
VOKA PARTNERS

Daarom kies je voor onze inspirerende 
events en professionele trajecten

Brandend actueel en onmiddellijk toepasbaar
We bieden een ruim en hedendaags aanbod aan trajecten en opleidingen 
afgestemd op uw (kmo-)realiteit. Er is aandacht voor  thema’s als internationaal 
ondernemen, toegang tot financiering, duurzaam ondernemen, strategie & 
innovatie, human resources, marketing & sales, ...

Topsprekers en experts
Onze sprekers en trainers zijn experts in hun domein. Samen met ervaren 
ondernemers delen zij praktijkgerichte knowhow en praktische vaardigheden om 
onmiddellijk mee aan de slag te gaan.

Volop kansen om te netwerken in jouw regio
Je leert naast ‘iets’ ook ‘iemand’ kennen tijdens onze opleidingen en events. 
Vermijd verre verplaatsingen. Spaar kosten en tijd uit en leer interessante 
collega-ondernemers kennen waarmee je kan samenwerken. 

De Vlaamse overheid betaalt mee
Alle activiteiten met vermelding AIO worden gesubsidieerd door het vernieuwde 
Agentschap Innoveren & Ondernemen. Bespaar bovendien tot 40% op alle 
andere opleidingen aangeduid met ‘KMO-portefeuille’ dankzij de subsidies 
van de overheid. Meer info over de KMO-portefeuille en registraties op 
www.kmo-portefeuille.be. Ons erkenningsnummer: DV.O105627

Schrijf online in op www.voka.be

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen
Onze-Lieve-Vrouwestraat 85, 2800 Mechelen
015 45 10 20 | mechelen@voka.be
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Ontdek ons uitgebreid aanbod aan 
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netwerkevents, ateliers en  
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Stel jouw persoonlijk 
ondernemerstraject samen

STARTEN
Je wil (pre)starten als 

ondernemer
Internationaliseren  

& innoveren
Je wil groeien  

& professionaliseren
Jouw financiering, 

fiscaliteit, subsidies  
& verzekeringen

Maak jouw bedrijf klaar 
voor overdracht, 

overname of verkoop

SNELLE GROEI GROEI OVERDRACHT

Gratis inspiratie- en infosessies
Experten en inspirerende ondernemers delen hun kennis en ervaring rond een specifieke uitdaging 
tijdens een sessie van twee uur.

Actua opleidingen
Blijf up-to-date met deze specifieke opleiding van een halve of een hele dag rond een actueel of 
brandend thema.

Ateliers
Tijdens 3-5 sessies werk je in een groep van een 8-tal deelnemers rond een zeer specifiek 
onderwerp binnen een afgebakend domein naar een concreet resultaat voor je eigen organisatie.

Lerende netwerken
Een lerend netwerk is een langlopend traject van 8-12 sessies waarbij een 15-tal deelnemers en 
experten elkaar op regelmatige basis ontmoeten om kennis en ervaringen te delen.

Events
Tijdens events staat netwerken centraal en wordt het inhoudelijke aan het aangename gekoppeld.

Communities
Voka connecteert mensen binnen alsook over sectoren heen met een gezamenlijke interesse via 
specifieke (online) communities.

Alle activiteiten met vermelding AIO worden gesubsidieerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen. 

De inbreng van de overheid is reeds afgetrokken van de vermelde deelnameprijs.

Bespaar tot 40% op opleidingen aangeduid met ‘KMO-portefeuille’ dankzij de subsidies van de overheid. 

Meer info over de KMO-portefeuille en registraties op www.kmo-portefeuille.be. Ons erkenningsnummer: 

DV.O105627

*Prijzen zijn exclusief 21% btw.



(Pre)starten als ondernemer

 SEPT. 2017   12U00 – 14U00 
OP BEZOEK BIJ  
EEN BRYO-ONDERNEMING
Inspiratie- & infosessie 

Heb je zin om te ondernemen, zit je met een 
idee of ben je onlangs gestart? Kom aan de 
hand van een getuigenis te weten hoe Bryo 
jou en jouw onderneming klaarstoomt om 
verder te groeien in de toekomst.

Locatie: op locatie
Prijs: gratis 

 OKT. 2017   8 SESSIES 
BRYO STANDUP STUDENTS - DOE 
IETS MET JE ONDERNEMERSZIN
Lerend netwerk

Je studeert nog en hebt ambitie om een eigen 
bedrijf op te richten. Zin om iets op te starten, 
maar nog geen idee? Of een idee, maar nog 
geen gevalideerd businessplan? Laat het ons 
weten en maak kans om jouw idee samen 
met 12 andere student-ondernemers op 
3 maanden tijd klaar te maken voor lancering.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: gratis voor studenten

 NAJAAR 2017   8 SESSIES 
BRYO STANDUP - VAN IDEE TOT 
GEVALIDEERD BUSINESSMODEL
Lerend netwerk

Je hebt goesting om te ondernemen, maar 
bent nog niet opgestart. Je hebt nog geen 
concreet idee of je hebt een idee, maar weet 
niet of het levensvatbaar is. Of je hebt heel 
veel ideeën, maar weet nog niet zeker welk 
het beste is. Tijdens 8 intensieve bijeenkom-
sten en individuele coaching word je in 3 
maanden klaargestoomd voor de grote beslis-
sing: “doe ik het of doe ik het niet?”

Locatie: Voka – KvK Antwerpen-Waasland
Prijs: € 250

SPRINGPLANK 
VOOR UITBUNDIG 
ONDERNEMERSTALENT
Bryo is een netwerk van enthousiaste 
(toekomstige) ondernemers met hoog 
potentieel en een grote goesting om te 
ondernemen. Het Bryo-netwerk helpt 
jou bij alle uitdagingen, problemen en 
beslissingen die op je weg komen voor, 
tijdens en kort na de start of overname 
van je eigen zaak.

Stefan Van Ouytsel
Projectadviseur starten, 
innovatie & familiebedrijven
0495 50 83 07
stefan.van.ouytsel@voka.be

 NAJAAR 2017   10 SESSIES 
BRYO STARTUP - VERMIJD ALS 
STARTER DE EERSTE VALKUILEN
Lerend netwerk

Je hebt jouw bedrijf (pas) opgestart, maar 
ervaart al snel dat er heel wat uitdagingen 
komen kijken bij het ondernemerschap. 
Gedurende 1-2 jaar wissel je tijdens maande-
lijkse praktische themasessies ervaringen uit 
met collega-starters en leg je jouw uitdagin-
gen voor aan ervaren experten om de eerste 
maanden en jaren succesvol door te komen.

Locatie: Voka – KvK Antwerpen-Waasland
Prijs: € 500 

 NAJAAR 2017   10 SESSIES 
BRYO SCALEUP - BEREID JE VOOR 
OP SNELLE GROEI
Lerend netwerk

Je beschikt over een bewezen, schaalbaar 
businessmodel. Je hebt een omzet van 
minimaal € 100.000/jaar en wil dit snel laten 
groeien tot meer dan € 1 000.000/jaar. Met 
een 5-tal andere starters, experts en een per-
soonlijke coach werk je tijdens maandelijkse 
sessies intensief aan jullie uitdagingen: men-
sen aantrekken en behouden, het structure-
ren van de verkoop, internationaal groeien, …

Locatie: Voka – KvK Antwerpen-Waasland
Prijs: € 1.100 / leden: € 850

Meer info? Contacteer:

bryo



Internationaliseren en innoveren

 5 SEPT. 2017   5 SESSIES   16U00 - 19U00 
INTERNATIONALE ACTIVITEITEN 
VEILIG EN FINANCIEEL VLOT 
LATEN VERLOPEN
Lerend netwerk International Finance

Je bent internationaal actief en wil jouw 
contracten, debiteuren en kredieten opvolgen, 
en zo weinig financieel risico lopen? Je zoekt 
financiële steunmaatregelen voor je buiten-
landse activiteiten? Dan is dit traject iets voor 
jou! Je verzamelt praktische tips, zodat je kan 
focussen op jouw internationale activiteit.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Data: dinsdagen 5 en 26 september, 24 okto-
ber, 28 november en 5 december 2017
Prijs: € 1.150 / leden: € 795

 9 SEPT. 2017   9U00 – 17U00 
CONTACTDAG OOST-AZIË 
Een-op-eenafspraken met experten

Jouw individuele afspraak met de Vlaamse 
Economische Vertegenwoordigers uit China, 
Taiwan en Hongkong. 7 september is een 
ideale gelegenheid om de opportuniteiten in 
deze landen te ontdekken en jezelf, je onder-
neming en jouw productassortiment en/of 
dienstenaanbod uitvoerig voor te stellen.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: gratis

 14 SEPT. 2017   2 SESSIES   9U15 – 16U45 
VERSTERK JE CONCURRENTIE-
POSITIE, ZET IN OP TEVREDEN EN 
BETROKKEN MEDEWERKERS
Atelier

Product, prijs en kwaliteit zijn steeds minder 
onderscheidend in het gevecht om de klant. 
Service wordt steeds belangrijker: het draait 
om mensenwerk. Jouw medewerkers zijn dus 
je belangrijkste marketeers én merkbouwers. 
Maak van jouw medewerkers echte intrapre-
neurs en zorg zo voor tevreden en trouwe 
klanten. Dat is goed voor jouw merk!

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Data: donderdagen 14 en 21 september 2017
Prijs: € 715  / leden: € 550

 26 SEPT. 2017   9U00 – 12U00 
RUN JOUW WEBSITE EN WEBSHOP 
VOLGENS DE REGELS 
Actua opleiding e-commerce  

Bij het runnen van een website en webshop 
moet je de regels volgen. Want ook daar 
liggen de inspectie en privacycommissie op 
de loer. In dit seminarie tonen we aan hoe 
websites en webshops juridisch en btw-ge-
wijs alle tests kunnen doorstaan en tezelfder-
tijd voor klanten in binnen- en buitenland nog 
aantrekkelijker kunnen worden.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: € 265 / leden: € 150

 28 SEPT. 2017   19U00 – 22U00 
THE FUTURE TRENDS OF GLOBAL 
BUSINESS IN A DIGITAL WORLD! 
Evenement

Sterke getuigenissen en boeiende gastspre-
kers die je inspireren over de laatste trends in 
internationaal zakendoen!  Wil je de kansen 
op een (nieuwe) buitenlandse markt ver-
kennen of vergroten en heb je behoefte aan 
nieuwe netwerken, tools en contacten? Zet 
dan dit symposium in jouw agenda!

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: € 365 / leden: € 250

 4 OKT. 2017   18U00 – 21U00 
GLOBAL DIALOGUE@VOKA: 
PANAMA
Een-op-eenafspraken met experten

Maak je klaar voor een speeddating met 
experten van Panama en krijg informatie en 
advies op maat van jouw onderneming. Toets 
af of zakendoen in Panama iets voor jouw be-
drijf is of welke groei je nog kan realiseren op 
deze Centraal-Amerikaanse markt. Ook kan je 
netwerken met collega-bedrijven en afgevaar-
digden van de Panamese overheid.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: € 125 / leden: € 95

 9 OKT. 2017   12U00 – 14U00 
ONTDEK HOE WILLEMEN AAN 
INNOVATIE WERKT
Inspiratie- & infosessie

De groep Willemen is gekend tot ver buiten 
de landsgrenzen. De acht bouwonderne-
mingen binnen deze familiale groep hebben 
reeds meer dan 530 megaprojecten op hun 
naam staan.  Willemen verrast steevast met 
zijn innovatiebeleid. De groep combineert inter-
nationale expansie naadloos met innovatieve 
initiatieven rond virtual reality en BIM (bouw-
informatiemodel).  Kom en laat je inspireren in 
het Willemen Atrium en ontdek de innovatieve 
kijk van deze sterk groeiende onderneming.

Locatie: Willemen Groep, Mechelen
Prijs: gratis

 10 OKT. 2017   2 SESSIES   9U15 – 16U45 
MAAK WERK VAN EEN STERK MERK
Atelier merkenstrategie

Wil je te weten komen hoe jouw bedrijf zich 
kan onderscheiden door een sterke merken-
politiek te voeren? Ontdek tijdens dit atelier 
hoe je jouw dienst, product of bedrijf in de 
markt positioneert en wat de impact daarvan 
is. Een merkenstrategie resulteert in een beter 
rendement en hogere klantenbeleving. Deze 
strategie - als onderdeel van de productstra-
tegie - helpt jou daarenboven om je langeter-
mijndoelstellingen te verwezenlijken, rekening 
houdend met evoluties in jouw omgeving.

Locatie: Stokerij Molenberg, Willebroek
Data: dinsdagen 10 en 17 oktober 2017
Prijs: € 715 / leden: € 550

 14 – 21 OKT. 2017 
B2B-REIS NAAR CHINA 
(CHONGQING - SHENZHEN - MACAU) 
Zakenreis

Deze economische missie, onder leiding van 
de Antwerpse gouverneur Cathy Berx, legt de 
focus op e-commerce en innovatie.  Ervaar 
samen met collega-bedrijven de evolutie van 
‘made in China’ naar ‘designed in China’! Voor 
alle informatie en om je te registreren, ga naar 
http://groups.alkreizen.be/vokamechelenchina

Locatie: Chongqing - Shenzhen - Macau
Prijs: € 5.240 (single kamer) / leden: € 4.840   
(single kamer)



 7 NOV. 2017   9U00 – 17U00 
CONTACTDAG ZUID-EUROPA
Een-op-eenafspraken met experten

Jouw individuele afspraak met de Vlaamse 
Economische Vertegenwoordigers uit Spanje, 
Portugal en Italië. 7 november is een ideale 
gelegenheid om de opportuniteiten in deze 
landen te ontdekken, jezelf, jouw onder-
neming en jouw productassortiment en/of 
dienstenaanbod uitvoerig voor te stellen.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: gratis

 8 NOV. 2017   13U30 – 17U00 
INCOTERMS® IN DE PRAKTIJK - 
BASISCURSUS
Actua opleiding

Vóór je een contract sluit, weet je dan 
precies welke kosten en risico’s de gebruikte 
Incoterm® jou oplegt? Weet je wat de 
gevolgen zijn voor jouw boekhouding en 
logistiek?  Ben je voldoende op de hoogte 
van de contractuele verplichtingen, je 
aansprakelijkheid en gevolgen voor de 
winstmarge? Deze opleiding biedt jou een 
antwoord op deze en andere vragen.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: € 265 / leden: € 150 

 22 NOV. 2017   13U30 – 17U00 
ETNOMARKETING: KOOSJER EN 
HALAL OPPORTUNITEITEN VOOR 
JOUW PRODUCTEN & DIENSTEN 
TEN VOORDELE VAN JOUW EXPORT
Actua opleiding

Ken jij het verschil tussen koosjer en halal? 
Speel jij al in op de wereldwijde stijging van de 
vraag naar dit soort producten of is het nog 
een blinde vlek in jouw marketingstrategie? 
Leer bij over etnomarketing, maak kennis met 
de leefwereld van de nieuwe consumenten en 
vergroot je koopkrachtige doelgroep!

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: € 265 / leden: € 150

Het Voka Charter Duurzaam Onderne-
men (VCDO) biedt jou de mogelijkheid 
duurzaam ondernemen concreet vorm 
te geven in jouw onderneming. Je 
werkt op eigen maat via een actieplan 
resultaatgericht en continu optimalise-
rend aan duurzaam ondernemen. De 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties vormen hier-
voor het universeel kader. Je legt op 
het einde van het jaar jouw realisaties 
voor aan een team van onafhankelijke 
deskundigen en ontvangt na een posi-
tieve evaluatie het VCDO.

 6 DEC. 2017   18U00 – 21U00 
GLOBAL DIALOGUE@VOKA: 
IVOORKUST
Een-op-eenafspraken met experten

Maak je klaar voor een speeddating met 
experten van Ivoorkust en krijg informatie en 
advies op maat van jouw onderneming. Toets 
af of zakendoen in Ivoorkust iets voor jouw 
bedrijf is of welke groei je nog kan realiseren 
op deze Afrikaanse markt. Ook kan je netwer-
ken met collega-bedrijven en afgevaardigden 
van de Ivoriaanse overheid. Daarnaast kan je 
informeel netwerken met collega-bedrijven en 
afgevaardigden van de Ivoriaanse overheid.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: € 125 / leden: € 95 

 2 OKT. 2017   16U00 – 19U00   6 SESSIES 
DOE WINST MET DUURZAAM 
ONDERNEMEN
Lerend netwerk

Ben je op zoek naar de meerwaarde van 
duurzaam ondernemen? Ontdek dat 
inzoomen op de impact van producten en 
diensten, de maatschappij, milieu, economie, 
mensen, partnerships, integratie en gezond-
heid, … crucialer wordt! Speel in op thema’s 
als CO²-reductie, productie en consumptie, 
mobiliteit, werkbaar werk en inzetbaarheid 
van medewerkers, … Experts brengen 
de nodige input en gaan in interactie met 
alle deelnemers.

Locatie: op locatie
Data: 2 oktober, 6 november, 11 december,  
15 januari, 12 februari en 12 maart
Prijs: € 1.300 / leden: € 1.000

Petra Van Bouwelen
Manager internationaal 
ondernemen & sales
0476 90 99 09
petra.van.bouwelen@voka.be

Myriam Heeremans
Manager projecten en diensten

0472 59 90 04
myriam.heeremans@voka.be

Alexandra Lamers
Projectcoördinator internationaal on-

dernemen en duurzaam ondernemen

0496 38 58 61
alexandra.lamers@voka.be

Meer info? Contacteer:



Groeien en professionaliseren

 28 AUG. 2017   12U00 – 20U00 
KICK-OFF PLATO EXPERTEN: HR
Lerend netwerk

Hoe kan je gericht rekruteren? Hoe ga je 
moeilijke gesprekken niet uit de weg? Wil je 
jouw loonbeleid onder de loep nemen? Een 
mensgericht personeelsbeleid binnen een 
kmo is geen evidentie. Plato HR is een lerend 
netwerk voor HR-managers en HR-business- 
partners actief in een onderneming die zich 
willen verdiepen in hun personeelsbeleid, 
gesteund door een ervaren meter- & petertrio.

Locatie: op locatie
Data: 1x/maand, in overleg te bepalen 
Prijs: € 2.600/2 jaar / leden: € 2.000/2 jaar

 5 SEPT. 2017   2 SESSIES   9U15-16U45 
KLANTEN EN MEDEWERKERS 
WERVEN MET SOCIALE MEDIA: 
VAN DUMMIE TOT EXPERT
Atelier

Met meer dan 6 miljoen leden in België kan je 
via Facebook, door de unieke combinatie van 
specifieke targetingtools en innovatieve ad-
vertentiemogelijkheden, gericht doelgroepen 
bereiken en campagnes opvolgen. Leer hoe 
je met een beperkt budget jouw boodschap 
en merk sterk in de markt zet en klanten en 
medewerkers werft.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Data: dinsdagen 5 en 12 september 2017
Prijs: € 715 / leden: € 550

 11 SEPT. 2017   12U00 – 14U00 
KIJK BINNEN BIJ GROEIBEDRIJF 
WOONONTWERP
Inspiratie- & infosessie

Woonontwerp, ontstaan uit het schildersbe-
drijf van Peter Deckers, is vandaag dankzij 
diversificatie uitgegroeid tot een onestopshop 
voor renoveerders. Ontdek hoe een bedrijf 
met autonome units een meerwaarde creëert 
voor klanten door alles onder te brengen onder 
één dak.

Locatie: Heist-op-den-Berg
Prijs: gratis

 28 SEPT.2017   9U00 – 12U00 
WERKBAAR EN WENDBAAR WERK 
IN JOUW ARBEIDSREGLEMENT
Actua opleiding

Over de wet-Peeters rond werkbaar en 
wendbaar werk is heel wat te doen geweest. 
Het bevat nieuwe regels rond arbeidsduur en 
flexibiliteit. Ken je de impact ervan op jouw 
onderneming? In deze opleiding kom je te 
weten hoe je deze wet praktisch kan vertalen 
in jouw arbeidsreglement.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: € 265 / leden: € 150

 5 OKT. 2017   2 SESSIES   9U15-16U45 
AAN DE SLAG MET GENERATIES 
EN HR-TRENDS IN JOUW 
ONDERNEMING
Atelier

Voor het eerst zijn er tot wel vier generaties op 
de werkvloer, allen met verschillende waarden. 
Hoe versterken verschillende generaties 
elkaar? Wat is leidinggeven 2.0? Welke rol 
speelt employer branding en digitalisering in de 
match tussen kandidaten en ondernemingen? 

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Data: donderdagen 5 en 12 oktober 2017
Prijs: € 715 / leden: € 550

 6 OKT. 2017   12U00 – 20U00 
KICK-OFF PLATO EXPERTEN: 
FISCAAL & FINANCIEEL
Lerend netwerk

Wil je graag ervaringen uitwisselen omtrent 
fiscale & financiële topics? Ontdek hoe je jouw 
bedrijfsbeleid kan optimaliseren en hoe je meer 
financieel rendement kan halen. Je komt meer 
te weten over subsidies en het optimaliseren 
van je verzekeringsportefeuille. Samen 
perfectioneer je jouw financiële processen 
en optimaliseer je je fiscaliteit. Je wordt hierin 
gesteund door een ervaren meter- & petertrio.

Locatie: op locatie
Data: 1x/maand, in overleg te bepalen 
Prijs: € 2.600/2 jaar / leden: € 2.000/2 jaar

SAMEN STERKER 
ONDERNEMEN
2 jaar lang kom je maandelijks samen 
bij een van de deelnemers. Op de 
kick-off bepaal je de thema’s volgens 
jullie behoeften. Kaderleden en/of 
kmo-bedrijfsleiders (peters & meters) 
begeleiden je tijdens het traject. 
Wanneer nodig verduidelijken externe 
experten een thema. Naast leren uit 
de praktijk ligt de focus op het delen 
van ervaringen. Twee keer per jaar kom 
je met alle Plato-groepen uit de regio 
samen om te netwerken als deel van de 
Vlaamse Plato-community.

Meer info? Contacteer:
Alain De Cuyper
Projectcoördinator Plato

0491 36 91 99
alain.de.cuyper@voka.be

Vicky Van Wesemael
Projectcoördinator Welt

0471 81 20 57
vicky.van.wesemael@voka.be 

Myriam Heeremans
Manager projecten en diensten

0472 59 90 04
myriam.heeremans@voka.be

ONDERSTEUNING IN DE 
ONTWIKKELING VAN JOUW 
TALENT- EN OPLEIDINGSBELEID
De juiste mensen aantrekken, ze 
vormen en houden … het bepaalt 
jouw slagkracht en wendbaarheid. 
Welt wil jou gratis ondersteunen in de 
ontwikkeling van een toekomstgericht 
personeels- en opleidingsbeleid met 
focus op werkplekleren. Je krijgt een 
screening van je HR-beleid, advies en 
coaching en neemt deel aan een lerend 
netwerk. Daarnaast bied je een leerplek 
voor een niet-werkende werkzoekende.

weltplato



Financiering, fiscaliteit, subsidies en 
verzekeringen
 24 OKT. 2017   9U00 – 12U00 
FISCAALVRIENDELIJK JOUW 
VERMOGEN OPBOUWEN EN 
OVERDRAGEN
Actua opleiding 

Vermogensplanning is niet enkel 
voorbehouden voor een select clubje. Hoewel 
het wettelijk erfrecht vaak tekortschiet, is er 
voor elke situatie een persoonlijke oplossing. 
Koppel algemene aandachtspunten aan 
tips, zodat zowel privé als bedrijfsmatig de 
juiste zaken op het juiste moment bij de juiste 
personen terechtkomen.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: € 265 / leden: € 150 

 7 NOV. 2017   9U00 – 12U00 
WAT VERANDERT ER VANAF 2018 IN 
DE BTW-WETGEVING?
Actua opleiding

De btw-reglementering verandert razendsnel. 
Tegelijk zijn er een aantal nieuwe maatregelen 
die een belangrijke impact kunnen hebben 
op jouw boekhouding. Het is van groot 
belang dat jij een overzicht behoudt over de 
grote en kleine wijzigingen die een impact 
kunnen hebben op het correct naleven van de 
btw-verplichtingen van jouw onderneming.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: € 265 / leden: € 150

 14 NOV. 2017   9U00 – 12U00 
KRIJG ALS DIENSTVERLENER 
JOUW ERKENNING VOOR DE KMO-
PORTEFEUILLE
Actua opleiding

Geef jij opleidingen of advies aan Vlaamse 
kmo's en wil je hen graag de kmo-porte-
feuille aanbieden? Volg dan deze sessie, die 
bedoeld is voor professionele consultants die 
(opnieuw) een registratie voor de kmo-por-
tefeuille wensen of overwegen. Je krijgt info 
over de huidige stand van zaken, hoe je je kan 
registreren als dienstverlener en wat er van je 
verwacht wordt.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: € 265 / leden: € 150

 14 NOV. 2017   9U00 – 12U00 
FINANCIËLE MOGELIJKHEDEN 
OM STERKE MEDEWERKERS TE 
BINDEN
Actua opleiding

Veel ondernemingen zijn op zoek naar moge-
lijkheden om hun belangrijke medewerkers te 
motiveren en te binden aan het bedrijf. Onder-
nemers willen werknemers mee laten genieten 
van de goede tijden, zonder er zelf slachtoffer 
van te worden in mindere periodes. Krijg een 
overzicht van een aantal opties waarmee je 
deze beide doelstellingen kan verzoenen.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: € 265 / leden: € 150

 20 NOV. 2017   12U00 – 14U00 
ONTDEK HOE SHOPWEDO ZIJN 
SNELLE GROEI FINANCIERT
Inspiratie- & infosessie

Dat voor een sterke groei een sterke financie-
ringsmix nodig is, weet de Mechelse start-up 
ShopWeDo als geen ander. Deze fulfilment- 
aanbieder blijft in sneltempo e-commerce-
producten ontwikkelen. Van e-commerce, 
logistiek, van bestelling tot retour en meer: 
jij runt jouw webshop, zij doen de rest. Kom 
luisteren naar hoe ShopWeDo dit inspirerend 
groeiverhaal met de gepaste financiering van 
de grond heeft gekregen.

Locatie: op locatie
Prijs: gratis

 5 DEC. 2017   3 SESSIES   9U00 – 17U00  
FINANCIEEL MANAGEMENT VOOR 
NIET-FINANCIËLEN
Atelier 

Je hebt geen financiële achtergrond en komt 
in je loopbaan wel regelmatig in contact met 
financiële begrippen en cijfers. Leer hoe je 
een balans, resultatenrekening en jaarreke-
ning correct kan lezen en begrijpen en krijg in-
zicht in de belangrijkste financiële begrippen.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Data: Dinsdagen 5 en 12 december 2017
Locatie: Voka – KvK Kempen
Data: Dinsdagen 3 en 10 oktober 2017
Prijs: € 715 / leden: € 550

Meer info? Contacteer:

 OP VRAAG 
VIND DE WEG NAAR EXTRA 
FINANCIËLE STEUN
Subsidieadvies door Hans Brüderlin

Heb je niet altijd de tijd of kennis om na te 
gaan of jouw bedrijfsplannen in aanmerking 
komen voor subsidies? Neem dan contact 
met het subsidieadviesloket van Voka - 
Kamer van Koophandel Mechelen - met 
subsidioloog Hans Brüderlin - en ontdek of 
jouw bedrijfsplannen kunnen genieten van 
subsidies en steunmaatregelen.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: € 250 / leden: € 125

 OP VRAAG 
FINMIX
Financieringsadvies

Heb je innovatieve uitdagingen, stevige 
groeiambities of overnameplannen waarvoor 
je op zoek bent naar financiering? Ben je een 
kleine of (middel)grote onderneming, of een 
(potentiële) starter of groeier? Dien je naast 
bankfinanciering een beroep te doen op risi-
cokapitaal? Stel dan via Voka en FINMIX jouw 
plannen confidentieel voor aan een panel van 
experten. Zij beoordelen jouw ondernemings-
plan en adviseren je over de meest aangewe-
zen financieringsmix.

Locatie: Leuven en Gent
Prijs: gratis

Alain De Cuyper
Projectcoördinator Plato

0491 36 91 99
alain.de.cuyper@voka.be



Overdracht, overname of verkoop

 24 OKT. 2017   12U00 – 14U00 
OP BEZOEK BIJ FAMILIEBEDRIJF 
ECS IN MECHELEN
Inspiratie & infosessie

ECS oftewel Electro Cablage Services Me-
chelen is een bloeiend familiebedrijf dat zich 
heeft toegelegd op het bouwen en installeren 
van elektrische borden en industriële beka-
belingswerken. In het voorjaar namen ze hun 
intrek in nieuwe kantoren. Neem een kijkje 
achter de schermen en ontdek hoe dit familie-
bedrijf zich organiseert om gewapend te zijn 
voor de uitdagingen van de toekomst.

Locatie: ECS, Mechelen
Prijs: gratis

 9 NOV. 2017   9U00 – 12U00 
VOORKOM EEN STAATSGREEP IN 
JOUW VENNOOTSCHAP
Actua opleiding

Als ondernemer word je wel eens geconfron-
teerd met conflicten tussen aandeelhouders. 
Die kunnen soms jarenlang aanslepen en 
plots opflakkeren. Kom te weten hoe je er 
als ondernemer, boekhouder, accountant, 
fiscalist of revisor mee omgaat. Ontdek hoe 
je conflicten in der minne kan oplossen of 
wanneer juridische hulp aangewezen is.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: € 265 / leden: € 150

 21 NOV. 2017   2 SESSIES   9U15 – 16U45 
CHANGE MANAGEMENT
Atelier

Sta je voor veranderingen of een kantelpunt 
in je bedrijf? Verwacht je weerstand bij jouw 
medewerkers, niet alleen technisch maar ook 
op menselijk vlak? Ontdek dan een stap-voor-
stap aanpak die je spiegelt aan jouw eigen 
bedrijfssituatie. Dit atelier is gevarieerd met 
oefeningen, praktische instrumenten, video- 
fragmenten en snel toepasbare tips. Maak 
een directe vertaalslag naar jouw eigen speci-
fieke context en wissel praktijkervaring uit.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Data: dinsdagen 21 en 28 november 2017
Prijs: € 715 / leden: € 550

FAMILIO CONNECTEERT 
GENERATIES
Familio brengt overlaters en opvolgers 
van familiale ondernemingen samen in 
een vertrouwelijk kader om het proces 
van overname en overdracht bespreek-
baar te maken. Naast juridische en 
fiscale aspecten wordt bijzondere aan-
dacht geschonken aan relationele en 
emotionele aspecten, precies omwille 
van hun belang voor het wel of niet 
slagen van een familiale overdracht.

 5 DEC. 2017   12U00 – 14U00 
OP BEZOEK BIJ QUALIVINO
Inspiratie- & Infosessie

Al sinds 1953 spitst deze ondernemende 
familie zich met veel passie toe op topwijnen 
uit verschillende landen. Ze is gespeciali-
seerd in Franse kwaliteitswijnen en is zelfs 
trotse bezitter van het Frans wijndomein Les 
Donats. Albert Somers richtte deze wijnhan-
del op in kasteel Fruithof. De focus ligt op de 
invoer van Franse kwaliteitswijnen, porto’s en 
gedistilleerde dranken. In 2010 is met Olivier & 
Sebastien de 3e generatie aan boord geklom-
men. Kom luisteren naar dit familieverhaal.

Locatie: Qualivino, Lier
Prijs: gratis

 7 DEC. 2017   2 SESSIES   9U15 – 16U45 
GROEIEN DOOR OVERNAME
Atelier

Een bedrijfsovername is een strategische 
overweging die heel wat voorbereiding vraagt. 
Dit atelier geeft jou als kmo-bedrijfsleider 
inzicht in het gehele aankoopproces, helpt 
je hindernissen te voorzien en versterkt jouw 
onderhandelingsbasis. Je leert ook welke 
vragen je moet stellen aan jouw adviseur 
en overdrager.

Locatie: Aldhem Hotel, Grobbendonk
Data: donderdagen 7 en 14 december 2017
Prijs: € 715 / leden: € 550

 12 DEC. 2017   9U00 – 12U00 
IMPACT & OPPORTUNITEITEN 
VAN HET HERVORMDE 
VENNOOTSCHAPSRECHT
Actua opleiding

Onlangs werd de hervorming van het ver-
ouderde vennootschapsrecht voorgesteld. 
Hierdoor krijg je als onderneming efficiënte 
werkinstrumenten en kan je aantrekkelijker 
worden voor investeerders en overnemers. 
Men zal de bestaande structuren tot 4 vormen 
herleiden (de bvba, de maatschap, de cvba 
en de nv). Kom meer te weten over de opval-
lendste wijzigingen en regels.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: € 265 / leden: € 150

Meer info? Contacteer:
Stefan Van Ouytsel
Projectadviseur starten, 
innovatie & familiebedrijven
0495 50 83 07
stefan.van.ouytsel@voka.be

familio



Inspirerende netwerkevents 
Ondernemers ontmoeten ondernemers 

 1 OKT. 2017 
VOKA OPEN BEDRIJVENDAG
Netwerkevent

Op zondag 1 oktober verwelkomen meer 
dan 300 Belgische bedrijven ruim 600.000 
bezoekers op de 27ste editie van Voka Open 
Bedrijvendag om een kijkje te nemen achter 
de schermen van hun favoriete bedrijven. Stel 
jij je bedrijf ook open?

Locatie: op locatie
Prijs: op aanvraag

 19 OKT. 2017   8U00 – 10U00 
OPEN COFFEE ON TOUR@VOKA - 
KVK MECHELEN
Netwerkevent

Open Coffee is een informeel netwerkmoment 
waar ondernemers elkaar in een onge-
dwongen sfeer kunnen ontmoeten. Bij een 
cafeïneshot en een koffiekoek krijg je volop de 
kans om in gesprek te gaan met collega-on-
dernemers, wissel je businesskaartjes uit en 
ontdek je nieuwe opportuniteiten om zaken 
te doen.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: gratis

Meer info? Contacteer:
Kim Kerkhofs
Managementassistente

0497 20 44 76
kim.kerkhofs@voka.be

 25 AUG. 2017   VANAF 18U00 
VOKA AFTERWORK@MAANROCK
Netwerkevent

Wil je een exclusief kader om jouw personeel 
of relaties uit te nodigen? Reserveer dan een 
plaatsje op het feestdeck van Maanrock op 
de IJzerenleen. Je gasten worden vanaf 18 
uur verwelkomd om er te genieten van de 
VokaAfterwork@Maanrock. Het wordt een 
afterworkparty om u tegen te zeggen.

Locatie: Feestdeck Maanrock, Ijzerenleen
Prijs: € 45

 25 AUG. 2017   17U00 – ... 
PLATO SUMMER DRINK 
@ MAANROCK
Netwerkevent

Als Plato-deelnemer, -peter of -meter krijg 
je de unieke kans om een kijkje te nemen 
achter de schermen van éen van de grootste 
evenementen in Mechelen: Maanrock! Na 
een rondleiding, kan je het glas heffen op de 
(voorbije) zomer, informeel verder kennisma-
ken met jouw Plato-collega’s en netwerken 
met boeiende mensen uit de regio op het 
feestdeck van Maanrock!

Locatie: Feestdeck Maanrock, Ijzerenleen
Prijs: exclusief voor Plato-deelnemers

LEER IN DE ONTMOETING. 
VERSTERK JE NETWERK.
Jong Voka Mechelen wakkert met een 
gevarieerd activiteitenaanbod jouw 
‘jonge’ ondernemerszin aan. Je legt niet 
alleen nieuwe contacten, maar versterkt 
ook bestaande contacten en bouwt 
zo een duurzaam netwerk op. Je krijgt 
de kans om te leren van elkaar, dankzij 
de mee te pikken tips en inspiratie 
op activiteiten rond ondernemen. 
Kortom, je leert er netwerken in een 
laagdrempelig en ongedwongen kader.

Ann Veeckmans
Accountmanager

0468 19 72 10
ann.veeckmans@voka.be

Stel je kandidaat om deel te nemen aan een 
interactief panelgesprek met collega-onder-
nemers en experten en zet zo jouw onderne-
ming in de kijker.

Locatie: Voka – KvK Mechelen
Prijs: op aanvraag

 30 AUG. 2017   8U30 – 11U00 
TOEKOMST MAAKINDUSTRIE
Panelgesprek

 27 SEPT. 2017   8U30 – 11U00 
VOEDINGSINDUSTRIE & 
-TECHNOLOGIE
Panelgesprek

 25 OKT. 2017   8U30 – 11U00 
FINANCIËLE DIENSTEN
Panelgesprek

 19 SEPT. 2017   8U30 – 11U00 
BEURSGENOTEERDE BEDRIJVEN 
VS. KMO
Panelgesprek

Panelgesprekken



Inspirerende netwerkevents 
Lokale Ondernemers Netwerken

 22 SEPT. 2017   15U30 – 20U00 
BEDRIJFSBEZOEK 
BRANDWEERKAZERNE BORNEM
Netwerkevent LON Klein-Brabant-Vaartland

Als deelnemer kan je een wandeling maken 
door het gloednieuwe en moderne gebouw 
van de brandweer. De Bornemse brandweer-
post maakt deel uit van de hulpverlenings-
zone Rivierenland en staat 24 uur per dag 
paraat om burgers in nood te helpen. De post 
beschikt ook over een ziekenwagendienst en 
verschillende gespecialiseerde interventie-
teams. Niet te missen!

Locatie: Hulpverleningszone Rievierenland – 
post Bornem, Kazerne Puursesteenweg 147 
in Bornem
Prijs: gratis

 27 SEPT. 2017   18U30 TOT 22U00 
SMAAKWANDELING DUFFELSE 
ONDERNEMINGEN
Netwerkevent LON Neteland

Bedrijfsbezoeken, netwerking én een streling 
voor jouw smaakpapillen: het Vokafé van LON 
Neteland heeft het allemaal. Tijdens dit event 
maak je kennis met vier naburige Duffelse be-
drijven.  Zij zetten hun deuren open en bieden 
geïnteresseerden de kans om een kijkje te 
komen nemen. Je krijgt in elk bedrijf een korte 
toelichting over de activiteiten bij een hapje en 
een drankje.

Locatie: IZ Itterbeek - Nijverheidsstraat, 
Duffel 
Prijs: gratis

 11 OKT. 2017   19U30 – 22U00 
VOKA@SINT-AMANDS - ONTMOE-
TINGS- EN NETWERKMOMENT MET 
GEMEENTEBESTUUR SINT-AMANDS
Netwerkevent LON Klein-Brabant-Vaartland

Tijdens een informeel ontmoetingsmoment 
kan je als ondernemer uit Sint-Amands per-
soonlijk kennismaken met en vragen stellen 
aan het gemeentebestuur. De burgemeester 
geeft eerst een algemene toelichting, gevolgd 
door een bijdrage van Igemo over het regio-
naal bedrijfsbeleid en beschikbare industrie- 
en kmo-grond.

Locatie: Gemeenschapscentrum De Nestel, 
Buisstraat 19 c in Sint-Amands
Prijs: gratis 

 12 OKT. 2017   19U30 – 22U00 
VOKA@WILLEBROEK - ONTMOE-
TINGS- EN NETWERKMOMENT MET 
GEMEENTEBESTUUR WILLEBROEK
Netwerkevent LON Klein-Brabant-Vaartland

Tijdens een informeel ontmoetingsmoment 
kan je als ondernemer uit Willebroek persoon-
lijk kennismaken met en vragen stellen aan 
het gemeentebestuur. De burgemeester geeft 
eerst een algemene toelichting, gevolgd door 
een toelichting over het regionaal bedrijfsbe-
leid en beschikbare industrie- en kmo-grond.

Locatie: Gemeentelijke feestzaal, A. Van 
Landeghemstraat 101 in Willebroek 
Prijs: gratis

 17 NOV. 2017   VANAF 19U00 
NACHT VAN DE PUTSE 
ONDERNEMER
Netwerkevent LON Zuiderkempen

Voka-KvK Mechelen afdeling Zuiderkempen 
en Middenstand Putte organiseren met on-
dersteuning van gemeente Putte de 2e editie 
van de Nacht van de Putse Ondernemer. On-
dernemers uit de regio kunnen informeel net-
werken met elkaar op deze feestelijke avond.

Locatie: feestzaal GC Klein Boom
Prijs: all-in: € 85 per persoon

Meer info? Contacteer:
Peter Van Doninck
Directie-attaché

0479 40 91 00
peter.van.doninck@voka.be



Ontdek onze dienstverlening  
op maat van jouw bedrijf

Onze opleidingen & workshops worden ook op incompany 
(inhouse) basis bij jou op locatie verzorgd.
Bij deze opleidingsvorm wordt de opleiding exclusief voor jouw organisatie gegeven op nagenoeg elke 
gewenste locatie, op de wijze die voor jou en jouw collega’s het beste uitkomt. Een incompany opleiding 
biedt jou vele voordelen:

• De inhoud is flexibel en 
wordt desgewenst voor 
jouw onderneming op 
maat gemaakt, eigen 
cases en vragen kunnen 
ingebracht worden; 

• Je bespaart op reistijd en 
-kosten voor de deelnemers 
door zelf de locatie te bepalen;

• Je bepaalt in overleg met 
ons de optimale grootte van 
de groep(en);

• De deelnemers ontvangen 
na afloop een certificaat als 
bewijs van deelname;

• Een incompany opleiding 
is vaak goedkoper dan 
deelname met meerdere 
mensen aan cursussen met 
een open inschrijving.

Gratis eerstelijnsadvies
Zit jij met een prangende vraag rond een bepaald thema? 
Maak dan gebruik van ons gratis eerstelijnsadvies.

Ook niet-leden kunnen, tegen betaling, bij ons terecht!

Contacteer jouw Voka-adviseur of mail naar ehbo.mechelen@voka.be

Vind je niet 
de thema’s of 
opleidingen die 
je zoekt? 
Spreek een van onze 
medewerkers aan! Een 
aantal specifieke high level 
projecten, niche-opleidingen 
en ad-hoc events staan 
immers niet vermeld in de 
folder of op de website.

TIP

Myriam Heeremans
Manager projecten en diensten

0472 59 90 04
myriam.heeremans@voka.be

Petra Van Bouwelen
Manager internationaal 
ondernemen & sales
0476 90 99 09
petra.van.bouwelen@voka.be

Contacteer een van onze medewerkers voor meer informatie


