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DANNY OPENT

“In hetzelfde 
jaar dat we een 
economische 
ravage vrezen, gaat 
er voor miljarden 
geïnvesteerd 
worden.”

Het passeerde twee weken geleden bij-

na als een fait divers, de goedkeuring 

van het Belgische ‘Plan voor Herstel en 

Veerkracht’. Waartoe dient dit plan met de 

bombastische titel? Jullie herinneren zich 

misschien dat de Europese Commissie 

vorig jaar zo’n 672 miljard euro vrijmaak-

te, waarvan 312 miljard in pure subsidies, 

om de relance van de Europese economie 

kracht bij te zetten. Bijna 6 miljard euro is 

voor België. Het zijn duizelingwekkende 

bedragen waarvoor plannen met bom-

bastische namen voor één keer gepermit-

teerd zijn.

We krijgen dat geld niet zomaar. Het is 

bedoeld om onze economie opnieuw 

op volle toeren te laten draaien door een 

aantal structurele problemen fors aan te 

pakken. De Vlaamse regering schoot als 

eerste in gang om – vorig jaar in septem-

ber al – een plan voor Vlaamse Veerkracht 

op te stellen. En nu heeft dus ook de fe-

derale regering haar huiswerk gemaakt. 

Staatssecretaris Thomas Dermine slaagde 

erin hier een coherent geheel van te ma-

ken. De Belgische overheid gaat inves-

teren in klimaat, mobiliteit, digitalisering, 

productiviteit en in mens & samenleving. 

Dit plan wordt eerstdaags voor een eerste 

keer aan de Europese Commissie overge-

maakt ter bespreking. Tegelijkertijd kun-

nen wij als sociale partners er ons licht 

over laten schijnen.

Ongemerkt is hier eigenlijk iets specta-

culairs aan de gang. De Vlaamse sociale 

partners in de SERV wijzen de Vlaamse 

regering er zowat elk jaar opnieuw op dat 

er te weinig geïnvesteerd wordt. En wat 

gebeurt er nu plots? Ettelijke miljarden 

worden vrijgemaakt voor toekomstge-

richte projecten. Heel belangrijk is dat het 

om nieuwe investeringen gaat. Géén oude 

wijn in nieuwe zakken. Vanaf dit jaar wor-

den gigantische bedragen vrijgemaakt om 

de klimaatproblematiek aan te pakken, via 

bijvoorbeeld het isoleren van gebouwen 

en de versnelde elektrificatie van het wa-

genpark. We pakken het verkeersinfarct 

aan door investeringen in spoor, metro en 

fiets. Door de coronacrisis zijn we meer 

dan ooit overtuigd van de digitalisering 

van onze economie en ook daarin worden 

middelen geïnvesteerd. Onze arbeids-

markt wordt aangepakt door mensen via 

vorming voor te bereiden op nieuwe jobs 

en tot slot bereiden we via zorg en onder-

wijs ook een warme toekomst voor.

2021 zou wel eens een kanteljaar kunnen 

zijn. In het jaar dat we nog een econo-

mische ravage vrezen wanneer niet alle 

ondernemingen na de heropening zullen 

overleven, zal er in onze economie ge-

investeerd worden. Toen Europa in 1945 

plat lag na de Wereldoorlog, zijn we snel 

in één van de sterkste groeiperiodes van 

onze geschiedenis terechtgekomen. De 

relance werd toen op gang getrokken 

door de Amerikaanse leningen via het 

Marshallplan. Deze keer doen we het zelf. 

Via het Europese plan voor Herstel en 

Veerkracht, en via onze eigen private en 

publieke investeringen, willen we onze 

economie krachtig op gang schieten. 

Dit jaar zal nog veel miserie meebrengen. 

Maar wie weet, zullen we binnen enkele ja-

ren op 2021 terugkijken als het jaar waarin 

we de basis legden voor onze herwonnen 

welvaart en vrijheid, door te investeren in 

klimaat, circulaire economie, mobiliteit en 

digitalisering. Het is geen droom. Het is 

onze opdracht voor dit jaar.

2021THE 3 PLUG-IN HYBRID.

1,4-1,9 L/100 KM • 32-44 G/KM CO2 (WLTP)
BMW Belgium Luxembourg NV • Lodderstraat 16, 2880 Bornem • contact.be@bmw.be • www.bmw.be

Milieu-informatie (KB 19/03/04): bmw.be

Nu ook beschikbaar als 320e.
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ZO Magazine, het zakenblad voor de zelfstandige ondernemer, is een uitgave van Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, en de Federatie Vrije Beroepen. Verschijnt 10 x per jaar. De redactie van ZO Magazine,  

www.unizo.be streeft naar de grootst mogelijke betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan gesteld worden. ZO Magazine is lid van Medianetwerk Plus. Uw 

persoonsgegevens worden opgenomen in het bestand van UNIZO vzw, met de bedoeling u onze informatie en publiciteit te sturen en u op de hoogte te houden van onze activiteiten. U kan uw gegevens 

steeds inzien en corrigeren, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, mits betaling van de wettelijk voorziene vergoeding. 
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Alle foto’s in dit magazine zijn coronaveilig gemaakt. Het gebruik 
van een telelens zorgt soms voor een samendrukkend effect.
Ons maartnummer verschijnt op 18 maart.

De folie rond dit magazine 
kan gerecycleerd worden.

HET FREELANCERS ABC
DE B VAN BLOGGER 
Freelancers bestaan er in allerlei 
soorten en gedaanten. In deze 
rubriek leren we ze kennen van 
A tot Z. Deze keer, aflevering 2, 
met de B van blogger: Julie Van 
Weehaeghe.

HET GESPREK
WIM ADRIAENS, BAAS 
VAN DE VDAB
Hoe zal de arbeidsmarkt erbij liggen 
nà de coronacrisis? Gaat opnieuw 
de war on talent losbarsten? 
Wim Adriaens denkt van wel. “We 
verwachten van werkgevers dat 
ze breder kijken. Niet alleen naar 
diploma’s en ervaring.”

BIJZONDERNEMEND
UPGRADE ESTATE 
Ze begonnen met een eettent op de 
Gentse Feesten. Vandaag huisvesten 
Nele Van Damme en Koenraad 
Belsack duizenden studenten.

16

20

26



ZO februari 2021 - 76 - ZO februari 2021

 UNIZO Genk prikkelt en verbindt

De 31-jarige Luca Bruno (Group Bruno) neemt de voorzittersfak-

kel van UNIZO Genk over van Jochem Martens (Altrio). Met zijn 

enthousiasme wil Luca de ondernemers uit Genk prikkelen, inspi-

reren en samenbrengen. De komende weken en maanden zal hij 

daarom op ronde gaan. “Ik wil veel gesprekken voeren met onder-

nemers en met oud-leden om hen in 2021 allen samen te brengen. 

Zonder verplichtingen. Samen met de rest van de bestuursploeg en 

met het team van UNIZO Limburg ambieer ik de Genkse onderne-

mers te tonen dat we hen beter en sterker kunnen maken.”

 Verkoop jouw dienst met vertrouwen

Ben je trainer, consultant, adviseur, coach of creatieve beroeper? 

Heb je een hekel aan verkopen of krijg je vaak een ‘nee’? Ann Van 

Riet van Althea maakt daar voor eens en altijd komaf mee. Zij leert 

 Organiseer jouw administratie

Tilly Buelens van Hallinto denkt in nummers, volgorde en structu-

ren. De geknipte persoon dus om jouw bedrijf op het juiste pad te 

zetten richting een perfect georganiseerde administratie, met een 

methodiek, structuur en systeem op jouw maat. In 4 sessies schept 

jou in 4 sessies - verspreid over maart, april en mei - de kneepjes 

van het vak, zodat je met zelfvertrouwen én met plezier jouw dien-

sten aan de man (of vrouw) brengt. Het startschot wordt gegeven 

op 1 maart op Corda Campus. Meer info en inschrijven: unizo.be/

ondernemersforum-activiteiten.

ze orde in jouw pc, organisatie en hoofd dankzij handige software. 

Werkprocessen worden in kaart gebracht en vertaald naar proce-

dures. Het resultaat? Veel tijds- en energiewinst voor jou én jouw 

medewerkers. Afspraak vanaf 25 februari op Corda Campus. Meer 

info en inschrijven: unizo.be/ondernemersforum-activiteiten.

 Voorzitterswissel bij UNIZO Oudsbergen

Met Barbra Dreesen (Publilemon) start ook UNIZO Oudsbergen 

het jaar met een nieuwe voorzitter. Jan Thomassen (Creafleur) zal 

haar daarbij ondersteunen. “Als kersvers voorzitter wil ik de stem 

laten klinken van onze ondernemers en hen ondersteunen en 

aanmoedigen in hun realisaties. De komende tijd wil ik ook blijven 

inzetten op belangenbehartiging voor onze ondernemers. Verder 

blijft de uitbouw en samenwerking met het gemeentebestuur en 

het bouwen van bruggen tussen de ondernemers via het organi-

seren van netwerkevents en bedrijfsbezoeken een van de speer-

punten.”  

Was jij erbij? Kom jij ook?

COULEUR LOCALE
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Ook de opvolging is een aandachtspunt. 

Veel kleine ondernemingen zijn sterk af-

hankelijk van de eigenaar. Als die plots 

wegvalt en de opvolging niet of onvol-

doende geregeld is, komt de continuïteit 

van de onderneming in gevaar. Het ge-

tuigt van goed bestuur en verantwoord 

ondernemerschap om tijdig te werken 

aan een adequate opvolgingsregeling.”

De aanbevelingen zijn daarenboven 

flexibel toe te passen, afhankelijk van 

de levensfase, de omvang, ambities en 

eigenheden van elke onderneming. 

Aansluitend bij de Code vind je op de 

website van UNIZO 10 videolessen en 10 

fiches met tips en concrete stappen om 

de aanbevelingen in de praktijk door te 

voeren in jouw bedrijf.

Een adviesraad als klankbord
Een onderwerp waarop de Code ook 

dieper ingaat, is het belang van een ad-

viesraad. Elke ondernemer heeft immers 

nood aan een extern klankbord en er-

varingsgericht advies bij het nemen van 

belangrijke beslissingen, het detecteren 

van opportuniteiten en het bepalen van 

de strategie.Yves: “Eén op de twee onder-

nemingen in Limburg is een eenmanszaak 

zonder vennootschapsvorm en heeft dus 

geen verplichting om een raad van be-

stuur op te richten. Toch is het belang-

rijk dat ook die eenmanszaken zich laten 

bijstaan. Dat is trouwens de filosofie van 

onze Code: corporate governance is ook 

in een eenmanszaak bruikbaar.”

Wat die raad van advies betreft: daar helpt 

UNIZO jou graag mee. “Dankzij onze ja-

renlange ervaring en ruim netwerk van 

experts, weten we wie een perfecte 

match met jouw kmo kan vormen”, stelt 

Yves. “Bovendien blikken we terug op ste-

vig wat ervaring, want sinds 2011 bege-

leidden we al meer dan 250 kmo’s bij de 

oprichting van hun adviesraad. Die raad 

speelt dan ook een fundamentele rol in 

de verdere groei en professionalisering 

van een kmo. De ondernemers die in jouw 

raad van advies zetelen, hebben allemaal 

een andere achtergrond en expertise. Zij 

denken kritisch met jou mee over strate-

gische, juridische, financiële en commer-

ciële vraagstukken die belangrijk zijn voor 

jouw bedrijf, zodat je heel gefundeerde 

beslissingen kan nemen. Zij fungeren als 

jouw persoonlijk klankbord, houden je 

regelmatig een spiegel voor, zoeken mee 

naar opportuniteiten, gaan mee na hoe je 

bepaalde hindernissen kan overwinnen, 

durven zaken die voor jou vanzelfspre-

kend zijn in vraag te stellen… Steeds met 

de blik op de toekomst.”

Meer info?

Je vindt de integrale Code voor Goed 

Bestuur, inclusief de praktische fiches en  

videolessen op www.codegoedbestuur.be.  

Vragen? Stel ze gerust via

info@codegoedbestuur.be. 

betere financiële prestaties”, licht Yves 

Houben toe. Daarom stelde UNIZO een 

gloednieuwe Code Goed Bestuur op.  

“Specifiek op maat van een eenmanszaak 

tot de kleine en grotere kmo in volle groei. 

En nog belangrijker: de Code is opgesteld 

met input van ondernemers zelf.”

Van strategiebepaling 
tot (familiale) opvolging
De nieuwe Code is zeker geen wettekst 

met dwingende bepalingen. Yves: “Het is 

een lijst met aanbevelingen. De aanbeve-

lingen gaan bijvoorbeeld over risicobe-

heer, strategiebepaling en communicatie. 

HET HETE HANGIJZER

Van eenmanszaak tot uit de kluiten  

gewassen, niet-beursgenoteerde kmo: 

goed bestuur kan het verschil maken 

voor het succes van een onderneming. 

Die stelling gaat in crisistijd nog meer 

op. Daarom brengt UNIZO een nieuwe 

Code Goed Bestuur uit:  een praktische 

handleiding met aanbevelingen voor 

ondernemers. 

TEKST Ingrid Nenczl -  FOTO Shutterstock

Yves Houben, beleidsadviseur UNIZO 

Limburg: “De aanbevelingen zi jn 

efficiënt, concreet, en flexibel toe te 

passen, afhankelijk van de levensfase, 

omvang, ambities en eigenheid van 

elke onderneming. Bovendien bevat ze 

specifieke aanbevelingen voor kmo’s met 

meerdere, eventueel familiale eigenaars.” 

Goed bestuur is om meerdere redenen 

belangrijk voor ondernemers. “Het 

verhoogt de slag- en daadkracht van 

een onderneming en de bedrijfsleiding 

dankzij een professionelere structuur. 

Goed bestuur draagt ook bij tot een 

klimaat van vertrouwen en verantwoording 

tussen eigenaars, bestuurders, managers, 

het personeel, de banken of financiers 

en de overige stakeholders. Daarnaast 

vergemakkelijkt goed bestuur de toegang tot 

kapitaal voor investeringen. Het is ook een 

troef voor de rekrutering van medewerkers 

en voor samenwerkingsverbanden 

met bijvoorbeeld freelancers, andere 

organisaties en ondernemingen, en de 

overheid. Verder speelt goed bestuur een 

rol in de continuïteit van een onderneming, 

ook wanneer er een bedrijfsoverdracht 

plaatsvindt. Tot slot toont het aan dat 

duurzaam ondernemen een prioriteit is 

voor jouw bedrijf en kan het bijdragen tot 

De Code Goed Bestuur reikt handvaten aan

Meer slagkracht voor 
je onderneming

10 x aan de slag
Aansluitend bij de Code Goed Bestuur 

publiceert UNIZO 10 videolessen en 10 

fiches met tips en concrete stappen om 

de aanbevelingen in de praktijk door te 

voeren in jouw onderneming:

1 Goed Bestuur: aansturen, 
 toezicht houden, verantwoorden

2 Missie, visie en strategie

3  Duurzaam ondernemen

4  De rol van de bedrijfsleider 

5  Raad van advies 

6  Risico, inzicht en controle

7  Interne en externe communicatie  

8  Eigenaarschap & engagement

9  Familiale ondernemingen 

10 Bestuur en toezicht

“De Code is 
opgesteld met input 
van ondernemers.”
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Steeds op de hoogte van 
nieuwe aanbestedingen

REGISTREER JE GRATIS

aanbestedingeninlimburg.be
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HEB JE OOK IETS TE MELDEN?

UNIZO PROVINCIE LIMBURG
Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt - T 011 26 30 18
limburg@unizo.be - www.unizo.be/limburg

Luc Daelemans brengt magazine uit

Chapter two 

Maak plaats op je keukentafel, want met Chapter 

two brengt fotograaf Luc Daelemans het groot-

ste magazine van Vlaanderen uit. Tegen de 

trend van het snelle nieuws in, brengt hij beel-

dende verhalen die uitnodigen om de tijd te ne-

men. Echte verhalen, met een knipoog naar de 

actualiteit, kunst en cultuur. Het is een luxueus 

limited edition magazine, rep je dus naar een 

IMS-store en bemachtig jouw exemplaar. 

Awards voor Hasseltse ondernemers

Vegan prijswinnaars

Driewerf hoera: het Hasseltse PEAS slaagt 

er voor het derde jaar op rij in de Be Vegan 

Award in de wacht te slepen! De prijs 

wordt uitgereikt aan Belgische onderne-

mers die uitblinken in hun veganistisch 

aanbod. In de categorie ‘Best pastry’ werd 

PEAS met zijn vegan cinnamonrolls door 

het publiek verkozen tot winnaar. “‘In een 

bijzonder jaar als 2020 geeft dit extra vol-

doening. Het is een gouden randje rond 

een toch wel intens jaar. Opnieuw zijn het 

onze klanten, fans en liefhebbers die ons 

verkozen tot winnaar en dat geeft ook nu 

weer bijzonder veel voldoening”, zegt Els 

Berx, samen met Davy Rosiak, de bezieler 

van PEAS. 

In de categorie ‘Best catering/food truck’ 

ging de trofee naar Stephanie Thys van 

SAPPIG. Zij maakt verse sapjes, smoothies 

en Vlaamse Vegan Klassiekers zoals Vol-

au-Vegan, Stoofvloos, Volognaisesaus en 

Vorstenbroodjes voor iedereen die bewust 

met milieu en gezondheid bezig is. “Dit is 

een ongelooflijk mooie opsteker, want ik 

zette net voor de coronacrisis de stap naar 

het ondernemerschap waardoor ik on-

middellijk mijn business moest herzien.” 

Versterkte bezetting 

ConSenso investeert in de toekomst

Het zijn niet enkel beton en glas die het nieuwe kantoor op de Henry Fordlaan vormgeven. Met 

een bijkomende investering in menselijk kapitaal wapent het advocatenkantoor ConSenso zich 

voor de toekomst. Naast de toetreding van Michiel Valkeners als vennoot heeft het kantoor 

ook advocate Annemiek Lewandowski aangetrokken. Michiel Valkeners: “De beslissing van 

ConSenso om ook in uitzonderlijke tijden belangrijke investeringen te doen aan de infrastruc-

tuur zegt veel over onze aspiraties en visie. De uitgesproken ambities van het team vormen een 

fantastische uitdaging waarbij ik graag mee aan de kar zal trekken. Ik wens dan ook bij te dragen 

aan de verdere uitbouw van het kantoor, en ConSenso nog meer op de kaart te zetten bij onder-

nemers als juridische partner in vennootschapsrechtelijke aangelegenheden.”

DURVERS EN DOENERS

... NATIONAAL
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Elkaar aanvullen, 
leren van elkaar, maar 

evengoed elkaar de 
spiegel voorhouden. 

Met die ingesteldheid 
slaan de zussen Inge en 
Ilona Becks voor tal van 

projecten de handen 
in elkaar. De ene met 
expertise in video en 

communicatie via 
Connect u, de andere 

in human resources en 
werkgeluk via I Matter. 

“We maken zowel 
onze klanten als elkaar 

beter”, klinkt het. 

TEKST Ingrid Nenczl 
FOTO Luc Daelemans

Onder meer aan de hand van video pakt Inge 

Becks met haar bedrijf de interne en exter-

ne communicatie bij bedrijven aan. Dat gaat 

van het ontwikkelen van een bedrijfsimago 

om betere medewerkers aan te trekken tot 

presentatietechnieken om jezelf te verko-

pen bij vergaderingen. Ilona Becks noemt 

zich dan weer de ambassadrice van werk-

geluk. Ze ondersteunt bedrijven in het cre-

eren van een aangename werkplek en helpt 

medewerkers plezier te vinden in hun job. 

Samen bieden ze bedrijven een totaalpak-

ket aan: van het aantrekken van de juiste 

kandidaat tot het vergroten van de werk-

tevredenheid en het behouden van werk-

nemers. Die complementariteit vormde de 

trigger voor de samenwerking.

Expertises bundelen 
“In onze carrière hebben we voor diver-

se bedrijven gewerkt. Daar hebben we 

allebei goede dingen gezien over hoe je 

met mensen communiceert, omgaat en  

samenwerkt. Maar we hebben ook ervaren 

dat heel wat zaken beter kunnen. Die ver-

halen hebben we voortdurend met elkaar 

gedeeld en op een bepaald punt maak-

ten we de bedenking: in plaats van erover  

te praten, waarom niet onze expertises 

bundelen en er zelf werk van maken?”

En zo geschiedde. “Ons motto is: ‘Blijf jezelf 

en ontwikkel je binnen die krijtlijnen’. Dat 

betekent dat we een broertje dood heb-

ben aan gestandaardiseerde programma’s. 

Geen hokjesdenken, maar vertrekken van-

uit de eigenheid van een persoon of bedrijf 

en daar onze opleidingen en workshops 

rond verbindend communiceren, effectief 

samenwerken, veerkracht, werkgeluk…  

op toespitsen.”

Eigenheid behouden 
Op familiefeesten wordt dan ook duchtig 

gepraat over het werk, al probeert het duo 

dat tot een minimum te beperken. “Wij zijn 

echt familiemensen en komen – althans 

vóór de pandemie – wekelijks samen om 

te wandelen, te kaarten, een babbeltje te 

slaan. Uiteraard komt het werk dan even ter 

sprake. Dat is ook omdat we een heel hech-

te familie zijn, die veel met elkaar deelt en 

elkaar in alle aspecten coacht.”

Dat is meteen een tip die Inge en Ilona wil-

len meegeven aan andere ondernemers die 

aan een familiale samenwerking denken. 

“Wees open en eerlijk. Toen we klein waren, 

zette onze moeder ons in de hoek met de 

woorden ‘Eerst uitpraten en dan mag je er 

weer uit’. Praten met elkaar is een mooie 

les. Bovendien moet je blijven beseffen dat 

je familie bent. Dat beschouwen wij niet als 

in competitie gaan, maar als elkaar voortdu-

rend omhoog trekken”, aldus Inge.

“Maar verlies ook je eigenheid niet”, vult 

Ilona aan. “In een samenwerking moet je 

steeds jezelf blijven. Als je jezelf kan zijn, 

voel je je immers beter in je vel en dat komt 

de samenwerking dan weer ten goede.” 

Hechte zussen, 
nauwe collega’s

Inge en Ilona Becks sloegen  
de handen in elkaar

SAMEN WERKT

Inge Becks: 
“Je moet blijven 
beseffen dat je 
familie bent.”

Ilona (links) en Inge Becks bieden 
bedrijven een totaalpakket aan.



ZO februari 2021 - 4746 - ZO februari 2021

Een jaar na de opstart van Klinder – 

tot voor kort nog een kleine winkel 

van 50m2 met ecologische zeepjes en 

huishoudmiddelen – maakte Machteld 

Lambrichts de balans op. Hoe blijft ze 

de grote spelers voor? Met die vraag 

stapte ze naar UNIZO Limburg, waar 

ze het één-op-één begeleidingstraject 

Bedrijfsoptimalisatie volgde. “Het was 

de trigger om met een ecologische su-

permarkt te starten, 12 keer groter dan 

daarvoor”, vertelt Machteld.

TEKST Ingrid Nenzcl – FOTO Luc Daelemans

Net voor de eerste lockdown, in maart 

2020, klopte Machteld Lambrichts bij 

UNIZO Limburg aan voor een eerste ken-

nismakingsgesprek. Ze wilde haar zaak 

Klinder evalueren en eventueel heroriën-

teren. “Ik merkte dat duurzame produc-

ten steeds meer aan belang wonnen. Bij 

diverse spelers. Grote spelers ook. En dus 

wilde ik de denkoefening maken hoe ik hen 

voor kon blijven zonder mezelf voorbij te 

hollen.”

“Ons gesprek begon met de woorden: ‘Ik 

wil mijn huidige winkel graag onder de 

loep nemen en misschien de optie van 

een ecologische supermarkt overwegen’, 

maar al snel kon ik het woordje ‘misschien’ 

uit Machtelds zin schrappen”, gaat Eva 

Reggers, ondernemersadviseur bij UNIZO 

Limburg, verder. “Het was meteen duidelijk 

dat ze een sterk netwerk heeft en boven-

dien van aanpakken weet. Dat heeft alles in 

een stroomversnelling gebracht.”

Van begeleiding naar actie
Na het intakegesprek volgden verschillen-

de individuele begeleidingssessies. “Welke 

locatie is het meest geschikt en hoe kun-

nen we het idee fijner afstellen? Hoe ziet 

het productassortiment eruit? Een eerste 

stap was dus het opzetten van een sterk 

onderbouwde businesscase”, zegt Eva. 

“Maar evengoed: welke investeringen zijn 

er nodig en welke kosten moeten gedrukt 

worden? Samen zijn we gaan kijken naar 

het totaalplaatje. Machteld heeft voor veel 

aspecten haar netwerk aangesproken en 

wij hebben dat netwerk nog versterkt.” 

“Ook Dorien Dingenen en Patrick 

Buteneers van UNIZO Limburg hebben 

me bijgestaan met hun kennis en expertise 

over financieel inzicht en subsidies”, voegt 

Machteld toe. “Dat teamwork maakte deze 

begeleiding extra persoonlijk en op maat.”

Kritische blik
Voor Klinder was het begeleidingstraject 

een enorme verrijking. Het heeft Machteld 

niet alleen het inzicht, maar ook de motiva-

tie gegeven om van een wild idee naar een 

succesvol project te groeien.

“Sinds mijn opstart hou ik bij wie mijn klan-

ten zijn, wat mijn omzet is en welke maan-

den beter scoren dan anderen. Dat maakte 

voor mij duidelijk dat ik in december moést 

starten, omdat het in mijn opstartjaar de 

topmaand bleek te zijn”, vertelt Machteld. 

“Dat zette mij aan om snel uit de startblok-

ken te schieten. Ik had al een businessplan, 

maar UNIZO Limburg heeft me dat aan-

zienlijk helpen uitbreiden. Mede dankzij 

kritische vragen, enthousiasme en kennis 

ter zake heb ik in een recordtempo van 

mijn droom een realiteit kunnen maken.”

Beloftevolle onderneemster 
van het jaar?
De supermarkt is een schot in de roos, want 

Machteld mag zich meteen al rekenen tot 

de finalistes van de Markant Womed Award 

in de categorie ‘Belofte van het jaar’. Die 

award zet straf vrouwelijk en opkomend 

ondernemerstalent in de kijker. Op 10 

maart wordt de winnaar bekend gemaakt.

“Dat is de kers op de taart en een mooi 

vooruitzicht”, reageert Machteld. “Nog iets 

om naar uit te kijken is het opvolgingsge-

sprek dat me nog te wachten staat. Dat 

laat me toe om me volledig toe te leggen 

op deze nieuwe weg die ik ben ingeslagen 

en daar nadien opnieuw over te reflecteren 

samen met mijn ondernemersadviseur.”

Wil je net als Machteld Lambrichts je bedrijf 

onder de loep nemen of praktische handva-

ten halen uit je cijfers? Wij nodigen je graag 

uit voor een vrijblijvend intakegesprek: stuur 

een e-mail naar begeleiding@unizo.be of 

bel naar 011 26 30 96.

Van een wild idee naar 
een succesvol project 

Machteld breidde uit van 50m² naar 600m² 

Bedrijfsoptimalisatie
Ben je als ondernemer op zoek naar 

nieuwe opportuniteiten voor je zaak 

of bedrijf? Of wil je aan de slag gaan 

met concrete actie- en verbeter-

punten? Dan heb je zonder twijfel 

baat bij een externe blik en onder-

bouwd advies.

In het één-op-éénbegeleidingstra-

ject Bedrijfsoptimalisatie biedt een 

UNIZO-ondernemersadviseur een 

luisterend oor en stelt hij of zij zich op 

als een kritisch, uitdagend en con-

structief klankbord. Zo krijg jij inzicht 

in je onderneming met concrete 

handvaten om de specifieke noden 

en uitdagingen aan te pakken. Het 

traject duurt ongeveer 6 maanden. 

Dankzij de steun van het Agentschap 

Innoveren & Ondernemen geniet je 

bovendien van een uiterst voordelig 

financieel voordeel.

GOED GEHOLPEN: UNIZO GEEFT ANTWOORD OP JE VRAGEN

Machteld: 
“Dankzij UNIZO 
Limburg maakte ik 
in een recordtempo 
van mijn droom een 
realiteit.”

Eva Reggers is  
ondernemersadviseur  
bij UNIZO.

Machteld Lambrichts  
is zaakvoerster van Klinder.
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De bestuursploeg van UNIZO Genk is 

een veelzijdige groep van jonge onder-

nemers die samen opkomen voor de on-

dernemersbelangen in Genk. 

Ze zijn het aanspreekpunt voor de 

Genkse ondernemers en gaan wekelijks 

in gesprek met het stadsbestuur. Daarbij 

schuwen ze onderwerpen zoals de op-

pervlaktebelasting en relanceplannen 

niet. Verder is UNIZO Genk vertegen-

woordigd in de gemeentelijke adviesor-

ganen. 

In normale tijden organiseert UNIZO 

Genk tal van activiteiten, gaande van 

inspiratiesessies, keynotes (zoals afgelo-

pen herfst nog Jos Burgers) en bedrijfs-

bezoeken, tot de UNIZO Genk Award – 

ondernemer van het jaar, netwerkevents 

en ontbijtsessies. Ze hebben hun eigen 

GO-magazine: een magazine waarin je 

alles leest over het Genkse bedrijfsleven. 

Luca Bruno is kersvers voorzitter van 

deze actieve ondernemersvereniging en 

heeft net de fakkel overgenomen van 

Jochem Martens. Samen met de be-

stuurders gaan ze er ook in 2021 een lap 

op geven!

HET BESTUUR

FOTO Luc Daelemans

UNIZO Genk

Op de foto:

Johan Revinsek – UNIZO Limburg

Victorria Rodi – Consenso Advocaten

Wim Lenaers – VastgoedBoutique

Katrien Schreurs – Couture Maessen

Indira Vandormael  - Social Ctrl

Nick Magerman – Financial Link

Tino Merola – Kreatos

Luca Bruno – Group Bruno

Geert Soors – Omnisafe

Tom Robyns – Almero 

Niet op de foto: 

Jochem Martens – Altrio Thuisverpleging

Chris-Laurenz Liesenborghs – 

Segers-Liesenborghs Architecten
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BART LODEWYCKX 
 is gedelegeerd bestuurder
van UNIZO Limburg
Bart.Lodewyckx@unizo.be

Onlangs was het ‘Blue Monday’, de zogenaamde meest deprimerende 

dag van het jaar. Het leek toen wel alsof er - na de eerdere euforie over 

het vaccin – vakkundig naar deze depridag werd toegewerkt. Eerst met 

de haast stoemelingse boodschap dat de coronamaatregelen verlengd 

worden tot 1 maart. Gevolgd door het nieuws dat er al een plan B klaarligt 

voor een nieuwe lockdown. 

Onze reactie was furieus: stop met te dreigen met een volgende lock-

down en maak dringend werk van versnelde vaccinaties en een fijnmazi-

gere aanpak. Want anders dreigen de komende maanden nog zeer lang 

en vooral desastreus te worden. Er is nochtans perspectief, namelijk het 

vooruitzicht van een min of meer normale zomer. En experten voorspel-

len een mogelijke snelle economische heropleving. Veel spaarboekjes zijn 

goed gevuld en mensen willen ‘na maanden in hun kot’ terug genieten en 

hun geld laten rollen.  

Voorwaarde is wel dat de overheid erin slaagt om het vertrouwen van die 

consument te herstellen en een doordachte exit te organiseren. Een deel 

van onze zelfstandigen en kmo’s kan je vergelijken met coronapatiënten 

die uit een coma ontwaken of lange tijd aan de beademing lagen. Ze zijn 

verzwakt en moeten aansterken om terug te genezen. Begin in die toe-

stand maar met inkopen en aanwerven…

UNIZO dringt daarom aan op een exit- en relanceplan. Met gerichte maat-

regelen, zoals heropstartfinanciering, loonlastverlaging voor bedrijven 

die mensen uit tijdelijke werkloosheid halen en maatregelen om inves-

teringen aan te moedigen. Zo kan de overgang doordacht gebeuren en 

de schade beperkt worden. Onze premier vergeleek de toestand van veel 

ondernemers bij een exit nog op een andere manier, namelijk die van een 

beer die uit zijn winterslaap ontwaakt: uitgemergeld en verzwakt. Een 

vergelijking waar we ons in kunnen vinden. Goed wetende dat je die beer 

niet terug in een winterslaap moet proberen te dwingen, zoals bij een der-

de lockdown. Want dan gaat die grommen en zeer kwaad worden. 

Grommende beren

“UNIZO 
dringt aan op 
een exit- en 
relanceplan voor 
ondernemers.”

BART SLUIT

Wil je graag een medewerker aanwerven, 
maar weet je niet of dit fi nancieel haalbaar is?
Geen zorgen, als betrouwbare compagnon 
de route staat Liantis je bij met raad en daad.

Een eerste medewerker 
aanwerven: hoeveel kost 
dat eigenlijk?

HOEVEEL KOST EEN WERKNEMER? 
Wanneer je een medewerker in dienst wil nemen, 
kan je niet zomaar zijn of haar loon bepalen. 
Als je een duurzame band met je personeel 
wil opbouwen, dan kies je best voor een 
marktconform en rechtvaardig loon. Tegelijk moet 
je ook rekening houden met indirecte kosten. 

Liantis geeft je advies over de baremalonen, een 
marktconform verloningspakket én de fi nanciële 
ondersteuning waar je een beroep op kan doen.

BIJKOMENDE VRAGEN? 
Zit je nog met vragen, zoals:  
• Op hoeveel vakantiedagen heeft een 

medewerker recht en hoeveel kost dat? 
• Welke patronale bijdragen moet ik betalen? 
• Op welke bijkomende (fi nanciële) ondersteuning 

kan ik rekenen?

Dan kan je altijd terecht bij Liantis. Met passie en 
betrokkenheid zetten we onze schouders onder 
jouw zaak en al je mensenzaken.

Benieuwd naar concrete voorbeelden van wat er 
nog allemaal komt kijken bij een eerste aanwerving? 

Download op liantis.be/eerste-medewerker ons gratis 
e-book of contacteer ons via info@liantis.be of 050 47 41 11.

samen werkt.

Klaar om je eerste 

medewerker aan 

te werven?
Super!
Hier vind je de antwoorden op al je 

vragen als beginnende werkgever.
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Zijn je plannen groter
dan je voertuig?

Je lening
regel je

gemakkelijk
digitaal.

Ontdek je voordelen op
kbc.be/ondernemen/auto


