegtijdig stoppen: Hoe in 
regel blijven met de sociale 
zekerheid en ziekteverzekering?

3   SUCCESSIEPLANNING 
EN FINANCIËLE 
TOEKOMSTPLANNING 
(ZOWEL ZAKELIJK 
ALS PRIVÉ) 

Enkele highlights die aan bod komen:

 • De fiscus erft (minder) 
mee: tips & tricks. 

 • Nieuwe regels schenken én successie: 
10 bruikbare praktijkadviezen.

 • Globale financiële planning: 
een win-win? 

 • Beleggen anno 2020: dansen 
op een slappe koord?

4   WAARDEBEPALING EN 
FISCALE GEVOLGEN BIJ 
BEDRIJFSOVERDRACHT 

Enkele highlights die aan bod komen:

 • Stappenplan en praktijktips voor 
een succesvolle overdracht.

 • Mogelijke overdrachtsscenario’s 
en hun (fiscale) gevolgen.

 • Methodes en technieken voor de 
waardebepaling van een onderneming.

 • Liquidatiebelasting en 
stopzettingsmeerwaarden.

 • Overnamememarkt.be: hét 
online matchingplatform voor 
kopers en overnemers. 

 • Subsidie- en 
ondersteuningsmogelijkheden.

Accreditatie BIBF,  
16u permanente vorming. 
De erkenningsnummers: 
102995 (29/10/2020), 102993 (12/11/2020), 
102997 (26/11/2020), 102998 (10/12/2020)

Accreditatie IAB,  
16u permanente vorming.  
Het erkenningsnummer: B0616/2018-12
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Workshop

Financieel Management 
voor de kmo-ondernemer

Ondernemen draait om centen, dat begrijpt elke ondernemer. Maar snap je werkelijk de volle  

impact van jouw balans, resultatenrekening, cashflow enz. op jouw kmo? In deze workshop zijn  

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

In één beweging verstevigen we jouw positie als gesprekspartner inzake financiële kwesties en 

krijg je 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 ver-
sterken. Voor ondernemers die sterker in 
hun schoenen willen staan in gesprekken 
met hun boekhouder/accountant. Voor 
kmo- ondernemers die hun boekhouder/ 
accountant eindelijk willen begrijpen, en 
zelfs kritische vragen willen kunnen stellen.

De docent

Geert Van Rysseghem is accountant, 
bedrijfsrevisor en vennoot-zaakvoerder 
van D&V bedrijfsadviseurs. Hij weet als 
geen ander 'droge' theorie om te zetten in 
een verstaanbare taal.

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 jou.

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

 • Het begrip 'cash flow' wordt onder 
de loep genomen: je begrijpt nu 
waar jouw geld vandaan komt 
en waar het naartoe gaat.

 • Je werkt aan je eigen financieel plan.

 • Je krijgt je debiteurenbeheer beter op 
de rails met praktische tips & tricks.

"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

Jouw tijd waard:

 • Je stelt nu de juiste vragen aan 
jouw accountant of boekhouder 
en begrijpt de antwoorden 
van jouw accountant of 
boekhouder ten gronde.

 • Je formuleert je financiële 
verwachtingen met 
kennis van zaken.

 • Cijfers en centen hebben voor 
jou geen geheimen meer.

NU MET  
GRATIS  

TOEGANG  
TOT DE ONLINE 
ONDERNEMERS-

ACADEMIE!
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* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -30% 
MO: Middelgrote onderneming  
(>50 en <250 werknemers): -20%

DUUR

4 namiddagsessies van 13 tot 18u. 
Welkom vanaf 12u30 met broodjes. 

LOCATIES EN DATA

Ter Elst, Edegem (Antwerpen): 
Dinsdag 2020: 27/10, 10/11, 24/11, 8/12 
Rode Bol, Gent: 
Donderdag 2021: 6/05, 20/05, 3/06, 17/06 

 INSCHRIJVEN 

Het aantal deelnemers is beperkt.  
Wees er snel bij!

Schrijf meteen in:  
Edegem (Antwerpen): 
www.ondernemersacademie.be/290 
Gent: 
www.ondernemersacademie.be/300

Je inschrijving staat garant voor een top-
expert, een aangename locatie en syllabus. 
Welkom met broodjes, koffiebreak.  
Gratis parking.

PRIJS 
(EXCL. BTW)

Met KMO- 
portefeuille

Zonder 
KMO-

portefeuille
KO* 

(-30%)
MO* 

(-20%)

UNIZO-lid ¤ 980 ¤ 1.120 ¤ 1.400 

Geen lid ¤ 1.120 ¤ 1.280 ¤ 1.600 

Voor meer info zie p.49.

Programma 
in detail

1   BASICS 
VENNOOTSCHAPSRECHT, 
FISCALITEIT EN DUBBEL 
BOEKHOUDEN

 • Inleiding ondernemingsvormen na 
het nieuwe WVV (Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen)

 • Btw en fiscaliteit na hervorming 
vennootschapsbelasting

 • Werking dubbel boekhouden

2   MIJN BALANS EN 
RESULTATENREKENING

 • Balanslezen

 • Interpretatie en analyse 
van de jaarrekening

 • Bespreking voornaamste ratio’s: 
liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit

 • Berekening en interpretatie 
ratio’s voor eigen vennootschap: 
toepassing in Excel

 • Toepassing van ratioanalyse/
interpretatie jaarrekening via 
leverancier bedrijfsinformatie

3   MIJN KASSTROOMTABEL

 • Vermogensstroomanalyse

 • Het verschil tussen winst- 
en cashflow-concept

 • Soorten cashflow

 • Interpretatie van een kasstroomtabel

 • Opstellen van een kasstroomtabel 
voor eigen vennootschap: 
toepassing in Excel

4    MIJN FINANCIEEL PLAN

 • De verschillende onderdelen 
van een financieel plan

 • Vereisten waaraan een financieel 
plan (bij oprichting) moet 
voldoen na het nieuwe WVV

 • Inzichten verwerven in de soorten 
kosten: vast, variabel, direct, indirect

 • Overzicht van 
financieringsmogelijkheden

 • Opmaak van gebudgetteerde balans, 
resultatenrekening en kasstroomtabel

 • Opstellen van een financieel plan voor 
eigen organisatie: toepassing in Excel

ENKELE REACTIES 
VAN DEELNEMERS

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

"Goede docent die je wegwijs maakt in het 
financiële aspect van een onderneming." 
- Kristof Derdeyn, Eventify Comm.

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

COLLEGE
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De inzichten van 
deze tien kleppers 
maken van jouw 
zaak een bestseller.

Geert Noels  Marion Debruyne  Joost Callens  Jef Brouwers 
Herman Konings  Elke Van Hoof  Sabine Tobback  Paul Van 
Den Bosch  Steven Van Belleghem  Jeroen De Flander

 
TOPSEMINAR

202025/11

T I E N  M A N A G E M E N T B O E K E N  O P  É É N  D A G
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BEN IK GOED BEZIG  
ALS ONDERNEMER?
Unieke formule: één dag,  
tien topsprekers, 
tien boeken. 
Op één dag maak je van jouw be-
drijf een kaskraker op vlak van be-
wust-, klant- en toekomstgericht 
ondernemen. Tien van de meest ge-
renommeerde topsprekers, die ook 
stuk voor stuk bestsellerauteurs zijn, 
houden je een dag gekluisterd aan 
jouw comfortabele zetel in de Ko-
ningin Elisabethzaal in Antwerpen.

Geen langdradige uiteenzettingen, 
maar helder, praktisch en zakelijk 
topadvies. Het Topseminar is dus dé 
bedrijfsinvestering van je boekjaar: 
een hele dag betaalbare consultan-
cy van kanjers.

Nog niet overtuigd? Op het einde 
van de dag krijg je het UNIZO Trend-
boek en een managementboek naar 
keuze in een handige trolley gratis 
mee naar huis.  

Liever het hele pakket van tien boe-
ken (t.w.v. € 300, incl. btw)? Dat kan! 
Mits een opleg van slechts € 100 
(met de KMO-portefeuille kan dit al 
vanaf € 70). En zo maak je ook van 
jouw zaak een bestseller!

VOOR INSCHRIJVINGEN 
OF MEER INFORMATIE: 

 www.unizoTopseminar.be 
 info@unizotopseminar.be 
 02 212 26 13 
 UNIZO KMO netwerk,  
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

PARTNERS IN ONDERNEMENEEN INITIATIEF VAN
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Online  
Ondernemers-
academie 

Wie zich nu inschrijft voor een offline Masterclass of 
Workshop, krijgt gedurende de hele cursusperiode 
uitzonderlijk toegang tot de volledige Online 
Ondernemersacademie. Van bij de start van je eerste 
sessie, tot het moment waarop je je laatste sessie 
afrondt. En dat helemaal gratis. Benieuwd wat je daar 
allemaal te wachten staat? Neem alvast een kijkje 
op www.online.ondernemersacademie.be of ontdek 
het volledige aanbod op de volgende pagina's.

AL ONZE  
OPLEIDINGEN 

ZIJN  
CORONA- 
PROOF.  
ZIE P.4.
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Haal onze Vlaamse 
meesters in huis. 

Waar en wanneer je wil.
ONLINE VIDEOLESSEN      WEBINARS      PODCASTS      MASTERCLASSES

Een masterclass 
e-commerce op 
zondagmiddag.

Gino Van Ossel 
Expert 
retailmanagement
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Carole Lamarque 
Expert innovatieve 
marketing

Bijleren als ondernemer was nog 
nooit zo eenvoudig. Want met de 
UNIZO Online Ondernemersacademie 
heb je altijd en overal topadvies 
binnen handbereik. 

Expertise van bij ons. 
Waar en wanneer je wil.

In de wagen, tijdens het sporten 

of op een zondagmiddag: met het 

nieuwe online leerplatform kies je 

zelf waar en wanneer je bijleert 

van onze Vlaamse meesters.

Een verdiepende masterclass of 

een interessante podcast? Laat je 

inspireren door tal van experts die 

jouw taal spreken en geniet het 

hele jaar door van opleidingen en 

formats die perfect bij jou passen.

Een podcast 
innovatieve 
technologie  
tijdens het 
joggen.

Kan je niet genoeg krijgen van 
ons leerplatform? Geen nood: het 
aanbod wordt elk jaar uitgebreid 
met zo’n 50 à 60 nieuwe producten, 
mooi verdeeld over alle formats.

Bovendien volgen we de actualiteit 
en maatschappelijke tendensen 
op de voet. Zo zal de nadruk in 
de eerstvolgende videolessen 
en webinars vooral liggen op 
ondernemen in de coronacrisis.
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“Van starter tot vaste waarde” concentreert 

zich dan weer op jouw positie in de 

wereld en helpt je daarin groeien. 

Masterclass afgerond? Dan ontvang je 

van ons een opleidingscertificaat.

In iedere aflevering gaan we op stap met een boeiende ondernemer. 

Wat dacht je bijvoorbeeld van Sophie Knockaert (June in the 

City) of Filip Jennen (Zuiderhuis)? Ervaar hun ervaringen en 

verhalen uit retail en toerisme vanuit de eerste hand.

Maar dat is niet alles: met namen als Leen Gysen (IPARC), Dirk Wynants 

(Extremis) of Leslie Cottenjé (Hello Customer) zitten we momenteel 

aan maar liefst 11 interessante podcasts met al even boeiende 

ondernemers. Je kan steeds de nieuwste aflevering raadplegen, 

of grasduinen in het complete aanbod per thema. Onze nieuwste 

aanwinst? Niemand minder dan Erwin Mertens (De Kapblok).

 Black box van 
de topverkoper 
KATHLEEN COOLS

 Wat als de klant 
nee zegt?  
GEERT DELOBELLE

 De klantendriehoek 
PHILIP VAN KELST

 Uit liefde voor 
de klant 
ELS DHAEZE

 De klant centraal 
GEERT DEHOUCK

In samenwerking met:

MASTERCLASS “DE 
TOPVERKOPER” IS 
GEBASEERD OP DE 
VOLGENDE BOEKEN:

Elke masterclass is gebaseerd op vijf boeken.  

“De Topverkoper” bijvoorbeeld, dompelt je onder in 

de wereld van klanten en hun noden. Meer weten over 

timemanagement en burn-outpreventie? Dan is de 

masterclass “Zorg voor jezelf en je team” iets voor jou. 

Podcasts

Masterclasses

DUUR:   20 min.

FREQUENTIE: minstens 15/jaar

DUUR:   8 u. (opgedeeld in hoofdstukken van  1,5 u.)

FREQUENTIE: minstens 4/jaar

COLLEGE
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Meer fan van een persoonlijke aanpak? Ga elke maand 

in interactie met een nieuwe expert, zoals Carole 

Lamarque of herbekijk een van de voorbije opnames met 

Fons Van Dyck, Jeroen De Flander of Matty Paquay. 

Webinars bieden je maandelijks nieuwe inzichten 

en een kans op interessante contacten.

Een niet te missen technologisch hoogstandje met 

tal van topsprekers die je omver zullen blazen.

Niet veel tijd? Ontdek een ruim aanbod 

aan thema’s in hapklare videolessen. Deel 

mee in de expertise van o.a. Rik Vera, 

Gijs van Wulfen of Jeroen De Wit en leer 

via korte maar krachtige video’s bij over 

websitebeheer, thuiswerk tijdens en na 

coronatijden of innovatief leiderschap.

Waar je interesses ook mogen liggen, met 

onze videolessen zit je op de eerste rij.

In samenwerking met:

WAT KOMT ER DIT NAJAAR?

Dit najaar zal ons aanbod 
verder toenemen. Zo zal er een 
uitgebreide reeks verschijnen 
over exportmanagement. Komen 
daarin onder meer aan bod: 
goederentransport naar het 
Verenigd Koninkrijk na de Brexit, 
zakendoen met China en Afrika. 
Maar ook in bancaire, logistieke 
of planmatige aspecten zal je je 
uitvoerig kunnen verdiepen.

Voor kmo’s in het bijzonder 
spitsen we ons toe op Code 
Corporate Governance en 
aanwervingsstrategie. Of volg je met 
meer dan gewone interesse alles 
over een correcte waardebepaling 
van je onderneming? 

Videolessen

Webinars

DUUR:   1 u.

FREQUENTIE: minstens 10/jaar

DUUR:   7 - 30 min.

FREQUENTIE: minstens 25/jaar
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Fons Van Dyck 
Expert merkstrategie

Een videoles 
internationaal 
merkadvies  
op de trein.

Vanaf € 280 met KMO-portefeuille krijg je een jaar lang 

onbeperkt toegang tot al onze online opleidingen. Want of 

je nu gaat voor de online lessen of jezelf liever verdiept in een 

van onze boeken, in ons totaalaanbod vind je gegarandeerd 

de ondernemersthema’s die jouw zaak vooruit helpen. 

En omdat we onze opleidingen wekelijks aanvullen en 

vernieuwen, geniet jij voortdurend van nieuwe content.

Geniet van gratis toegang tot alle content van Online Ondernemersacademie 

tijdens het volgen van een offline Masterclass of Workshop.

Opgelet: KMO-portefeuille zelf aan te vragen na ontvangst factuur.

De Online Ondernemersacademie: 
waar en wanneer je wil.

“Met een jaarabonnement 
krijg je onbeperkt toegang 
tot alle online lessen.”

JAARABONNEMENT ZONDER 
KMO-PORTEFEUILLE

UNIZO-lid Geen lid

Deelnameprijs € 400 € 600

JAARABONNEMENT MET 
KMO-PORTEFEUILLE

UNIZO-lid Geen lid

Kleine ondernemingen  
(< 50 werknemers: 30% subsidie)

€ 280 € 420

Middelgrote ondernemingen  
(> 50 werknemers: 20% subsidie)

€ 320 € 480

 ABONNEER JE NU OP WWW.ONLINE.ONDERNEMERSACADEMIE.BE

Prijzen excl. btw.

Prijzen excl. btw.
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www.online.ondernemersacademie.be

ONLINE VIDEOLESSEN      WEBINARS      PODCASTS      MASTERCLASSES

100% exclusief  
en van bij ons
Krijg toegang tot een 

compleet leeraanbod in 
je eigen taal en geniet 
van de expertise van 

topauteurs, experten en 
boeiende ondernemers die 

je nergens anders vindt. 

Op maat van jouw 
onderneming

Op welke vlakken jij ook 
wil groeien en vernieuwen 
met je zaak, onze online 

én offline opleidingen zijn 
ontworpen om jou de kennis 
te geven die je nodig hebt. 

Onze formats (online 
videolessen, webinars, 

podcasts en masterclasses) 
worden voortdurend 

aangevuld en vernieuwd. Zo 
blijf je altijd up-to-date. 

Wekelijks  
nieuwe content

Altijd binnen 
handbereik

Met een 
jaarabonnement 
heb je onbeperkt 
toegang tot alle 

online opleidingen, 
waar en wanneer 

je maar wil.

Een initiatief van Partners in opleiding 
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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.

Subsidies

Bespaar op je opleiding!

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

Kleine ondernemingen: 30% subsidie 
met een maximum van ¤ 7.500 subsidie 
per jaar. Budget vrij te besteden voor 
opleiding en advies.

Middelgrote ondernemingen: 20% subsi-
die met een maximum van ¤ 7.500 subsi-
die 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

¤ 7.500  
subsidiebudget

30% 
subsidie

Middelgrote onderneming 
(M.O.)

minder dan 250 vol-
tijdse werknemers

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

¤ 7.500  
subsidiebudget

20% 
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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CONTACT

Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

 0800 20 750  
(UNIZO Ondernemerslijn)

 info@ondernemersacademie.be

WWW.ONDERNEMERSACADEMIE.BE
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Een initiatief van Partners in opleiding 

CORONAPROOF

 • Comfortabele seminarieruimtes 
met respect voor social distance.

 • De inhoud van alle opleidingen 
speelt in op de nieuwe uitdagingen 
van het post-coronatijdperk.

 • Combinatie van klassieke (fysieke) 
opleidingen en online lessen.

HYBRIDE

 • Masterclasses:  
 - met een combinatie van klassieke 

(fy sieke) opleidingen en online lessen.
 - met de mogelijkheid tot individuele 

coaching via o.a. de online Q&A-
sessies. 

 • Deelnemers aan de Masterclasses of 
Workshops uit deze brochure krijgen 
gedurende hun opleiding gratis toe-
gang tot het ruime aanbod van de 
nieuwe Online Ondernemersacademie 
(zie p.42). 

INTERNATIONAAL 
GERENOMMEERDE 
DOCENTEN

 • Steven Van Belleghem, Jef Brouwers, 
Peter De Prins en Jeroen De Flander zijn 
internationaal gekende keynote spea-
kers. De UNIZO Ondernemersacademie 
heeft hen kunnen strikken voor unieke 
Masterclasses. 

 • Je krijgt de once in a lifetime-kans om 
jouw persoonlijke vragen voor te leggen 
aan deze toppers! 

 • Let op: aantal deelnemers is beperkt.

EN NOG ZOVEEL MEER …

 • Aan het einde van elke opleiding 
ontvang je een diploma: een certificaat 
van de UNIZO Ondernemersacademie 
waarmee je kan uitpakken!

 • Je kan voor alle opleidingen de KMO-
portefeuille gebruiken en tot 30% 
subsidie ontvangen. 

 • Aan het einde van de opleiding kan 
je in overleg met de manager van de 
Ondernemersacademie kijken welke 
individuele begeleiding UNIZO jou 
verder kan aanbieden. UNIZO werkt 
hiervoor samen met VLAIO, die deze 
begeleidingen subsidieert. 

Onze troeven


