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Beste ondernemer,
U hebt het nieuwe programma – het aanbod van de Ondernemersacademie – in handen, een
KMO- initiatief met de actieve steun van UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers.
Inderdaad, er is op de markt al een ruim bijscholingsaanbod. Net daarom kozen
wij bewust voor een zeer praktische aanpak, heel specifiek gericht op de noden
en de dagelijkse werksituatie van kleine en middelgrote ondernemingen.
Het valt niet mee noodzakelijke bijscholing te koppelen aan de uitdagingen van elke dag,
voor zowel u als uw medewerkers. Onze Ondernemersacademie legt daarom sterk de
nadruk op praktijkervaring en laat zich ondersteunen door topdocenten die vertrouwd zijn
met uw situatie en met uw terechte vraag naar haalbare oplossingen. Bovendien mag u
uitkijken naar voor u zeer bruikbare ervaringsuitwisselingen met collega-ondernemers.

Een initiatief
met de
actieve
steun van
UNIZO
Karel van Eetvelt,
gedelegeerd bestuurder
- UNIZO

Kortom, u krijgt realistische antwoorden op concrete vragen: de perfecte
bagage op weg naar een mooie toekomst voor uw bedrijf.
In deze brochure vindt u alle informatie over onze 18 opleidingen voor het najaar. Wenst
u een opleiding volledig op maat van uw onderneming? Ook dat kan. We overleggen
dan samen met u over een gepersonaliseerd programma bij u in het bedrijf.
Wenst u nog meer informatie?
Ga naar www.ondernemersacademie.be
Hopelijk tot binnenkort!

KAREL VAN EETVELT,
Gedelegeerd bestuurder - UNIZO

P.S.: Uiteraard kunnen UNIZO-leden rekenen op een fors voordeel.
Ontdek de details in deze brochure.
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DUUR
10 namiddagsessies van 13 tot 18u
Onthaal met broodjes vanaf 12.30u.

LOCATIES EN DATA
Kasteel van Zwijnaarde, Gent:
Dinsdag 2016: 15/11, 29/11 en 13/12
Dinsdag 2017: 17/01, 31/01, 14/02,
7/03, 21/03, 18/04 en 2/05
Ter Elst, Antwerpen:
Donderdag 2016: 17/11, 1/12 en 15/12
Donderdag 2017: 19/01, 2/02, 16/02,
9/03, 23/03, 20/04 en 4/05

Masterclass

KMO-management

(EXCL.
BTW)

Met KMOportefeuille

Zonder
KMOportefeuille

KO*
(-40%)

MO*
(-30%)

UNIZO-lid

€ 1.530

€ 1.785

€ 2.550

Geen lid

€ 1.710

€ 1.995

€ 2.850

Voor meer info zie p.33.

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

INSCHRIJVEN
Het aantal deelnemers per Masterclass
is beperkt tot 25 ter bevordering
van de interactie. Elk jaar moeten
deelnemers geweigerd worden.
Snel boeken is dus aanbevolen.
Schrijf meteen in:
Zwijnaarde:
www.ondernemersacademie.be/101
Antwerpen:
www.ondernemersacademie.be/102

Programma
in detail

M A N A G E U W PA S S I E P R O F E S S I O N E E L N A A R S U C C E S
Ondernemen begint bij passie. Om daarop succesvol verder te bouwen, is
er echter meer nodig: strategie, financieel inzicht, sales & marketing, hrm ...
Dat kan u onmogelijk allemaal onder de knie hebben. Daarom lanceerde de
Ondernemersacademie deze brede managementopleiding waarin alle facetten
van het ondernemen aan bod komen. De masterclass ‘KMO-management’ is

PRIJS

UW
SCORE
8,5/10

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

DOCENT Peter Desmyttere,
Desmyttere Marketingadvies
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STRATEGIE

Van missie tot strategie
Definiëren en scherpstellen van de eigen
bedrijfsstrategie. De basisbegrippen missie, visie en strategie worden overlopen,
en meteen in de praktijk gebracht. We
leggen hier de basis van uw persoonlijk
verbeterplan.
DOCENT Tim Belon,
MD Cloud Nine en C9 CMS

Voor wie?

Docenten

Dé managementopleiding voor elke
KMO-ondernemer en manager.

Voor deze opleiding kan de
Ondernemersacademie rekenen op
topexperts binnen hun vakgebied.
Allemaal hebben ze KMO-ervaring
en maken ze gebruik van praktijkvoorbeelden uit het leven van de
KMO-ondernemer gegrepen.

Uw tijd waard:
•• U pakt een degelijke basis mee
van management en beleid,
zonder al te veel te specialiseren.
•• U kunt het potentieel in uw
onderneming realiseren
met kennis van zaken.
•• U wisselt kennis, ervaring en tips
uit met collega-ondernemers.

Meer weten? Bekijk hierna de details
van deze masterclass.

"Je leert de noodzakelijke
basiskennis om een KMO
te kunnen leiden."
Walter Willems - Claes & Willems

ingrediënten hiervoor aan bod: positionering, marktsegmentatie, prijszetting,
‘branding’,… Verder wordt ook de marketingcommunicatie bekeken. U leert
welke marketingmix de beste resultaten
kan bieden voor uw onderneming. Er
wordt ruim aandacht geschonken aan
nieuwe media: website, sociale media,
SEA en SEO.
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SALES & MARKETING

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? Waarom klikt het bij sommigen
en bij anderen niet? Hoe kunnen we dit
beïnvloeden? Nadien passen we dit toe
in een eenvoudig, praktisch, bewezen
werkbaar verkooptraject. Leer verkopen
zonder zo over te komen. Leer logische
dingen doen, waardoor u sneller uw klant
overtuigt.
DOCENT Philippe Sarens,
Sales Intelligence

Marketing management
Enkel een doordachte marketingstrategie leidt tot betere resultaten. In dit deel
van de opleiding komen alle belangrijke

3

FINANCIEEL MANAGEMENT

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

De relatie tussen ondernemer
en financierder
Als ondernemer is het belangrijk te weten
hoe u omgaat met mogelijke financierders. Tijdens deze sessie wordt uitgelegd
wat een kredietonderzoek is, alsook het
belang van een ondernemingsplanning.
Hoe redeneert een bankier en wat is de
Basel-reglementering?
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 TRATEGISCH PERSONEELSS
EN ORGANISATIEBELEID

Als bedrijf wil u uw ambities en doel
stellingen realiseren. Uw medewerkers en
uw teams vervullen daarin een cruciale rol.
Inzetten op een strategisch personeels- en
organisatiebeleid is dus geen over
bodige
luxe. U vertrekt vanuit de kernprocessen
van uw onder
neming, en krijgt inzicht in
het nut van rollen en functiebeschrijvingen,
teamwerking, en een doordacht talent- en
competentiemanagement en voor feedback- en evaluatiegesprekken. U leert hoe
u de juiste mensen aantrekt en behoudt, en
wat een correct verlonings- en VTO-beleid
(vorming, training en opleiding) is.
DOCENT Ingrid Larik, Flexvia
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 PERATIONEEL
O
MANAGEMENT

In deze sessie krijgt u inzicht hoe u uw
processen efficiënter en effectiever kan
maken, gebaseerd op verschillende Leantechnieken zoals SMED, 5S, Kaizen, problemsolving.
DOCENT Ann De Vlieger, QP Consult
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INNOVATIEMANAGEMENT

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

In deze sessie leert u hoe u een innovatieplan opmaakt. Dit plan zet u op weg om
via kleine of grote ingrepen in uw bedrijf te
innoveren en zo te komen tot nieuwe activiteiten en een verhoogde omzet. De sessie
maakt de brug naar de verdere groei van uw
onderneming. U ziet de nieuwe marktmogelijkheden en -benaderingen. U verneemt
hoe u uw organisatie, klanten en leveranciers bij dit innovatieproces kunt betrekken.
U leert welke verdienmodellen u kan hanteren bij innovatie, hoe u best het intellectueel
eigendomsrecht aanpakt en welke subsidies
innoveren goedkoper maken.

DOCENT Tim Derdelinckx, DBSA

DOCENT Peter Goeman, Innovatiecentrum

DOCENT Freddy Van Bogget, KBC
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DIGITAAL MANAGEMENT

NIEUWE
LOCATIES,
NIEUWE
DOCENTEN

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming
(>50 en <250 werknemers): -30%
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5

DUUR

UW
SCORE
9,5/10

Masterclass

Sales Cyclus 3.0

Programma
in detail

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 !

4

GESPREKSKUNST

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

Wilt u snel winstgevender verkopen? Dan is de Sales Masterclass Cyclus 3.0 iets voor u! In
deze intensieve salesopleiding leidt toptrainer Yves Roelens u naar hogere verkoopprestaties. U

1

 FFREREN
O

Drive & (zelf)motivatie

Scoren met offertes

Deelnemers scoorden de eerdere edities van dit programma extreem hoog. Deze sterke waardering

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

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

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/106.
U hoort het van hen: deze cursus is een must voor iedereen die vooruit wil in de verkoop!
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Voor wie?

De docent

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

Yves Roelens versterkt
ondernemers, verkoopleiders en accountmanagers in de verkoop.
Hij helpt hen vlotter
klanten maken en rendabel(er) verkopen. Zo
kunnen ze sneller groeien in hun business
met een grotere voldoening. Kenmerkend
aan de opleidingen van Roelens is het leren
om direct beter te presteren – een aanpak
die deelnemers effectief beweegt van
‘weten' naar succesvol ‘doen'.

Wat kunt u na
deze opleiding?
Na 5 weken kunt u:
•• continu klanten vinden die
direct van u willen kopen.
•• professioneler en
aanstekelijker verkopen.
•• koopweerstand overwinnen
en orders afsluiten.
•• met gemoedsrust uw winstgroei
verzekeren en een groter
netto-inkomen realiseren
… en veel meer!

6
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versterkt uw parate verkoopvaardigheden en realiseert tijdens de training al tastbaar rendement.
was vooral te danken aan de directe resultaten die deze training teweegbrengt. Tijdens de

NU OOK IN
HASSELT!

MIND POWER

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

TIP: Eerst eens kennismaken met Yves
Roelens? Volg dan de Bootcamp Sales
(p.18).

Uw tijd waard:
•• U vergroot uw drive om
onder alle omstandigheden
uw doelen te bereiken.
•• U traint alle vitale
verkoopvaardigheden om
commercieel te scoren.
•• U creëert cruciale
verkoophulpmiddelen die uw
invloed aanzienlijk vergroten .
•• U past direct toe wat u leert
en krijgt coaching voor
maximale resultaten.
Kortom, u leert verkoopsucces
creëren van A tot Z in
1 trainingstraject!

POWERROUTINES

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

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

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

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

ENKELE REACTIES VAN
DEELNEMERS (EDITIE
MEI-JUNI 2016)
"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
uitgehaald, ben ik 100% overtuigd. Een
echte aanrader!"
-J
 an Moens,
Publisher Wieper Magazine
"5 lange, intensieve opleidingsdagen
die me veel kracht, visie en extra
salestechnieken hebben gegeven! Deze
training was voor mij een openbaring.
Ook ervaren ondernemers en verkopers
kunnen hier heel veel uithalen."
-K
 im 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!”
-G
 eert Van Buynder,
AXA Bank- en Verzekeringskantoor
“Ik heb heel veel van deze cursus
opgestoken en ondervonden dat de
inzichten en technieken echt werken.
Het was wereldniveau – dat meen ik.”
-P
 atrick 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

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

LOCATIES EN DATA
Het aantal deelnemers per Masterclass
is beperkt tot 20. Wees er snel bij!
Kasteel van Zwijnaarde, Gent:
Dinsdag 2016: 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12
Ter Elst, Antwerpen:
Woensdag 2016: 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12
Krekelhof, Hasselt: Donderdag 2016: 10/11,
17/11, 24/11, 01/12, 08/12

PRIJS
(EXCL.
BTW)

Met KMOportefeuille
KO*
(-40%)

MO*
(-30%)

Zonder
KMOportefeuille

UNIZO-lid

€ 1.710

€ 1.995

€ 2.850

Geen lid

€ 1.890

€ 2.205

€ 3.150

Voor meer info zie p.33.

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

INSCHRIJVEN
Schrijf meteen in:
Kasteel van Zwijnaarde, Gent
www.ondernemersacademie.be/107
Ter Elst, Antwerpen
www.ondernemersacademie.be/106
Krekelhof, Hasselt
www.ondernemersacademie.be/108

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming
(>50 en <250 werknemers): -30%
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WORD
1 VAN DE 10
KMO
KAMPIOENEN
SCHRIJF
U IN

BIJNA
VOLZET!

Masterclass

DUUR
6 dagsessies van 9.30 tot 17u
Onthaal vanaf 9u.

Topcoach

LOCATIE EN DATA
TICkA bvba, Bornem:
Donderdag 2016: 27/10, 24/11 Dinsdag
2016: 20/12 Donderdag 2017: 19/01,
Woensdag 2017: 15/02 en 22/03

Programma
in detail

LEID UW TEAM EN UW ONDERNEMING NAAR WINST

(EXCL.
BTW)

Met KMOportefeuille

Zonder
KMOportefeuille

KO*
(-40%)

MO*
(-30%)

UNIZO-lid

€ 1.530

€ 1.785

€ 2.850

Geen lid

€ 1.710

€ 1.995

€ 3.150

klanten en leveranciers

bevlogen coach. Tijdens deze Masterclass halen ónze coaches dat talent in u naar
boven. Zelfkennis, emotionele intelligentie, een passie voor mensen, het aanboren van
(verborgen) potentieel ... dat zijn de elementen waarmee u aan de slag gaat. Als u ze

Voor wie?

De docent

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

Jef Brouwers,
Olympisch en UEFAcoach én (sport)
psycholoog. Jef is
specialist in executive
coaching en optimalisatie van bedrijfsprestaties. Ook is hij veelgevraagd sportpsycholoog voor oa. de Red Lions, de Belgian
Tornados, het Olympische Zeilteam, de
KBVB Belgische elitescheidsrechters, en
de Etixx Quick Step Protour wielerploeg.
Samen met zijn team van experten, wordt
hij dit keer uw Topcoach!

Uw tijd waard:
INSCHRIJVEN
Het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal
10 personen om persoonlijke aandacht
en interactiviteit te kunnen garanderen.
Schrijf meteen in:
www.ondernemersacademie.be/109

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

competenties van de mens. Samen met
uw coach gaat u de juiste manier van
aanpakken in kaart brengen zodat u topresultaten kan boeken!

6 Cases – uw zaak aan bod!
Alle deelnemers sturen op voorhand
voorbeelden op van een eigen praktijksituatie. Deze cases worden door de
deelnemers besproken op basis van de
leeraspecten van module 5 zodat u uiteindelijk met de juiste aanpak vertrekt.
EXTRA: Deelnemers kunnen steeds
per mail vragen stellen aan TICkA
consultants!

3 Macht gebruiken

SCREENING YOU

Voor meer info zie p.33.

8

Met gebruik van de testresultaten, onderzoekt u het belang van emotionele intelligentie in omgaan met personeel, klanten
en leveranciers. U ontdekt hoe EQ de
resultaten in een bedrijf kan bepalen.

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

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

1 Ken uzelf
U krijgt een debrief van de testen en antwoord op wat u kunt doen met de resultaten. Ook leert u de impact van druk
op gedrag.

 mgaan met personeel,
2 O

Talent, motivatie, teamspirit, doorzetting, een rolverdeling, doelstellingen ... het zit
in topsport én in ondernemen. En u? U bent de coach. In iedereen schuilt er een

PRIJS

COACHING YOU

•• U maakt gebruikt van uw eigen
sterktes om uw team effectiever te
motiveren, te coachen en te leiden.
•• U leert het beste uit uzelf, uw
team én uit uw klanten te halen.
•• U optimaliseert uw
bedrijfsprestaties door zelfkennis,
leiderschap en coaching.

Al voor deze opleiding van start gaat,
krijgt u huiswerk. Door het invullen van
een vragenlijst over uw achtergrond, persoonlijke en bedrijfsdoelstellingen, kunnen de experten een zeer persoonlijke
benadering garanderen. Aan de hand van
deze vragen wordt een rapport opgesteld volgens de MBTI® - Myers Briggs
Type Indicator®. Dit is een wetenschappelijk onderbouwd model dat u een diepgaand inzicht biedt in uw eigen persoonlijkheidsstijl en wat het effect hiervan is
op anderen. Daarnaast ontvangt u een
individueel rapport van de ProfileXT. Dit
is een veelzijdige evaluatie die meet hoe
goed een individu past bij een specifieke
taak in uw organisatie. Ook ontvangt u
een EQ Boek en rapport.

(en misbruiken)
Welke soorten macht bestaan er en wat
is het verschil tussen macht en invloed. U
maakt een analyse van uw eigen macht.

 eiderschap - wat is het?
4 L
We ontdekken het verband tussen
enthousiasme en goed leiderschap. Door
gebruik te maken van voorgaande modules, leert u hoe u mensen kunt meekrijgen en resultaten kunt boeken door leiderschap. U zult zien hoe u teamwork
kunt stimuleren.

 p maat coachen – leer
5 O
uw medewerkers kennen
U leert hoe u de competentie van anderen kunt bepalen en leert onderscheid te
maken tussen de persoonlijkheid en de

Tip: Eerst eens kennismaken met Jef
Brouwers? Volg dan de korte Inspiration
Topcoach, en maak de inspirerende leider
in u wakker (zie p.20).
Meer weten? Bekijk hierna de details van
deze masterclass.
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In samenwerking met:

UNIEK:
BEZOEK
2 MAAKKMO'S

Masterclass

Maakindustrie 2.0

Programma
in detail

•• Uw klanten en hun veranderende
behoeften beter leren kennen.

•• Nog steeds in lijn met de zeven
sleuteltransformaties? (check).

•• Waarom geen nieuwe
klantengroepen aanspreken?

•• Een nieuwe identiteit, een
nieuw en sterk verhaal.

•• Partnerships en samenwerking
maken u sterker.

R E A L I S E E R D E T R A N S F O R M AT I E N A A R
D E TO E KO M S T I N U W M A A K- K M O

Als bestuurder van een productiebedrijf kan u vasthouden aan een traditionele bedrijfsvoering die altijd
gewerkt heeft. Of u kan vooruitgang verkiezen boven status quo. Om uw successen te bevestigen, is en blijft
(r)evolutie essentieel. Vooruitgaan is wat u wil. Maar niet blindelings. Deze Masterclass zal uw gps zijn. Met
24 stappen die leiden tot een succesvolle herdefiniëring van de bedrijfsstrategie van uw maak-KMO en tot
een succesvolle implementatie van uw plannen voor de toekomst. Collega-ondernemers uit de maakindustrie
komen getuigen hoe ze succesvol grondige transformaties hebben gerealiseerd. De opleiding vindt plaats
bij de winnaars van de Best Belgian Maker Award en de Most Promising Belgian Maker Award 2016!

•• Noodzaak om uw bedrijf
opnieuw uit te vinden.
•• Startpositie van uw bedrijf: breng
uw huidige bedrijf onder woorden.
•• 0-meting: Toets uw huidig bedrijf
aan de 7 sleuteltransformaties.
•• Maak kennis met het
Business Model Canvas.

Voor wie?

Docenten

Ondernemers in de maakindustrie die een
succesvolle fase van traditionele bedrijfsvoering achter de rug hebben, maar zich
bewust zijn dat zij een aantal grondige
transformaties zullen moeten doorvoeren om ook in de toekomst succesvol te
kunnen blijven.

Jos Heiremans is voormalig senior adviseur
bij UNIZO, inzake HRM organisatie-ontwikkeling en veranderingsmanagement in de
KMO. Mede ontwerper van de KMO-GPS
methodiek, een KMO-vriendelijk stappenplan om een traditionele KMO te transformeren naar een KMO van de toekomst.

Ondernemers die deze transformatie op
een grondige en systematische manier
willen aanpakken.

Wim Coreynen is onderzoeker aan de
Antwerp Managementschool en is een veel
gevraagd spreker over de 7 successleutels
voor de Maak-KMO van de toekomst. Hij
ontwikkelde samen met Jos Heiremans
de tool KMO GPS voor verandering in de
maakindustrie.
Meer weten? Bekijk hierna de details van
deze masterclass.

10

Uw tijd waard:
•• U wapent zich tegen de
evoluties die uw maak-KMO
gegarandeerd zullen treffen.
•• U krijgt het gedroomde instrument
in handen om uw strategie op een
innovatieve manier te herdefiniëren.
•• U gaat op bezoek bij 2 innoverende
en inspirerende maak-KMO's:
SwitchGear Company en Van
Hoecke. De winnaars van de
Belgian Maker Awards.

2

 ERSTANDIG ANTICIPEREN
V
EN OMGAAN MET
VERANDERINGEN IN UW
BEDRIJFSOMGEVING

•• Politieke, Economische, Sociale en
Technologische (PEST)-analyse.
•• Leveranciersanalyse.
•• Analyse van uw waardenvoorstel.

LOCATIES EN DATA

•• Het plan van aanpak voor verandering.
•• De kostprijs van verandering
beheersen.

SwitchGear Company, Nevele:
Donderdag 2016: 27/10, 10/11

•• Zijn uw productiemiddelen
aangepast en geschikt voor uw
toekomstige uitdagingen?

•• Veranderingen (in) leiderschap.

Van Hoecke, Sint-Niklaas:
Donderdag 2016: 24/11, 08/12 en 15/12

•• Is de procesflow doorheen
uw bedrijf optimaal?

•• Panta Rhei: Blik terug en leer.
Herbegin tijdig uw volgende
veranderingscyclus.

Disruptie, circulaire economie, robotisering, Factory of the future: deze evoluties treffen ook uw maak-KMO.

 EEN GESLAAGDE
G
VERANDERING
ZONDER GRONDIGE
VOORBEREIDING

 TRATEGIE OMZETTEN IN
S
DE PRAKTIJK: HEFBOMEN
EN VALKUILEN.

5 middagsessies van 13 tot 18u
Onthaal vanaf 12.30u.

De opleiding vindt plaats in de inspirerende
omgeving van twee bijzondere MAAKKMO’s. Bedrijfsbezoek inclusief!

3
1

5

DUUR

 AARIN BENT U REEDS
W
STERK EN WELKE
KRACHTEN KAN U
ONTWIKKELEN?

•• Is uw verdienmodel nog aangepast
aan uw nieuw bedrijfsmodel?

4

 AAR WILT U STAAN
W
EN HOE WILT U
DAAR GERAKEN?

•• Op welke aandachtspunten moet u
focussen om succes te verzekeren?

•• Stuur op uw bedrijfscultuur.

•• Bedrijfsgetuigenis en gesprek.

NOOT De oefening kan gevoelig liggen
omdat zij een zekere openheid van de
deelnemers veronderstelt. Inschrijving
van mogelijke rechtstreekse concurrenten
wordt daarom voorgelegd aan de betrokkenen, en op hun verzoek geweigerd.

•• Niets mis met een klassieke
SWOT-analyse.
•• Middelen plannen voor de
uitvoering van uw strategie.
•• Positie innemen naar de klant
toe (verfijn en verhelder
uw waardenvoorstel).

U GAAT
HET
MAKEN

PRIJS
(EXCL.
BTW)

Met KMOportefeuille

Zonder
KMOportefeuille

KO*
(-40%)

MO*
(-30%)

UNIZO-lid

€ 1.050

€ 1.225

€ 1.750

Geen lid

€ 1.230

€ 1.435

€ 2.050

Voor meer info zie p.33.

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

INSCHRIJVEN
Schrijf meteen in:
www.ondernemersacademie.be/112

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

Masterclass

DUUR
5 avondsessies van 18 tot 21u
Onthaal vanaf 17.30u.

Familiecharter

LOCATIE EN DATA
Hotel Aldhem, Grobbendonk: Dinsdag 2016:
8/11, 22/11, 6/12, 20/12 Dinsdag 2017: 17/01

PRIJS
(EXCL.
BTW)

Met KMOportefeuille

Zonder
KMOportefeuille

KO*
(-40%)

MO*
(-30%)

UNIZO-lid

€ 1.440

€ 1.680

€ 2.400

Geen lid

€ 1.650

€ 1.925

€ 2.750

Programma
in detail

U W M A N I F E ST VO O R E E N
G E L U K K I G FA M I L I E B E D R I J F
Een gezonde onderlinge relatie komt uw winstgevendheid én uw gemoedsrust als ondernemer
van een familiebedrijf ten goede. En ook hier geldt, voorkomen is beter (en makkelijker!) dan
een blauwdruk op van een familiecharter. Met verstandige en duidelijke spelregels, praktische
richtlijnen voor een goede communicatie en een welkome rolverduidelijking. We organiseren
deze Masterclass voor max. 8 families, waarbij elke familie tot 3 personen kan afvaardigen.

Voor meer info zie p.33.

Onder deskundige begeleiding

INSCHRIJVEN
Schrijf meteen in:
www.ondernemersacademie.be/146

1

•• Leert u uw familiale en
professionele toekomst
veiligstellen;
•• Definieert u duidelijke spelregels,
een manier van communiceren
en een rolverduidelijking nodig
voor behoorlijk bestuur;
•• Werkt u in een unieke,
vertrouwelijke setting, samen met
uw familieleden, aan een positief
vervolg voor uw familiebedrijf.

Voor wie?
Decisionmakers van familiale KMO's:
kinderen, opvolgers, partner, (schoon)familie, die aan de vooravond staan van belangrijke familiale afspraken. Schrijf samen in!

De docent
Guy Jans was 28
jaar actief bij Jans
Afwerkmaterialen,
eerst een familiebedrijf en vandaag nog
altijd marktleider in de
distributie van bouw-

 AAK KENNIS
M

Kennismaking met de andere deelnemers en de begeleider. Ontdek de uitdagingen voor een familiebedrijf maar ook
de tegengestelde belangen binnen een
familie. U krijgt huiswerk met denkoefeningen en maakt werkafspraken om de
vertrouwelijkheid te bewaren.

2

Uw tijd waard:

FAMILIALE WAARDEN,
STRATEGIE EN VISIE

De huiswerkdenkoefeningen worden in
groep opgelost. U werkt verder aan een
methode om tot ‘verstandige afspraken’
te komen binnen de familie. Aan bod
komen:
•• De te respecteren familiale waarden

genezen. Deze unieke Masterclass is relevant voor u én voor uw familieleden. U stelt er heel concreet

Max. 3 deelnemers per inschrijving. Uw
inschrijving staat garant voor topexperten,
een aangename locatie, syllabus en
lesmateriaal. Onthaal met broodjes, en
afsluitend netwerkmoment. Gratis parking.
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VERSTANDIGE AFSPRAKEN

materialen voor afwerking en isolatie. De
firma Jans was begin jaren 80 een pionier
in het uitwerken en het toepassen van een
familiecharter.

De huiswerkdenkoefeningen worden in
groep opgelost. U leert een methode om
tot ‘verstandige afspraken’ te komen binnen de familie. Aan bod komen:

In 2006 besliste de familie Jans unaniem
om het bedrijf te verkopen aan de Franse
multinational Saint-Gobain. Guy bleef het
bedrijf als managing director leiden tot
hij zich in 2010 vestigde als zelfstandig
adviseur. Zijn deskundige ervaring heeft al
meerdere kleine en grote familiebedrijven
kunnen helpen.

•• De eigendom
•• Het behoorlijk bestuur van het bedrijf
•• Het behoorlijk bestuur van de familie
•• Harmonie en conflicten

•• De gedeelde eigenaarsvisie
•• De bedrijfsmatige strategie
•• De financiële doelstellingen

4

5

DE AFSLUITING: HAPPILY
EVER AFTER?

Gedurende deze sessie krijgt u de gelegenheid om kennis te maken met een
familie die onlangs een familiecharter
heeft opgesteld. Ze zullen zelf het verhaal brengen hoe ze dat heel concreet
hebben aangepakt en welke accenten ze
hebben gelegd. Elke familie heeft nu eenmaal een ander familiecharter.
Hierbij kunnen de deelnemers uitgebreid
vragen stellen.

WERKEN IN HET
FAMILIEBEDRIJF

Tijdens de derde workshop worden een
aantal denkoefeningen uit het huiswerk
in groep opgelost. Hierbij zal de begeleider modereren en verstandige oplossingen aanreiken. Aan bod komen:
•• De loopbaan binnen het familiebedrijf
•• De verloning van werkende
familieleden

UNIEK
KOM SAMEN
MET UW
FAMILIELEDEN

•• De operationele leiding
van het familiebedrijf
•• Pensionering, sponsering,
filantropie, …

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

UW
SCORE
8,7/10

de bouw
academie
Met de expertise van

Programma
in detail

Bouwacademie

Bouw-management

1

Maak uw onderneming
'Future Proof'

ST E V I G E F U N DA M E N T E N VO O R E E N
PROFESSIONEEL BELEID
Dit is onze populaire KMO-managementopleiding specifiek toegespitst op één van de grootste
sectoren in Vlaanderen, zijnde de bouwsector. Zoals u thuis bent in de bouw, zijn onze lesgevers elk
thuis in hun discipline: strategie, financieel inzicht, sales & marketing, hrm ... allemaal aspecten van
een onderneming, die u best met enige kennis van zaken beheert. Speciaal voor uw sector wordt
hier kostprijsberekening en projectmanagement, mét de expertise van het WTCB, aan toegevoegd.
Alles waarin u wordt ondergedompeld in 11 namiddagsessies is herkenbaar, want onze docenten
trekken speciaal voor u hun veiligheidsschoenen en -helm aan, bij wijze van spreken. Het perspectief
van deze sessies is uw concrete situatie van elke dag. U kan hierna meteen aan de slag.

Voor wie?

Docenten

Voor elke KMO-ondernemer of -manager in
de bouwsector die zijn bouwbedrijf wil zien
groeien en bloeien, met tevreden klanten
en tevreden medewerkers als gevolg!

Alle docenten zijn experts binnen hun
eigen vakgebied en hebben KMO-ervaring.
Specifiek voor deze opleiding werden
docenten aangesproken met een duidelijk
KMO-bouwondernemersprofiel. Op die
manier kunnen zij u stap voor stap begeleiden bij het uitwerken van uw persoonlijk
verbeterplan.
Meer weten? Bekijk hierna de details van
deze masterclass.

VAN MISSIE TOT STRATEGIE

Uw tijd waard:
•• U pakt een degelijke basis mee
van management en beleid,
zonder al te veel te specialiseren.
•• U kunt het potentieel in uw
bouwonderneming realiseren
met kennis van zaken.
•• U wisselt kennis, ervaring en tips
uit met collega-ondernemers.

De basisbegrippen van iedere onderneming: strategie, mensen, structuur,
organisatie én financiering worden overlopen. U begint met het definiëren en
scherpstellen van uw eigen bedrijfsstrategie en wordt geholpen uw missie waar
te maken.
DOCENT Bruno Put, NooMi bvba

2

 TRATEGISCH
S
PERSONEELS- &
ORGANISATIEBELEID

Als bedrijf wil u uw ambities en doelstellingen realiseren. Uw medewerkers en uw
teams vervullen daarin een cruciale rol.
Inzetten op een strategisch personeelsen organisatiebeleid is dus geen overbodige luxe. Aan de hand van een roadmap,
praktische tools en inzichten leert u hoe
u uw bedrijfsstrategie het best uitvoert.
U vertrekt vanuit de kernprocessen van
uw onderneming, en krijgt inzicht in
het nut van rollen en functiebeschrijvingen, teamwerking, en een doordacht
talent- en competentiemanagement en
voor feedback- en evaluatiegesprekken.
U leert hoe u de juiste mensen aantrekt
en behoudt, en wat een correct verlonings- en VTO-beleid (vorming, training
en opleiding) is.
DOCENT Ingrid Larik, Flexvia

3

SALES & MARKETING

Deel 1: 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? Waarom klikt het bij sommigen
en bij anderen niet? Hoe kunnen we dit
beïnvloeden? Nadien passen we dit toe
in een eenvoudig, praktisch, bewezen
werkbaar verkooptraject. Leer verkopen
zonder zo over te komen. Leer logische
dingen doen, waardoor u sneller uw klant
overtuigt.
DOCENT Philippe Sarens,
Sales Intelligence

Deel 2: Marketing management
Enkel een doordachte marketingstrategie leidt tot betere resultaten. In dit deel
van de opleiding komen alle belangrijke
ingrediënten hiervoor aan bod: positionering, marktsegmentatie, prijszetting,
‘branding’,… Verder wordt ook de marketingcommunicatie bekeken. U leert welke
marketingmix de beste resultaten kan
bieden voor uw onderneming. Er wordt
ruim aandacht geschonken aan nieuwe
media: website, sociale media, SEA en
SEO.

taal, en met tal van praktijkvoorbeelden.
Enkele vragen waar u antwoord op mag
verwachten: hoe begrijp ik de jaarrekening van mijn onderneming beter, hou
ik te veel of te weinig voorraad, wat zijn
financiële pijnpunten van mijn onderneming, is mijn onderneming voldoende
winstgevend?
DOCENT Mike Bogaerts, WTCB
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Tijdens twee sessies worden de volgende
aspecten van projectmanagement in de
bouw op bevattelijke en praktische wijze
belicht:
•• Projectplanning: Netwerken Resourceplanning.
•• Kostenbeheer: Voorcalculatie
– Begroting – Werkbudget
– Nacalculatie.
•• Efficiënt inzetten van
bedrijfsmiddelen/ERP.
•• Samenwerking op de werf:
Bouwteams – Onderaannemingen –
Relatie met andere bouwpartners.

Hof ter Elst, Antwerpen:
Donderdag 2016: 17/11, 01/12, 15/12
Donderdag 2017: 19/01, 02/02, 16/02,
09/03, 23/03, 20/04; 04/05, 18/05

PRIJS
(EXCL. BTW)

Met KMOportefeuille

Zonder
KMOportefeuille

KO*
(-40%)

MO*
(-30%)

UNIZO/
Bouwunie-lid

€ 1.530

€ 1.785

€ 2.550

Geen lid

€ 1.710

€ 1.995

€ 2.850

Voor meer info zie p.33.

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

•• Overheidsopdrachten.

DOCENT Bart Coemans, WTCB

INSCHRIJVEN
Het aantal deelnemers voor deze
Masterclass is beperkt tot 25 ter
bevordering van de interactie. Elk jaar
moeten deelnemers geweigerd worden.
Snel boeken is dus aanbevolen.
Schrijf meteen in:
www.debouwacademie.be/103

 INANCIEEL MANAGEMENT
F
IN DE BOUWSECTOR

Het begrijpen en correct interpreteren
van de cijfers van uw onderneming is
van vitaal belang om (beleids)beslissingen te kunnen nemen. Gedurende
3 sessies doorloopt u samen met de
docent de belangrijkste financiële
begrippen die belangrijk zijn voor de
KMO-bouwonderneming. In begrijpelijke

LOCATIE EN DATA

 ROJECTMANAGEMENT
P
IN DE BOUWSECTOR

DOCENT Peter Desmyttere,
Desmyttere Marketingadvies
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DUUR
11 namiddagsessies van 13 tot 18u
Onthaal met broodjes vanaf 12.30u.

86%
AANGERADEN

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

In samenwerking met:

UW
SCORE
8,6/10

Bouwacademie

DUUR
2 avondsessies van 17.45 tot 22u
Onthaal vanaf 17.30u.

Vlot samenwerken
op de werf

LOCATIE EN DATA
KookeenY, Ranst:
Donderdag 2016: 13/10 en 20/10

PRIJS
(EXCL. BTW)

Met KMOportefeuille

Zonder
KMOportefeuille

KO*
(-40%)

MO*
(-30%)

UNIZO/
Bouwunie-lid

€ 420

€ 490

€ 700

Geen lid

€ 480

€ 560

€ 800

AVONDOPLEIDING

DUUR
Van 13 tot 19u.
Onthaal vanaf 12.30u.

Sales in de bouw

LOCATIE EN DATUM
ALM, Antwerpen: Dinsdag 2016: 18/10

U B E N T T E D U U R ? L A AT P R I J S N I E T
D E E N I G E FA C T O R Z I J N
De ene verkoper is de andere niet. Maar wat uw passie is, dat kan u als geen ander verkopen. Verkopen begint

WO R D E E N W E R F - L E I D I N G G E V E N D E D I E
D E TA A L VA N Z I J N M E N S E N S P R E E K T.

PRIJS
(EXCL. BTW)

bij zelf overtuigd zijn van de meerwaarde die u te bieden hebt. Doe daar nog een paar eenvoudige, praktische

Uw inschrijving staat garant voor een
ervaren topexpert, een aangename
locatie, syllabus en lesmateriaal.
Onthaal met broodjes en afsluitend
netwerkmoment. Gratis parking.

Als leider in de bouw krijgt u voor elk project te maken met een diversiteit aan betrokkenen: arbeiders van

geven we u inzicht in wat er gebeurt tijdens een verkoopgesprek en hoe u dat gesprek naar succes kan

verschillende nationaliteiten, onderaannemers, (andere) werfleiders enz. En u? U moet die diverse partijen met

sturen. Wees gerust, u blijft de ondernemer die u bent, alleen, u verkoopt het beter. Uiteraard volledig

elkaar leren communiceren. Een uitdaging! Gelukkig delen de partijen eenzelfde passie: de bouw. Daar ligt de

toegespitst op de bouwsector, met enkel praktijkvoorbeelden uit het leven van de bouwondernemer.

slag. En u leert hen omgaan met elkaar. U slaagt er straks in om van elke werf een plek te maken waar mensen het
beste van zichzelf willen en kunnen geven. Geen frustraties en misverstanden, wel motivatie en voldoening.
Uw tijd waard:

INSCHRIJVEN
Het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf meteen in:
www.debouwacademie.be/100

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

Voor wie?

•• U leert door middel van een
duidelijke methodiek en bruikbare
modellen als leidinggevende om
te gaan met conflicten en andere
nationaliteiten op de werkvloer.

Zaakvoerders van bouw-KMO’s,
werfleiders, productieleiders.

•• U krijgt alle praktische tools
om uw mensen te motiveren
zodat ze elke dag het beste van
zichzelf kunnen en willen geven.

Project- & ontwerpingenieur, site- & constructiemanager Jan Van Dyck
ontwikkelde uit meer dan
20 jaar ervaring en voor
€ 250 miljoen waard aan
projecten een werkbare taal voor de bouw.
In 2 avonden leert u het ‘werfs’ spreken als
geen ander.

De docent

Meer weten? Bekijk hierna de details van
deze workshop.

Programma
in detail
Met het al dan niet spreken van ‘werfs’
valt of staat een project. Samenwerken
met verschillende werknemers, arbeiders,
onderaannemers, werfleiders,... is niet altijd
evident voor leidinggevenden.

Zonder
KMOportefeuille

MO*
(-30%)

UNIZO/
Bouwunie-lid

€ 210

€ 245

€ 350

Geen lid

€ 270

€ 315

€ 450

Voor meer info zie p.33.

basis voor een communicatie die werkt. In deze praktische academie leert u vooral omgaan met mensen, van alle

Uw tijd waard:

Met KMOportefeuille
KO*
(-40%)

sales-vaardigheden bij en uw verkoopgesprekken gaan niet meer alleen over prijs. In één namiddagsessie

Voor meer info zie p.33.
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Bouwacademie

•• U weet welke woorden en
zinnen u best gebruikt om
de langetermijnrelatie te
verzekeren en toch voldoende
slagkrachtig te blijven.
•• U kan met meer vertrouwen
en kracht onderhandelen.
•• U leert de kritiek: “U bent te
duur!” feilloos te weerleggen.

Voor wie?
Bouwondernemers die hun sales-potentieel
100% willen benutten.

De docent
Philippe Sarens is zelfstandig sales trainer
en coach. Hij begeleidt vaak vakmensen uit
de bouwsector.
Meer weten? Bekijk hierna de details van
dit seminar.

Programma
in detail
Een eenvoudig verkoopgesprek wordt
met Philippe als coach een ontdekking
en een openbaring!
•• Typebeschrijving: wie ben
ik als persoon, en wie heb ik
tegenover mij als klant?

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

INSCHRIJVEN
Het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf meteen in:
www.debouwacademie.be/101

•• Waarom klikt het bij sommigen
en bij anderen niet?
•• Hoe kunnen we dit beïnvloeden?

•• Wat moet ik doen om mijn
mensen te blijven motiveren?
•• Hoe los ik conflicten op de werf op?

•• Toepassing in een eenvoudig,
praktisch, bewezen werkbaar
verkooptraject.

•• Hoe ga ik om met verschillende
nationaliteiten op de werf?
Succes is afhankelijk van 4 niet los te
koppelen factoren. Efficiënte processen, een
goede samenwerking, ondernemerschap en
een manier van leidinggeven die daarbij past.

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming
(>50 en <250 werknemers): -30%
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BIJNA
VOLZET!
DUUR
1 dagsessies van 10 tot 17u
Onthaal vanaf 9.30u.
OPGELET! Gezien de uiterst actieve
benaderingswijze van deze trainingsdag,
bestaat de kans dat de sessie later
eindigt dan aangekondigd (uiterlijk
19u) Deelnemers met verplichtingen
kunnen vanaf 17u vertrekken – zonder
het risico de kerntopics te missen!

Inspiration Seminar

Sales Bootcamp

94%
AANGERADEN

Inspiration Seminar

L E E R A L L E S O M W I N S TG E V E N D E R V E R KO P E N I N 1 DAG
Zaakvoerder, CEO, consultant, accountmanager, leverancier, partner ... niemand is verkoper,

DUUR
1 middagsessie van 13 tot 18u
Onthaal met broodjes vanaf 12.30u.

Topcoach (kort)

LOCATIE EN DATUM

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

LOCATIE EN DATUM

ALM, Antwerpen: Dinsdag 2016: 18/10

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

De Rode Bol, Gent:
Donderdag 2016: 29/09

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

PRIJS
(EXCL.
BTW)

Met KMOportefeuille

Zonder
KMOportefeuille

KO*
(-40%)

MO*
(-30%)

UNIZO-lid

€ 330

€ 385

€ 550

Geen lid

€ 390

€ 455

€ 650

Voor meer info zie p.33.

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

INSCHRIJVEN
Het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf meteen in:
www.debouwacademie.be/117

Het eerste wat u tijdens dit inspirerende seminar leert, is uzelf verkopen aan uzelf. Zelfvertrouwen
opbouwen, de energie en de drive in uzelf ontdekken waarvan u misschien niet eens wist dat u ze
had. Vervolgens ontdekt u de fijne knepen van het vak om direct rendabeler te verkopen. Verkocht?

Voor wie?
Voor iedereen die met klanten te maken
krijgt. Voor iedereen dus.

De docent
Yves Roelens oefent
ondernemers, salesmanagers en verkopers in
de verkoopkunst. Zijn
verkoopseminars worden drukbezocht. Meer
dan 3.000 zakenmensen namen het voorbije jaar deel aan zijn
sales events.
Tip: smaakt deze Bootcamp naar meer? Ga
dan voor de totale onderdompeling in de
essentiële principes van uw verkoopsucces, en boek de Masterclass Salescyclus.
(Zie p.6).
Meer weten? Bekijk hierna de details van
dit seminar.

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming
(>50 en <250 werknemers): -30%
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M A A K D E I N S P I R E R E N D E L E I D E R I N U WA K K E R
Wat u niét wil, is moeten zeggen dat u de baas bent. Wat u wél wil, is voor uw medewerkers een
inspirerende coach kunnen zijn. U hebt dat leiderschap zeker in zich. Laat het eruit komen. Dit mag

PRIJS

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

(EXCL.
BTW)

•• (Nog) professioneler, aanstekelijker en overtuigender verkopen.
•• Uw klantendatabase aanzienlijk vergroten.

Uw tijd waard:

•• Met gemoedsrust uw winstgroei verzekeren.

•• U ontdekt de impact van een
coachende managementstijl.

Programma
in detail
•• Energy mastery: vitaliteitsprincipes
die u de energie geven om
uw grenzen te verleggen.
•• Mind power: systematisch
uw zelfvertrouwen, drive
en invloed vergroten.
•• Praktische marketing en prospectie:
voortdurend nieuwe verkoopkansen
vinden en verzilveren.

•• Vitale verkoopvervaardigheden: De
klik vinden met elke klant, overtuigen
met slimme vragen, meerwaarde
creëren, prijsdruk neutraliseren,
koopweerstand opheffen en klanten over
de streep trekken = orders afsluiten!
•• Q&A: uw persoonlijke verkoopvraagstukken beantwoord en
veel extra eyeopeners die uw
verkoopaanpak voorgoed veranderen!

•• U ontdekt technieken om
medewerkers effectiever te
motiveren, te coachen en te leiden.
•• U leert stress te minderen door
effectiever leiderschap.

TIP: Wil u leiderschap blijvend tot
een natuurlijke reflex maken? Bekijk
dan zeker ook het programma van
de complete Masterclas Topcoach
(Zie p.8).

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

De docent
Jef Brouwers is
Olympisch en UEFAcoach én (sport)
psycholoog. Hij is
specialist in executive
coaching en optimalisatie van bedrijfsprestaties. Laat hem u inspireren!
Meer weten? Bekijk hierna de details van
dit seminar.

Programma
in detail
1. De basis van het coachen:
waarom en hoe ga ik wat doen?

Zonder
KMOportefeuille

KO*
(-40%)

MO*
(-30%)

UNIZO-lid

€ 210

€ 245

€ 350

Geen lid

€ 270

€ 315

€450

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

Uw tijd waard! Na het Sales Bootcamp kunt u:

Met KMOportefeuille

Voor meer info zie p.33.

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

2. Hoe te vermijden dat u alles
weet (of denkt te weten)?
3. Wanneer de pret stopt, start de stress!
4. Business is sport… of is
sport business?
5. Stop met baas spelen en
start met coaching!

INSCHRIJVEN
Het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf meteen in:
www.ondernemersacademie.be/119

6. Ik haal alles eruit wat erin
zit… of toch niet?
7. Tijd: hoe vermijd ik dat ik te weinig
heb, dat men mijn tijd steelt, dat ik
niet weet waar de tijd verdwenen is?
* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming
(>50 en <250 werknemers): -30%
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Inspiration Seminar

DUUR
1 middagsessie van 13 tot 18u
Onthaal vanaf 12.30u.

Beter bestuur in de praktijk

LOCATIE EN DATUM

Inspiration Seminar

DUUR

Baas over uw prioriteiten

Rode Bol, Gent: Dinsdag 2016: 15/11

(EXCL.
BTW)

Met KMOportefeuille
KO*
(-40%)

MO*
(-30%)

Zonder
KMOportefeuille

Als KMO-bedrijfsleider is het uw taak om te leiden, wat niet hetzelfde is als alles zelf (willen) doen. Als
aandeelhouders, familie ... - écht te betrekken en elk zijn rol te laten spelen ten gunste van het bedrijf,

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

met u aan het stuur. Duurzaam en winstgevend. Met enkele heel duidelijke aanbevelingen rond corporate

Garantie: Meer dan drieduizend deelnemers volgden reeds deze training. Wilt u ook
meer gedaan krijgen in minder tijd en op het einde van uw dag het gevoel hebben dat u
effectief en efficiënt gewerkt hebt? U kan leren om het overzicht te bewaren zelfs in een

€ 210

€ 245

€ 350

governance gaat u snel aan de slag: we werken rond een thema een concreet stappenplan uit en gaan

€ 270

€ 315

€450

daarbij geen enkele valkuil uit de weg. De volgende dag al kan u daarmee in uw KMO aan de slag.

Voor meer info zie p.33.

INSCHRIJVEN

Voor wie?

Docenten

Voor bedrijfsleiders die hun KMO efficiënt
willen leiden (met korte -ei-!). Voor
adviseurs in een KMO-adviesraad

Bernard Thuysbaert
is voorzitter van de
Stuurgroep Deugdelijk
Bestuur bij UNIZO en
Managing Partner van
Deminor NV, een onestop-shop advieskantoor dat zich sinds 25
jaar toelegt op aandeelhoudersvraagstukken en corporate governance.

Meer weten? Bekijk hierna de details van
dit seminar.

Uw tijd waard:

•• U werkt ter plekke aan een concreet
stappenplan voor beter bestuur.

Jasmine Devenyn is
advocaat gedetacheerd
bij Deminor NV gespecialiseerd in het ondernemings- en vennootschapsrecht.
Louis Lannoy is financieel
consultant bij Deminor
NV en was voordien actief
in de corporate finance-afdeling (Deloitte).

Programma
in detail
1 INLEIDING: TOELICHTING CORPORATE

GOVERNANCE AANBEVELINGEN
•• Keuze en taken van de bestuursorganen
(zaakvoerder, adviesraad, raad
van bestuur, directiecomité).
•• Tools voor een performant management.
•• Betrokken aandeelhouders.
•• Behartiging van de belangen
van alle stakeholders.
•• Interne controle, risico’s en
financiële rapportering.
•• Specifieke aanbevelingen voor familiebedrijven.

2 INTERACTIEF: UITWERKEN VAN

EEN CONCREET STAPPENPLAN,
TOOLS EN VALKUILEN
•• Groepswerk rond 2 tot 3 (zelfgekozen) thema’s.
•• Nadien worden de thema’s gezamenlijk
besproken, met tips, praktische
voorbeelden en concrete tools.

Uw tijd waard:
•• U ontdekt hoe u 2 uur per dag kan
winnen die u dan kan besteden
aan de echt belangrijke zaken.
•• U leert een slimmere, complete
en efficiënte timemanagement
methodiek welke u controle
geeft, al uw inboxen leeg houdt,
en u überproductief maakt.
•• U krijgt tips aangereikt
om het systeem dusdanig
te implementeren, dat het
blijvend voor u werkt.

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

De docent
Collega-ondernemer en
ervaren trainer Johan
D’Haeseleer leert u in een
heldere en interactieve
stijl de methode, de tips
en de trucs voor het opnieuw controle
krijgen over uw prioriteiten.
Meer weten? Bekijk hierna de details van
dit seminar.

Met KMOportefeuille

Zonder
KMOportefeuille

KO*
(-40%)

MO*
(-30%)

UNIZO-lid

€ 210

€ 245

€ 350

Geen lid

€ 270

€ 315

€450

Voor meer info zie p.33.

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

•• U ontdekt concrete technieken
om uw KMO effectiever te
coachen en te begeleiden.
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(EXCL.
BTW)

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

•• U maakt kennis met de corporate
governance-aanbevelingen voor
beter bestuur van een KMO.

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

PRIJS

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

Geen lid

Het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf meteen in:
www.debouwacademie.be/125

EINDELIJK EEN SYSTEEM MET PRAKTISCHE TOOLS OM
U W P R I O R I T E I T E N T E S T E L L E N E N T E B E WA K E N

KMO-adviseur des te meer. In dit Inspiration Seminar leert u hoe alle betrokkenen – directie, medewerkers,

UNIZO-lid

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

LOCATIE EN DATUM
ALM, Antwerpen: Dinsdag 2016: 08/11

L A AT U W B E D R I J F D R A A I E N A L S E E N G O E D G E O L I E D E M A C H I N E
PRIJS

1 middagsessie van 13 tot 18u
Onthaal vanaf 12.30u.

Programma
in detail
•• De laatste inzichten in slimmer
timemanagement.
•• Hoe u overzicht behoudt over
uw to-do’s en prioriteiten (bij-)
stelt maar ook bewaakt.

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

INSCHRIJVEN
Het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf meteen in:
www.ondernemersacademie.be/121

•• Hoe u een slimmer timemanagement
systeem opzet aangepast aan u
en de tools die u gebruikt.
•• Waarom reflectietijd, overzicht en afstand
creëren u opnieuw controle zal geven.
•• Hoe u de methode blijft toepassen
zodat het een gewoonte wordt.
•• Hoe u een leeg hoofd en lege inbox krijgt.
Wilt u ook meer gedaan krijgen in minder tijd
en op het einde van uw dag het gevoel hebben dat u effectief en efficiënt gewerkt hebt?
Schrijf u dan snel in.

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

1 middagsessie van 13 tot 18u
Onthaal vanaf 12.30u.

LOCATIE EN DATUM
Rode Bol, Gent: Dinsdag 2016: 25/10

PRIJS
(EXCL.
BTW)

Met KMOportefeuille

Inspiration Seminar

Inspiration Seminar

DUUR

Zonder
KMOportefeuille

KO*
(-40%)

MO*
(-30%)

UNIZO-lid

€ 210

€ 245

€ 350

Geen lid

€ 270

€ 315

€450

Voor meer info zie p.33.

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

INSCHRIJVEN
Het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf meteen in:
www.ondernemersacademie.be/145

DUUR
1 middagsessie van 13 tot 18u
Onthaal vanaf 12.30u.

Excelleer met Excel

Orde in Outlook
(en in uw hoofd)

LOCATIE EN DATUM
Rode Bol, Gent: Dinsdag 2016: 06/12

C I J F E R S H E B B E N VO O R U G E E N G E H E I M E N M E E R
Breekt het zweet u uit als u berekeningen moet maken in Excel? Is het altijd weer even

PRIJS

slikken als u met functies aan de slag moet? Zou een leverancier u kunnen overdonderen

L A AT U W M A I L B O X V O O R U W E R K E N

(EXCL.
BTW)

met grafieken en tabellen? Berekeningen, gegevensanalyses, dataregistratie … Microsoft

Is de lijst van e-mails zo lang dat ze doorloopt ver voorbij de onderkant van uw scherm? En terwijl

Excel – dé rekenbladtool bij uitstek – wordt uw vriend. Volg dit softwareseminarie en maak

u ze verwerkt, blijven er maar nieuwe mails binnenstromen? Laat e-mail uw werkdag (en uw leven)

van Excel een efficiënte tool, een doeltreffend hulpmiddel dat elke werkdag zijn nut bewijst.

niet langer bepalen. Krijg weer controle over uw inbox. Dit seminarie helpt u uw e-mailverkeer

snelle stappen. U vindt in Outlook voortaan een prima assistent! Tijdswinst gegarandeerd!

Voor wie?
Voor elke ondernemer die met cijfers en
data overweg wil kunnen. Voor elke ondernemer dus.

Voor wie?

De docent

Voor al wie ja zegt tegen efficiëntie, minder
stress, een hogere productiviteit en meer
tijd voor het echte werk.

Elke Stultjens. “Elke is een
heel bekwame trainster
met een aanstekelijk
enthousiasme. Iedereen
was zeer lovend over de
training en ik merk dat de
Outlook-microbe aan een opmars bezig is
binnen ons bedrijf. De nieuwe kennis leeft
echt onder mijn medewerkers. Ze stellen
elkaar vragen en passen de vaardigheden
die ze geleerd hebben toe. Mijn medewerkers zeggen dat ze nu sneller en efficiënter
werken.”

Uw investering waard:
•• U wint 30 seconden tijd per e-mail.
•• Werkdagen zonder gemiste
afspraken, zoekgeraakte e-mails of
planningfrustraties = minder stress.
•• Toename in productiviteit en
tijd voor het echte werk.

Ronny Claes, Claes Distribution

Programma
in detail
•• Leer werken met snelle stappen.
•• Plan uw werk met taakbeheer.
•• Monitor de voortgang van opdrachten
die u aan uw werknemers geeft.

Zonder
KMOportefeuille

KO*
(-40%)

MO*
(-30%)

UNIZO-lid

€ 210

€ 245

€ 350

Geen lid

€ 270

€ 315

€450

Voor meer info zie p.33.

in goede banen te leiden, uw taken eenvoudig te beheren en uw agenda efficiënt te managen.
Ontdek de geheimen van Outlook, zoals een maploos beheer van uw berichten en handige

Met KMOportefeuille

De docent
Elke Stultjens. Het is
Elke’s ambitie om mensen
meer uren op een dag te
gunnen door hen te leren
hun softwareprocessen
zo efficiënt mogelijk te
gebruiken. Ze doet dat
met heel veel ervaring en enthousiasme.

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

Programma
in detail
•• U leert inkomsten, betalingen,
spaarbedragen beheren met
financiële formules.

INSCHRIJVEN
Het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf meteen in:
www.ondernemersacademie.be/144

•• U leert data verwerken en grafieken
genereren voor een beter begrip.
•• U leert hypotheses en prognoses
uitwerken met voorwaardelijke formules.
TIP: breng uw laptop mee en ga direct aan
de slag. Let op: deze opleiding is helaas
niet geschikt voor Mac-bezitters.

NIEUWE
OPLEIDING

•• Leer uw agenda te managen.
TIP: breng uw laptop mee en ga direct aan
de slag. Let op: deze opleiding is helaas niet
geschikt voor Mac-bezitters.

Uw tijd waard:
•• Excel wordt eindelijk een efficiënte
tool die kopzorgen juist vermijdt.
•• U heeft uw (financiële) data altijd
binnen handbereik - én begrijpt
hoe deze tot stand zijn gekomen.

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming
(>50 en <250 werknemers): -30%
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•• U kunt uw bedrijfsresultaten
presenteren in duidelijke grafieken.

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

UW
SCORE
8,5/10

Workshop

Programma
in detail

Stappenplan naar een
succesvolle overname

2

VERKOOPSKLAAR MAKEN
EN WAARDEBEPALING

Na deze sessie weet u waarom en hoe
een waardebepaling voor de KMO dient
opgemaakt te worden:
•• Stap 4: U stelt een ondernemingsplan
op voor de toekomst.
•• Stap 5: Waardebepaling:
begrippen en methoden.
LEERDOEL: Na deze sessie weet u
waarom en vooral hoe een waarde
bepaling voor de KMO dient opgemaakt
te worden. Het is nu duidelijk welke
parameters 'waarde' creëren. Theorie en
praktijk voorbeelden geven u de broodnodige kennis en inzicht.

M A A K VA N E E N O V E R N A M E E E N P O S I T I E F V E R H A A L ,
O F U N U D E KO P E R O F D E V E R KO P E R B E N T
Wat is een/mijn bedrijf waard? Wat zijn de juridische en fiscale implicaties? Hoe

3

financier ik een overname? Bij een overname spelen altijd praktische en meestal ook
persoonlijke kwesties. Deze workshop bereidt u daarop correct en concreet voor.
Overnemen of overlaten: misschien doet u het maar één keer, dan wel liefst goed!
In 4 korte namiddagsessies coachen wij u naar een succesvolle overdracht.

Voor wie?
Voor wie van plan is om zelf een kmo te
verkopen of te kopen, maar evengoed voor
wie anderen daarbij goed wil kunnen adviseren (accountants, advocaten ...).

"Een bedrijf overnemen
of overlaten? Geen
simpele zaak!”

Docent
Eddy Claesen is accountant, belastingconsulent, initiatiefnemer van
o.a. www.fiscaalcorrect.be én
overnamecoach bij Unizo.
Meer weten? Bekijk hierna de details van
deze workshop.

Uw tijd waard:
•• U maakt uw eigen actieplan voor
een succesvolle overname op.
•• U weet hoe en waarom een
waardebepaling voor een
KMO wordt gemaakt.
•• U leert een verkoopdossier
samen te stellen en
onderhandelingen te voeren.

1

ORIËNTATIE

Na deze sessie hebt u de knelpunten van
een overdracht ontdekt en een duidelijk
actieplan opgemaakt:
•• Stap 1: Denken aan de overdracht.
Alles wat u moet weten, overwegen,
in vraag stellen vooraleer u
verdere stappen kan zetten!
•• Stap 2: Is het bedrijf verkoopklaar?
Meet uw verkoopbaarheid met de
speciaal ontwikkelde overnamescan!
•• Stap 3: Tijd voor actie. U maakt onder
begeleiding uw eigen actieplan op
korte, middellange en lange termijn.
LEERDOEL: Na deze sessie weet u waaraan u begint, hoe én wanneer u het best
begint. U heeft de knelpunten via de
'overnamescan' ontdekt en een duidelijk
'ACTIEPLAN' opgemaakt! U bent nu duidelijk een stap verder!

HET VERKOOPPROCES

•• LEERDOEL: Tijdens deze sessie
wordt het overnameproces steeds
concreter. Samen wordt het duidelijk
hoe u dit nu het best aanpakt!
Fouten maken 'is not an option'.

4

DE EIGENLIJKE VERKOOP

Na deze sessie hebt u geleerd waarom
duidelijke vragen en een sterke voorbereiding, een must zijn. U leert ook het
belang van een waterdicht contract.
Verder wordt nog even de post-overnamefase voor de koper besproken:
•• Stap 11: De intentieverklaring en de
due diligence (boekenonderzoek).
•• Stap 12: De eindovereenkomsten
opstellen. Waarop moet
u letten als koper?
•• Post-overnamefase

Na deze sessie wordt het overnameproces steeds concreter. U leert een verkoopdossier samenstellen, en onderhandelingen voeren:

LEERDOEL: Gebruikelijke bepalingen tijdens dit proces, zekerheden en te vermijden valkuilen en aansprakelijkheden zijn
nu geen onbekende meer.

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

Erkend door IAB en BIBF voor
16 vormingsuren!

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

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

4 namiddagsessies van 13 tot 17u00
Onthaal vanaf 12.30u.

LOCATIE EN DATA
Rode Bol, Gent:
Dinsdag 2016: 04/10, 18/10, 08/11 en 22/11

PRIJS
(EXCL.
BTW)

Met KMOportefeuille

Zonder
KMOportefeuille

KO*
(-40%)

MO*
(-30%)

UNIZO-lid

€ 720

€ 840

€ 1.200

Geen lid

€ 840

€ 980

€ 1.400

Voor meer info zie p.33.

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

INSCHRIJVEN
Het aantal plaatsen is beperkt. Schrijf
meteen in:
www.ondernemersacademie.be/131

•• Stap 8: Hoe benadert u
potentiële kopers/verkopers?
•• Stap 9: Hoe bepaalt u de juiste
onderhandelingsstrategie en
zoekt u naar synergie?

DUUR

16
VORMINGS
UREN

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

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

24

25

UW
SCORE
8,4/10

Programma
in detail

Workshop

DUUR
4 middagsessies van 13 tot 18u
Onthaal vanaf 12.30u.

LOCATIE EN DATA
Kortrijk Xpo, Kortrijk:
Dinsdag 2016: 11/10, 25/10, 08/11, 22/11

Slim financieel
KMO-management

(EXCL.
BTW)

Met KMOportefeuille
KO*
(-40%)

MO*
(-30%)

Zonder
KMOportefeuille

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
EEN BLAKEND GEZOND BEDRIJF

€ 1.200

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

Geen lid

€ 840

€ 980

€ 1.400

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

Het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf meteen in:
www.ondernemersacademie.be/133

een beweging verstevigen we uw positie als gesprekspartner inzake financiële kwesties en
krijgt u tips mee om wanbetalers te vermijden. Kortom, deze workshop is elke cent waard.

Docent
Geert Van Rysseghem is
accountant en bedrijfsrevisor en vennootzaakvoerder van D&V
bedrijfsrevisoren.
Hij weet als geen
ander “droge” theorie om te zetten in
een verstaanbare taal.

 IJN BALANS EN
M
RESULTATENREKENING

Meer weten? Bekijk hierna de details van
deze workshop.

•• U stelt nu de juiste vragen een
uw accountant of boekhouder,
begrijpt u de antwoorden
van uw accountant of
boekhouder ten gronde.
•• U formuleert uw financiële
verwachtingen met
kennis van zaken.

•• Preventie, kredietverzekering, …

•• Analyse van de jaarrekening

•• Juridische aspecten voor
debiteurenbeheer

•• Vermogensstroomanalyse

•• …

•• Het verschil tussen winsten cashflow-concept

•• Interpretatie van een kasstroomtabel

Uw tijd waard:

 OE MIJN BEDRIJF
H
SNELLER BETAALD
WORDT EN WANBETALERS
VERMIJDT!

•• Waarom debiteurenbeheer?

2

•• Soorten cashflow

Voor zelfstandige ondernemers en KMOmanagers die hun financieel inzicht in de
eigen bedrijfsvoering willen versterken.

4

•• Werking dubbel boekhouden

€ 840

Voor wie?

•• Inzichten verwerven in
de soorten kosten

•• Basiskennis BTW en fiscaliteit

€ 720

INSCHRIJVEN

 IJN VENNOOTSCHAP
M

•• Inleiding over ondernemingsvormen

UNIZO-lid

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

•• De verschillende onderdelen
van een financiëel plan

•• Toepassing in excel (financieel plan)

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

Voor meer info zie p.33.

 IJN FINANCIËEL PLAN
M

•• Opmaak van gebudgetteerde balans,
resultatenrekening en kasstroomtabel

1

PRIJS

3

•• Een kasstroomtabel voor de eigen
vennootschap : toepassing in excel

"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

•• Cijfers en centen hebben voor
u geen geheimen meer.

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

26

27

15
VORMINGS
UREN

In samenwerking met:

UW
SCORE
9,3/10

Workshop

Wake-Up Call voor
economische beroepen
G R I J P D E O P P O R T U N I T E I T E N VA N E E N
V E R A N D E R E N D E A C C O U N TA N C Y- M A R K T
Vergeet de termen accountant, fiscalist, revisor. De nieuwe generatie van ondernemers wil
een raadgever, een begeleider om samen antwoorden te zoeken op nieuwe economische
uitdagingen en een veranderende financiële en fiscale realiteit. Bent u zo een meerwaardecoach?
Bent u mee met de nieuwste technologieën? Omarmt u de digitalisering? Legt u uw groei
bij uw adviserende rol? Deze workshop is voor u en uw team een echte wake-up call.

"Ik was, ben en blijf
laaiend enthousiast over
deze opleiding. Deze
opleiding heeft invloed
op de toekomst van ons
bedrijf." Luc Coopman - Cobofisk

Voor wie?

Docenten

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

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

28

Programma
in detail
1

 ICHTEN
R

In sessie 1 worden vragen behandeld als:
hoe kom ik tot een strategisch plan voor
mijn
accountancy/boekhoudpraktijk?
Wat zijn de belangrijkste aandachtsgebieden? En hoe vertaal ik deze binnen
mijn organisatie.

Leerdoelen:
U leert:
•• De laatste trends en ontwikkelingen
uit uw omgeving (digitalisering en
klantveranderingen) vertalen naar uw
eigen accountancy-/boekhoudpraktijk.
•• De ontwikkelingen uit de strategische
literatuur te vertalen naar uw eigen
situatie, zodat u kunt komen tot een
inspirerend organisatieconcept.

Uw tijd waard:
•• U leert meer (financiële) resultaten
uit uw organisatie te halen en hoe
u uw mensen daarin meekrijgt.
•• De verandering in uw
structuur en gedrag levert
gegarandeerd resultaat.
•• U krijgt een echte Wake Up
Call om uw bedrijf voor te
bereiden op de toekomst!

•• Strategische doelen op te stellen door
het maken van de juiste keuzes.
•• Uw klantenbestand te segmenteren,
om het potentieel binnen uw
klantenportefeuille beter te benutten.
•• Gebruik te maken van verschillende
methodes om uw klantverwachtingen
en klantervaringen te onderzoeken
om tot betere inzichten te
komen voor uw praktijk.
De sessie is opgebouwd door de combinatie van theorieën van onder meer:
Adam Grant, Jim Whitehurst, Yves
Morieux, Michael Porter, Dave Gray,
A.G. Lafley, Steven van Belleghem, Jos
Burgers.

2

INRICHTEN

In sessie 2 behandelen we de do’s en
don’ts van het implementeren van de
strategie tijdens het verandertraject. Het
geeft u inzichten in wat u kunt doen om
uw accountancy- of boekhoudpraktijk
dusdanig te richten en te operationaliseren om uw medewerkers op de juiste
manier te faciliteren met handige en
bruikbare tools.

Leerdoelen:

3

 ERRICHTEN
V

In sessie 3 gaat het om het doen. Zorgen
dat u en uw medewerkers de afgesproken koers uitwerken, uitdragen en uitvoeren. Tijdens deze sessie bespreken we in
een dialoog wat werkt en niet werkt om
mensen te helpen veranderen, zodat de
ingeslagen koers van uw praktijk wordt
omarmd.

Leerdoelen:

DUUR
3 middagsessies van 13 tot 18u
Onthaal vanaf 12.30u.

LOCATIE EN DATA
Rode Bol, Gent:
Dinsdag 2016: 18/10, 25/10
Donderdag 2016: 03/11

U leert:

U leert:
•• Welke belemmeringen en
obstakels u kunt tegenkomen
tijdens dit traject en hoe u daar
het beste mee om kunt gaan.
•• Uw medewerkers mee te nemen
op deze veranderingsreis, om zo
uw strategie te implementeren
in uw organisatie.
•• Gebruik te maken van tools als
het klantfocusmodel en het
klantenplan om uw KMO-klanten
optimaal van dienst te zijn en hun
prestatie te helpen verbeteren.
•• Uw medewerkers beter te laten
samenwerken om alle kennis en kunde
van de medewerkers te bundelen in
het belang van uw KMO-klanten.
•• Aan de hand van voorbeelden
uit de praktijk een vertaling te
maken naar uw eigen organisatie,
zodat u na de sessie direct aan
de slag kunt gaan met uw eigen
accountancy-/boekhoudpraktijk.
De sessie is opgebouwd door de combinatie van theorieën van onder meer:
Jim Whitehurst, Yves Morieux, Michael
Porter, Dave Gray, A.G. Lafley, Steven van
Belleghem, Jos Burgers, Jack Welch.

•• De organisatiecultuur te voeden
om het gewenste gedrag bij uw
medewerkers te stimuleren.
•• Gebruik te maken van verschillende
leiderschaps-uitgangspunten
om uw medewerkers aan te
spreken op hun performance,
zodat ze de doelen behalen.
•• Werken met KPI’s om uw strategie te
realiseren die u in uw accountancy-/
boekhoudpraktijk heeft vastgesteld.
•• Werken met een sturingstool om de
nieuwe of andere houding en het
gedrag te monitoren en te sturen in
verschillende management-momenten
van de waarheid die u tegen kunt
komen tijdens dit veranderproces.
De sessie is opgebouwd door de combinatie van theorieën van onder meer:
Bruce Bodaken, Frans van Wijngaarden,
Jack Welch, Carmine Gallo, Jos Burgers.

PRIJS
(EXCL.
BTW)

Met KMOportefeuille

Zonder
KMOportefeuille

KO*
(-40%)

MO*
(-30%)

UNIZO-lid

€ 720

€ 840

€ 1.200

Geen lid

€ 840

€ 980

€ 1.400

Voor meer info zie p.33.

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

INSCHRIJVEN
Het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf meteen in:
www.ondernemersacademie.be/135

ERKEND DOOR IAB EN BIBF:
15 VORMINGSUREN!

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming
(>50 en <250 werknemers): -30%
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NIEUW:
HR VOOR
DE ZAAKVOERDER

Workshop

DUUR
3 middagsessies van 13 tot 18u
Onthaal vanaf 12.30u.

Praktisch
KMO-personeelsbeleid

LOCATIE EN DATA
De Rode Bol, Gent:
Donderdag 2016: 1/12, 8/12
Dinsdag 2016: 20/12

PRIJS
(EXCL.
BTW)

Met KMOportefeuille

Zonder
KMOportefeuille

KO*
(-40%)

MO*
(-30%)

UNIZO-lid

€ 720

€ 840

€ 1.200

Geen lid

€ 840

€ 980

€ 1.400

H R D O O R D E B R I L VA N D E K M O - O N D E R N E M E R
Personeel is waar de KMO-ondernemer van wakker ligt. Natuurlijk kan u een deel van
de zorgen rond personeelszaken uitbesteden, maar een deel blijft toch op uw bord

Voor meer info zie p.33.

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

liggen. Daar begint u liefst goed voorbereid aan. Deze workshop bekijkt alle HR-issues
door de bril van de ondernemer. U leert wat u als zaakvoerder kunt doen (of beter kan
laten) en wat u moet weten over het hele hr-traject: instroom, doorstroom, uitstroom.
Leestip: http://www.unizo.be/nieuws-pers/helft-KMOs-vindt-moeilijk-personeel

Voor wie?
Voor elke ondernemer en bedrijfsleider die
beseft hoe belangrijk personeel is.

INSCHRIJVEN
Het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf meteen in:
www.ondernemersacademie.be/143

Docenten
Gerd Bellemans was
jaren hr-manager bij de
internationaal opererende vorkliftengroep
TVH (Group Thermote &
Vanhalst). In 2008 werd hij
Belgisch hr-manager van
het jaar. Vier jaar geleden startte hij zijn
eigen bedrijf. Zijn businessplan: onderne-

mers helpen om hun dromen in realiteit om
te zetten. Gerd doet dit met veel passie en
humor.
Vicky Buelens bouwde
een doorgedreven praktijkervaring en specialisatie op in het arbeidsrecht. Zij schreef samen
met Peter Stroobants
het “Handboek Ontslagrecht”. Vicky is
erkend KMO-adviseur. Ze geeft regelmatig
cursussen en schrijft opiniestukken voor de
Financieel Economische Tijd.

Programma
in detail

3
1

•• U krijgt zeer bruikbare hr-tools
aangereikt vertrekkend van
scenario’s gegrepen uit de realiteit
van verschillende KMO’s.
•• U maakt op laagdrempelige
en bevattelijke manier kennis
met de juridische aspecten
van human resources.

INSTROOM: WAAR VIND
IK ZE EN HOE WIN IK ZE?

We besteden aandacht aan uw rekruteringsbeleid. Een simpele advertentie volstaat tegenwoordig niet meer. Ook kijken
we naar de selectieprocedure. Zo kan u
vinden wat u écht zoekt. Door middel van
testen kan u er daarnaast ook van verzekeren dat de competenties waar u belang
aan hecht, ook echt aanwezig zijn.
WE LEREN een rekruteringsbeleid uit
te tekenen, selectieprocedure opstellen,
testbatterij ontwerpen, en onthaalbrochure opmaken

2

Uw tijd waard:

WE LEREN hoe de dagelijkse communicatie te organiseren, efficiënt vergaderen
lanceren, evolutiegesprekken opstarten,
evaluatie- en loongesprekken opstarten,
kennismatrix opstellen, opleidingsplannen uittekenen

 OORSTROOM:
D
TEVREDEN WERKNEMERS
TELLEN VOOR TWEE

In deze sessie ligt de nadruk op communicatie. We leren constructieve feedback
te geven en kijken naar de spelregels
voor formele communicatie en vergaderingen. Ook coaching en leidinggeven
komt aan bod, en hoe u dit kan verweven
in uw groeigesprekken en loon- en evaluatiegesprekken.

 ITSTROOM: WAT ALS
U
HET NIET MEER BOTERT?

Aan de hand van 4 concrete praktijkvoorbeelden uit diverse KMO’s, komen
alle aspecten van (mogelijk) ontslag aan
bod. U leert welke alternatieve mogelijkheden er zijn alvorens tot ontslag over te
gaan. En als ontslag toch de juiste oplossing is, waarbij moet je dan vooraf nog
stilstaan? Hoe organiseer je concreet een
ontslag en wat te doen na het ontslag?
AAN BOD KOMEN: ontslagbemiddeling,
herplaatsing, jobcrafting, zachte bijsturingstechnieken, loopbaan coaching,
ontslagbeschermingen,
overgenomen
anciënniteit, keuze van de juiste beëindigingswijze, ontslagmotief, afstand concurrentiebeding, sociale documenten,
outplacement,…

"59,7 procent van de
Belgische bedrijven
heeft moeite personeel
aan te werven."
Bron: UNIZO

•• We hebben het enkel over
die hr-aspecten die u als
zaakvoerder niet uitbesteedt.

Meer weten? Bekijk hierna de details van
deze workshop.

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

Subsidies

Opleiding én
advies op maat
van uw KMO!

Subsidies voor uw opleiding!

M E T S U B S I D I E S VA N D E K M O - P O R T E F E U I L L E

1

 MO-PORTEFEUILLE: NIEUWE
K
REGELGEVING VANAF 01/04/2016

De Ondernemersacademie is erkend opleidings
verstrekker van de Vlaamse overheid. De
Ondernemersacademie maakt deel uit van KMONET
NV en heeft als erkenningsnummer DV.O215551

Regelgeving vanaf 1 april 2016: (zie tabel)

Opleiding

Advies

In Company-opleidingen zijn opleidingen
specifiek op maat van uw onderneming.
Bedrijven hebben immers soms specifieke
opleidingsbehoeften, die beter aan bod
komen bij In Company-opleidingen.

Via Expert@Board krijgt u advies op maat
van uw KMO.

Bedrijven doen beroep op onze In
Company-trainingen om diverse redenen.
Omdat de opleiding inhoudelijk aangepast
moet worden op maat van de onderneming. Voor net iets meer persoonlijke aandacht voor uw specifieke kwestie. Of om te
voorkomen dat anderen inzage krijgen in
de bedrijfsstrategie.
We werken samen met docent-experten op
alle thema's: HR, ICT, leiderschap, logistiek,
marketing, sales, strategie, time-management enz.!
Ook voor In Company-trainingen kan u
gebruik maken van de subsidies van de
KMO-portefeuille (zie p.33)!

Indien u nood heeft aan externe expertise in uw onderneming, kan u via
ExpertatBoard een topexpert aanvragen,
en dit aan zeer betaalbare tarieven. U
kan hierbij beroep doen op de KMOportefeuille (zie p.33).

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

Middelgrote ondernemingen: 30% subsidie met een
maximum van € 15.000 subsidie per jaar. Budget vrij
te besteden voor opleiding en advies.
Wilt u van de KMO-portefeuille genieten, dan is
het heel belangrijk dat u de procedure tijdig en
correct opstart en afwerkt. Doet u dit niet, dan
bestaat het risico dat u de subsidie misloopt en
dan blijft het volledige bedrag betaalbaar aan de
Ondernemersacademie. Breng uw aanvraag dus
zo snel mogelijk in orde! U hoeft daarvoor NIET
te wachten op de factuur. Indien u voor de eerste
keer gebruik wilt maken van de KMO-portefeuille

raden wij aan uw aanvraag te starten wanneer u zich
inschrijft voor een opleiding. U heeft hiervoor uw
identiteitskaart, code en identiteitskaartlezer nodig.
Deze procedure kan enkele weken in beslag nemen.
Ook voor In Company-trainingen en voor advies (zie
p.32) kan u gebruik maken van de subsidies van de
KMO-portefeuille!

Regelgeving vanaf 1 april 2016

Kleine onderneming (K.O.)

minder dan 50 voltijdse
werknemers

een jaaromzet van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks
balanstotaal van maximum 10 miljoen euro

€ 10.000

Middelgrote onderneming (M.O.)

minder dan 250 voltijdse
werknemers

een jaaromzet van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks
balanstotaal van maximum 43 miljoen euro

€ 15.000

subsidiebudget

subsidiebudget

40%
subsidie
30%
subsidie

Expert@Board levert topexperts voor alle
vakdomeinen zoals strategie, financiën,
import/export, marketing, sales, HRM,
opvolging, ICT, innovatie, expansie, logistiek enz.
Honderden KMO’s deden al met succes
beroep op Expert@Board.
Alle info op www.expertatboard.be of
contacteer ons via info@expertatboard.be
of bel naar +32 (0)2 212 26 13.

 NDERNEMERS UIT BRUSSEL KUNNEN
2 O
GEEN BEROEP DOEN OP DE KMOPORTEFEUILLE, MAAR KUNNEN WEL
DE BRUSSELSE PREMIE AANVRAGEN.

 AALSE ONDERNEMERS
3 W
KUNNEN OPLEIDINGSCHEQUES
AANVRAGEN.

Kijk op www.ondernemersacademie.be/subsidies
voor meer details.
Contacteer ons bij vragen:
info@ondernemersacademie.be
of +32 (0)2 212 26 13.

Contacteer ons voor een vrijblijvende
offerte: info@ondernemersacademie.be of
bel naar +32 (0)2 212 26 13.
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Testimonials
1

 OUWMANAGEMENT
B

"Enorm veel bijgeleerd over de financiële
aspecten binnen een bouwbedrijf."
– Joris Cornelis, Almaco cbva
"Door deze managementopleiding hebben
we onze manier van werken nog meer
kunnen finetunen."
–R
 osalie Pieters, bvba
Pleisterwerken Vandecasteele
"Algemene managementopleiding volledig
toegepast op de bouwsector."
– De Noordboom cbva

2

Collega's
aan het
woord
Uw tevredenheid is
ons streven. Lees
hier reactie's van uw
collega-ondernemers.

34

 INANCIEEL MANAGEMENT
F

"Door alle financiële basisbegrippen op te
frissen kan ik op niveau mee praten met
mijn boekhouder."
– Bert Vancauwenberghe, Tekstburo bvba
"Deze opleiding is op maat van de KMOondernemer, hierdoor heb ik geleerd
om correcte financiële conclusies
te kunnen trekken. We zijn hierdoor
zelfs van boekhouder veranderd."
– Reinhilde Desmedt, SLV Rent

3

 MO MANAGEMENT
K

"Via deze opleiding heb ik bruikbare
feedback gehad over de werking van mijn
bedrijf en kon ik zien welke technieken nog
beter aangepakt konden worden."
– Michel Sels, Sixinch
"Ideale opleiding om de basis technieken
op te frissen, daarnaast ook veel
opgestoken van de collega-ondernemers."
– Nele Despiegelaere, Pipa Immo
"Als zaakvoerder van een kleine KMO
(10 pers) moeten wij van alle delen van
het ondernemerschap op de hoogte zijn:
strategie, marketing, verkoop, financieel,
etc… We zijn te klein om voor elk van die
aspecten een specialist in dienst te hebben,
dus is de opleiding KMO-management
zeer geschikt."
- Kris Casier, Cami

4

 ALES MANAGEMENT
S

"Intussen boekte ik meer verkoopsucces
door de juiste principes toe te passen.
Iedereen bij ons komt in dezelfde
succesmodus en zo blijven de resultaten
verbeteren. Onze salesafdeling heeft nu
echt een reden van bestaan!"
-W
 im Verrezen, Tuinarchitectuur
Wim Verrezen

Onze troeven
"Na de 5-daagse haalde ik een groot
order binnen. De klant tekende doordat
ik deed wat ik tijdens de training had
geleerd. Dankzij deze training heb ik echt
een betere versie van mezelf naar boven
kunnen halen."
-J
 oke Verbeke, Interieurarchitect Elft
"Ik heb heel veel van deze cursus opgestoken en ondervonden dat de inzichten en
technieken echt werken. Misschien doe ik
nog eens mee om de kennis nog dieper te
internaliseren. Het was wereldniveau, dat
meen ik."
- Patrick Dumon, Zaakvoerder
Contactlens-Centrum Knokke
"Mijn hoge verwachtingen werden volledig
ingevuld! Al tijdens de training kon ik
veel concrete zaken direct toepassen en
scoorde ik extra orders bij zowel nieuwe als
bestaande klanten."
-A
 nouk Geenen, Zaakvoerster Evida
"Sinds de cursus krijg ik enorm veel
positieve reacties in werk en privé. Hoe
ik straal, hoe overtuigend ik ben, hoeveel
energie ik heb, ... Mensen vragen mij hoe ik
het gedaan heb! "
-W
 im Van den Dael, WiGi Pro electro
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VOOR ONDERNEMERS,
DOOR ONDERNEMERS

DOCENTEN-EXPERTS MET EEN
FLINKE KOFFER VOL KMO-ERVARING

ÉCHT OP MAAT VAN
UW ONDERNEMING

Neemt u deel aan één van onze opleidingen, dan
verkeert u altijd in goed gezelschap: zelfstandigen, vrije beroepers en KMO-ondernemers die
uw uitdagingen, zorgen en enthousiasme kennen
en delen.

Alle docenten zijn stuk voor stuk experts in hun
vakgebied. Maar daarnaast zijn het ook allemaal
mensen die de KMO-praktijk van binnen en van
buiten kennen.

Welke bagage u ook nodig heeft,
de Ondernemersacademie kan het
u aanbieden. Via onze In Companyopleidingen leert u waar en wanneer u
dat wilt.

2
PRAKTIJKGERICHT EN
GEGARANDEERD ONMIDDELLIJK
TOEPASBAAR
Wij bieden u bagage die u meteen mee kan pakken. Onze opleidingen zijn praktisch ten zitten
boordevol voorbeelden rechtstreeks gegrepen
uit het leven van de KMO-ondernemer.

4
BETAALBARE KWALITEIT
In ons aanbod zit voor elk wat wils. Een opleiding
volgen kan al vanaf € 175. Daarnaast zijn er fikse
kortingen voor UNIZO-leden. Bovendien kan
u een beroep doen op subsidies via de KMOportefeuille (zie p.33)..

"Tijdens de cyclus verkocht ik telefonisch
10.000 eenheden van een product aan een
klant die er normaal jaarlijks slechts 4.000
van afneemt! Het effect van deze trainingscyclus laat zich heel snel voelen!"
-J
 oris Beeckman, Zaakvoerder JMB
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Partners in opleiding

Moore Stephens Belgium is een accounting- en consultingbedrijf dat
zich zowel op kleine als op grote Belgische ondernemingen richt. Hierbij
beschikken we over een goed geïntegreerde en complete dienstverlening, zodat we onze klanten altijd met de passende expertise kunnen
begeleiden. Concreet hebben we zeven business units: Accountancy,
Audit, Business Analytics, CFO Services, Corporate Finance, Strategy
& Operations en Tax & Legal Services.
Moore Stephens Belgium combineert de veelzijdigheid van een internationale dienstverlener met de vertrouwde, gedreven aanpak van
een zelfstandig kantoor. Onze nauwe betrokkenheid is ook zichtbaar
in de nabijheid van onze vestigingen. In België telt de groep meer dan
400 medewerkers verspreid over 15 kantoren in de regio Antwerpen,
Gent, Brussel en Hasselt. Daarnaast hebben we ook een kantoor in
San Francisco en Shanghai. Moore Stephens Belgium is een onafhankelijk
lid van het uitgebreide Moore Stephens International netwerk.
Meer info:
www.moorestephens.be
info@moorestephens.be

ondernemers
academie
Met de expertise van

Contact
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
t. +32 (0)2 212 26 13
e. info@ondernemersacademie.be
WWW.ONDERNEMERSACADEMIE.BE

De Willis Towers Watson groep is actief in ruim 120 landen met meer
dan 39.000 medewerkers. We zijn een vooraanstaande wereldwijde
leverancier van advies, bemiddeling en oplossingen, die klanten over de
hele wereld helpt om risico om te zetten in groeimogelijkheden. KMO’s
vormen daarbij een belangrijke doelgroep.
Wij ontwerpen oplossingen op het vlak van risicomanagement,
optimaliseren arbeidsvoorwaarden, laten talent groeien en beschermen
en versterken zo organisaties en personen.Elke dag engageren onze
250 medewerkers in België zich om een uitmuntende service te
verlenen aan lokale en internationale klanten, zowel KMO’s als grote
ondernemingen.
Willis Towers Watson Belgium is dankzij haar 5 kantoren in Luik,
Brussel, Zellik, Hasselt en Kortrijk steeds dicht in de buurt van haar
klanten-ondernemers.
Meer info:
www.willistowerswatson.be
marketing@grassavoye.be

