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Evenementen  
& opleidingen

Najaarskalender 2017  
Voka West-Vlaanderen  



september 

Blockchain: technologie  
van het vertrouwen 
Ontdek de mogelijkheden en uitda- 
gingen van blockchain. Het is een hot 
topic, want de nieuwe technologie maakt 
data betrouwbaarder, met een grotere 
transparantie en veiligheid tot gevolg. 
 
DINSDAG 12 SEPTEMBER - 15:00 
PARKHOTEL (KORTRIJK)
 
 
 
 
Infosessie Businessclub  
Sales & Marketing 
Kom alles te weten over deze businessclub 
met focus op strategie, marketing en sales. 
In een groep van gelijkgestemden analy-
seert u trends en doet u heel wat nieuwe 
inzichten op. 
 
DINSDAG 12 SEPTEMBER - 18:00 
VOKA WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK) 
 
 
 
 
B2BnB: The battle of the senses 
Samenwerking tussen APZI, De Hanze, 
JCI, Etion en Voka West-Vlaanderen met 
als thema “zintuiglijke communicatie”. 
 
DONDERDAG 14 SEPTEMBER - 18:00 
VIVES (BRUGGE)
 
 
 
 
Voka Hotspot: Hotel Cajou 
Kort en krachtig informeel netwerkmoment 
met lokale bedrijven. 
 
VRIJDAG 15 SEPTEMBER - 08:00 
HOTEL CAJOU (DE PANNE)
 
 
 
 
Infosessie VCDO 
Kom kennismaken met het Voka Charter 
Duurzaam Ondernemen, een sterk instru-
ment om bedrijfsinspanningen op gebied 
van duurzaam ondernemen gestructureerd 
en op maat vorm te geven. 
 
MAANDAG 18 SEPTEMBER - 16:00 
TVH (WAREGEM)
 
 
 
 
Grow-up talk 
Al enkele jaren gestart en klaar om volop 
te groeien? Samen met Actie voor Starters 
organiseren we een inspirerende sessie 
met experten en ervaren ondernemers 
over een specifieke ‘challenge’ van groei-
bedrijven. 
 
DINSDAG 19 SEPTEMBER - 18:00 
OC ROESELARE
 

Future-proof minicongres 
Met de baseline “The future is (y)ours 
to change today!” organiseert Voka 
West-Vlaanderen voor het eerst een mini-
congres met 9 korte actuasessies en een 
keynote van Peter De Keyzer. 
 
WOENSDAG 20 SEPTEMBER - 14:00 
KORTRIJK XPO 
 
 
 
Te gast bij Sadef 
Onder het motto “If you can dream it,  
we can make it” biedt Sadef innovatieve  
oplossingen in koudgevormde profielen. 
 
DONDERDAG 21 SEPTEMBER - 18:30 
SADEF (ROESELARE)
 
 
 
 
Infosessie MBA Highlights 
Voor de tweede keer organiseren Voka en 
Solvay Brussels School of Economics and 
Management MBA Highlights, een exclu-
sieve opleidingsreeks over ondernemer-
schap en management. Ex-deelnemer Stan 
Pattyn getuigt over de meerwaarde. 
 
WOENSDAG 27 SEPTEMBER - 18:30 
PATTYN PACKING LINES (BRUGGE)
 
 
 
 
CEO Connect Brugge 
Open netwerkmoment rond een  
streekgebonden thema. Exclusief voor 
bedrijfsleiders en kaderleden van 
West-Vlaamse ondernemingen. 
 
WOENSDAG 27 SEPTEMBER - 19:00 
KUL (BRUGGE)
 
 

CEO Connect Ieper 
Open netwerkmoment rond een streek-
gebonden thema. Exclusief voor bedrijfs-
leiders en kaderleden van West-Vlaamse 
ondernemingen. 
 
DONDERDAG 28 SEPTEMBER - 18:00 
DE PALINGBEEK (IEPER)
 
 
 

oktober 
 
 
Voka Open Bedrijvendag 
De eerste zondag van oktober zetten naar 
jaarlijkse gewoonte opnieuw heel wat 
bedrijven de deuren open voor het grote 
publiek. Bij Voka - Kamer van Koophandel 
West-Vlaanderen kunt u voor het derde 
jaar op rij terecht.  
 
ZONDAG 1 OKTOBER - 10:00 
VOKA WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK)
 

Jong Voka: van klei tot robot  
@ Steenbakkerijen Ploegsteert 
In de jaren ‘20 startte dit familiebedrijf 
met de productie van bakstenen in het 
West-Vlaamse Heuvelland. Door de crisis 
in de bouwsector van begin de jaren ‘80 
drong een transformatie zich op... en deed 
de robot zijn intrede.  
 
DINSDAG 3 OKTOBER - 18:30 
CERATEC (PLOEGSTEERT)
 
 
 
 
Te gast bij Madelec 
Madelec is één van de grootste installatie-
bedrijven van België. Het biedt totaaloplos-
singen op het vlak van sanitair, verwar-
ming, ventilatie, klimatisatie, domotica, 
alarm en elektriciteit. 
 
DONDERDAG 5 OKTOBER - 18:30 
MADELEC (WAREGEM)
 
 
 
 
Roadshow Bryo 
Infoavond over Bryo, het startersproject 
van Voka. Een ex-deelnemer getuigt, 
een projectcoördinator schetst wat een 
deelname kan betekenen en je krijgt alle 
praktische informatie over het traject. 
 
DONDERDAG 5 OKTOBER - 18:30 
VOKA WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK)
 
 
 
 
Contactvoormiddag met  
de douane-attachés 
Voka West- en Oost-Vlaanderen organi-
seren deze contactvoormiddag met de 
Belgische douaneattachés die werkzaam 
zijn in Brazilië, China, Rusland, India en 
Zuid-Afrika. 
 
VRIJDAG 6 OKTOBER - 08:00 
VOKA WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK)
 
 
 
 
Voka Hotspot: Ibis Styles  
Kort en krachtig informeel netwerkmoment 
met lokale bedrijven. 
 
VRIJDAG 6 OKTOBER - 08:00 
IBIS STYLES (ZEEBRUGGE)
 
 
 
 
Te gast bij Sensotec 
Sensotec ontwikkelt, produceert en  
verdeelt hoogtechnologische hulpmiddelen 
voor blinden, slechtzienden en mensen 
met lees- en leerproblemen (zoals o.a. 
dyslexie). 
 
DINSDAG 10 OKTOBER - 12:00 
SENSOTEC (JABBEKE)
 
 
 

Ondernemersontmoeting  
―  (informeel) netwerkmoment 
met collega-ondernemers.

Inspirerend event  
― u doet inspiratie op over een 
actueel thema, gevolgd door een 
netwerkmoment.

Te gast bij  
― bijeenkomst bij een colle-
ga-ondernemer die zijn bedrijf 
en strategie voorstelt met een 
rondleiding op de werkvloer.

Evenementen
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Voka Ladies op bezoek  
bij Van de Velde 
Vrouwelijke ondernemers en kaderleden 
maken kennis met lingeriefabriekant Van 
de Velde. De missie van het bedrijf? Het 
zelfbeeld van vrouwen versterken dankzij 
modieuze lingerie en service in de winkel. 
 
DONDERDAG 12 OKTOBER - 13:00 
VAN DE VELDE (SCHELLEBELLE)
 
 
 
 
Infosessie MBA Highlights 
Voor de tweede keer organiseren Voka en 
Solvay Brussels School of Economics and 
Management MBA Highlights, een exclusie-
ve opleidingsreeks over ondernemerschap 
en management. Ex-deelnemers Steven 
Bouciqué en Carl Neyrinck getuigen. 
 
DINSDAG 17 OKTOBER - 18:30 
E-BO ENTERPRISES (IEPER)
 
 
 
CEO Connect Veurne 
Open netwerkmoment rond een streek-
gebonden thema. Exclusief voor bedrijfs-
leiders en kaderleden van West-Vlaamse 
ondernemingen. 
 
DINSDAG 17 OKTOBER - 19:00 
MUSEUM AAN DE IJZER
 
 
 
 
Voka Hotspot: Hotel Mercure 
Kort en krachtig informeel netwerkmoment 
met lokale bedrijven. 
 
WOENSDAG 18 OKTOBER - 08:00 
HOTEL MERCURE (ROESELARE)
 
 
 
 
Community-event Innovatiefabriek 
Kom innovatie-spoorzoeken op het eerste 
grote community-event van Voka over 
innovatie, tegelijk in Kortrijk en in Leuven. 
Verwacht inspirerende lezingen, pitches en 
workshops, verrassende expo’s en boeien-
de ontmoetingen. 
 
WOENSDAG 18 OKTOBER - 18:00 
BUDAFABRIEK (KORTRIJK)
 
 
 
 
 
Voka Hotspot:  
Week van het Ontwerp 
Kort en krachtig informeel netwerkmoment 
met lokale bedrijven. 
 
DONDERDAG 19 OKTOBER - 08:00 
BUDAFABRIEK (KORTRIJK)
 
 
 
 
 
 
 
 

Exclusief openingsevent  
‘Het Vlot. Kunst is (niet) eenzaam’ 
met Jan Fabre 
Groots openingsevent van de driejaarlijkse 
internationale tentoonstelling in Mu.ZEE, 
Kunstmuseum aan zee. 
 
VRIJDAG 20 OKTOBER - 17:00 
K.V. OOSTENDE (OOSTENDE)
 
 
 
 
Te gast bij Biscuiterie Jules 
Destrooper 
De koekjes van Jules Destrooper zijn 
wereldwijd gerenommeerd omwille van hun 
verfijnde smaak, gemaakt met de beste 
ingrediënten. Jules Destrooper is gebre-
vetteerd Hofleverancier van het Belgische 
Vorstenhuis. 
 
DINSDAG 24 OKTOBER - 12:00 
JULES DESTROOPER (LO-RENINGE)
 
 

Lunch & Learn Magreb 
Ontmoet de Vlaams Economische Verte-
genwoordigers van Egypte, Marokko en 
Algerije. 
 
WOENSDAG 25 OKTOBER - 12:30 
DE CAESE (BRUGGE)
 
 
 
 
Grow-up talk 
Al enkele jaren gestart en klaar om volop 
te groeien? Samen met Actie voor Starters 
organiseren we een inspirerende sessie 
met experten en ervaren ondernemers 
over een specifieke ‘challenge’ van groei-
bedrijven. 
 
WOENSDAG 25 OKTOBER - 18:00 
OC KORTRIJK
 
 
 
Family Business Happening 
U kent ongetwijfeld de kracht van een 
familiebedrijf. Maar hoe vertaalt u die naar 
uw communicatie? Op de Family Business 
Happening tonen we hoe u die kracht kunt 
én moet gebruiken in uw communicatie. 
Exclusief voor en door familiale onderne-
mers. 
 
DONDERDAG 26 OKTOBER - 16:00 
DELTA LIGHT, WEVELGEM
 
 
 
 
Voka Hotspot: Yperley 
Kort en krachtig informeel netwerkmoment 
met lokale bedrijven. 
 
VRIJDAG 27 OKTOBER - 08:00 
YPERLEY (IEPER)
 
 
 
 

november 
 
 
Voka meets CCI WaPi 
Voor de zesde keer op rij slaat Voka 
West-Vlaanderen de handen ineen met de 
CCI Wapi, de Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Wallonie Picarde, voor een 
uniek event. 
 
DONDERDAG 9 NOVEMBER - 18:00 
POCO LOCO (ROESELARE)
 
 
 
 
Te gast bij Fribona 
Deze familiale onderneming heeft een 
warm hart voor diepvries. Het bedrijf levert 
in heel België producten aan grootkeu-
kens, cateringservices, homeservice-ver-
delers, jeugdbewegingen,… 
 
DINSDAG 14 NOVEMBER - 11:00 
FRIBONA (OOSTKAMP)
 
 
 
 
Te gast bij Ice Mountain 
Ice Mountain Adventure Park biedt avon-
tuurlijke pakketten voor jong en oud. Zowel 
gezinnen, groepen als bedrijven kunnen 
hier terecht voor een uitdagende dag in 
een sportief kader. 
 
DINSDAG 14 NOVEMBER - 12:00 
ICE MOUNTAIN (KOMEN)
 
 
 
 
Voka Hotspot SV Zulte-Waregem: 
West meets Oost 
Kort en krachtig informeel netwerkmo-
ment met lokale bedrijven i.s.m. Voka 
Oost-Vlaanderen. 
 
WOENSDAG 15 NOVEMBER - 08:00 
SV ZULTE-WAREGEM (WAREGEM)
 
 
 
 
Te gast bij Leman Cake Decorations 
Leman Cake Decorations biedt een crea-
tief en uitgebreid gamma aan van taartde-
coraties in chocolade, suiker, marsepein, 
plastiek en hostie voor elke professionele 
gebruiker. 
 
DONDERDAG 16 NOVEMBER - 08:00 
LEMAN CAKE DECORATIONS (MOESKROEN)

Jongerenontmoeting  
― ondernemers en toekomstige 
beslissingsnemers jonger dan 40 
komen samen om te netwerken, 
ideeën uit te wisselen en inspira-
tie op te doen.

JInfosessie 
― maak kennis met een  
specifiek Voka-traject.
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Voka-actua: Groeikapitaal voor 
snelle groeiers 
Dankzij groeikapitaal (private equity) kun-
nen snel groeiende bedrijven doorgroeien 
naar een hoger niveau. Tijdens deze inspi-
ratiesessie komt u alles te weten over deze 
alternatieve, aanvullende financieringsbron 
en andere externe financiering. 
 
DINSDAG 21 NOVEMBER - 08:00 
VOKA WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK)
 
 
 
 
Jobbeurs Moeskroen  
- Tour de Wallonie 
In samenwerking met de Waalse dienst 
voor arbeidsbemiddeling Le Forem or-
ganiseert Voka voor de tweede keer een 
Vlaams-Waalse jobbeurs, deze keer in 
Moeskroen. 
 
DINSDAG 21 NOVEMBER - 09:00 
MOESKROEN 
 
 
 
 
Te gast bij Crematorium Uitzicht 
Crematorium Uitzicht zorgt voor een rustig 
kader waar mensen afscheid kunnen 
nemen van hun naasten. 
 
DINSDAG 21 NOVEMBER - 18:30 
CREMATORIUM UITZICHT (KORTRIJK)
 
 
 
 
CEO Connect Oostende 
Open netwerkmoment rond een streek-
gebonden thema. Exclusief voor bedrijfs-
leiders en kaderleden van West-Vlaamse 
ondernemingen. 
 
DINSDAG 21 NOVEMBER - 19:00 
STAF VERSLUYS CENTRUM (BREDENE)
 
 
 
 
CEO Connect/Voka-actua  
met Geert Noels 
Macro-econoom Geert Noels geeft toe-
lichting over de recentste economische 
evoluties en blikt vooruit naar de toekomst. 
Gevolgd door een kort en krachtig net-
werkmoment. 
 
WOENSDAG 22 NOVEMBER - 18:30 
NOG TE BEPALEN
 
 
 
 
Grow-up talk 
Al enkele jaren gestart en klaar om volop 
te groeien? Samen met Actie voor Starters 
organiseren we een inspirerende sessie 
met experten en ervaren ondernemers 
over een specifieke ‘challenge’ van groei-
bedrijven. 
 
DONDERDAG 23 NOVEMBER - 18:00 
VOKA WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK)
 
 
 

Te gast bij Provinciaal Opleidings-
centrum voor Veiligheidsdiensten 
Het POV organiseert opleidingen en 
praktijktrainingen voor politie-, brandweer-, 
ambulance- en reddingsdiensten. Ook 
voor bedrijven worden opleidingen op 
maat aangeboden. 
 
DINSDAG 28 NOVEMBER - 12:00 
POV (ZEDELGEM)
 
 
 
Te gast bij Beauvoords Bakhuis 
Al 3 generaties lang vallen de artisanale 
pannenkoeken en wafels van het Beau-
voords Bakhuis in binnen- en buitenland 
in de smaak. Ontdek samen met ons hun 
succesrecept! 
 
DONDERDAG 30 NOVEMBER - 18:30 
BEAUVOORDS BAKHUIS (VEURNE)
 
 
 

december 
 
 
Voka ontvangt nieuwe leden 
Op dit event verwelkomt Voka haar nieuwe 
leden in het Voka-netwerk. 
 
WOENSDAG 6 DECEMBER - 18:30 
VOKA WEST-VLAANDEREN
 
 

Bedrijven Contactdagen 
Welkom op het grootste b2b-netwerkevent 
van ons land. Het brengt ondernemers 
uit de regio op een persoonlijke manier 
samen en stimuleert entrepreneurship. 
 
WOENSDAG 6 & DONDERDAG 7  
DECEMBER - 14:00 
KORTRIJK XPO
 
 
 
 
Welt-infosessie: werkplekleren 
Er bestaan verschillende interessante 
formules om mensen op te leiden op de 
werkvloer. We zetten ze voor u op een rijtje 
tijdens deze infosessie. 
 
MAANDAG 11 DECEMBER - 12:00 
VOKA WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK)
 
 
 
 
Hoe draagt Noord-Frankrijk  
bij aan de groei van de  
West-Vlaamse bedrijven 
We zoomen in op de bijdrage van 
Noord-Frankrijk aan de groei van onze 
West-Vlaamse bedrijven. Daarna is er een 
CEO Connect met ondernemers uit de 
regio’s Veurne, Ieper en Noord-Frankrijk.  
 
MAANDAG 11 DECEMBER - 18:00 
NOG TE BEPALEN
 
 
 

Te gast bij Triamant 
Dit gastbezoek ondersteunt de  
doelstellingen van de Fabrieken voor  
de Toekomst Zorgeconomie, binnen de 
cluster ‘Build & Care’. 
 
DINSDAG 12 DECEMBER - 12:00 
TRIAMANT (GELUWE)
 
 
 
 
Voka Hotspot: Vlaemynck  
Business Center 
Kort en krachtig informeel netwerkmoment 
met lokale bedrijven. 
 
WOENSDAG 13 DECEMBER - 08:00 
VLAEMYNCK BUSINESS CENTER (TIELT)
 
 
 
 
Voka Hotspot: Hotel Bero 
Kort en krachtig informeel netwerkmoment 
met lokale bedrijven. 
 
VRIJDAG 15 DECEMBER - 08:00 
HOTEL BERO (OOSTENDE)
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Opleidingen
september 
 
 
Financieel management  
voor niet-financiëlen 
In deze training bouwt u stap voor stap de 
logica op van het financiële denken. We 
starten vanaf nul. 
 
DONDERDAG 14 SEPTEMBER - 09:00 
VOKA WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK)
 
 
 
 
Kick-offs Lerende Netwerken  
Productie - Productiemanager - 
Onderhoud - Kwaliteit - Industrial 
Engineering 
Functiegenoten uit verschillende bedrijven 
wisselen ervaringen uit om zich verder te 
ontwikkelen als leidinggevende en om zich 
te wapenen tegen veranderende omge-
vingsfactoren.  
 
DONDERDAG 14, 21 OF 26 SEPTEMBER - 17:30 
HOTEL MERCURE (ROESELARE)
 
 

Internet, e-commerce en  
digitalisering: wat met de btw? 
We zoomen in op de praktische aspecten 
van btw-gerelateerde issues in het kader 
van e-commerce, hun belang, hoe ze te 
interpreteren en hoe u er het best mee 
omgaat. 
 
DONDERDAG 28 SEPTEMBER - 08:30 
DELOITTE (ROESELARE)
 
 
 

oktober 
 
 
Commercieel bootcamp voor  
de snelle groeier 
Dit is een challenge voor alle snelle groei-
ers die hun commerciële strategie naar 
een hoger niveau willen tillen. Doe nieuwe 
inzichten en inspiratie op en deel uw eigen 
ervaring met anderen. 
 
WOENSDAG 4 OKTOBER - 08:45 
VOKA WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK)
 
 
 
 
Koud bellen, koud kunstje 
U leert een nieuwe, goede gewoonte aan: 
regelmatig prospecteren. Tweemaal per 
maand werkt u in groep uw prospectielijst 
af. 
 
DONDERDAG 5 OKTOBER - 08:30 
VOKA WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK)
 
 
 
 
 
 

Waardering van het bedrijf 
We lichten de bouwstenen en methodieken 
toe om de waarde van een onderneming te 
bepalen. Alle modellen worden uitgelegd 
aan de hand van praktijkvoorbeelden. 
 
DINSDAG 10 OKTOBER - 09:00 
VOKA WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK)
 
 
 
 
Maak de juiste strategische keuzes 
adhv financiële dashboards 
We reiken u de handvatten aan om aan de 
slag te gaan met financiële dashboards. 
U krijgt inzicht in belangrijke informatie en 
kunt zo uw strategie bijstellen. 
 
VRIJDAG 13 OKTOBER - 09:00 
VOKA WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK)
 
 
 
 
Boek tijdswinst dankzij de statuten 
‘Toegelaten Exporteur’ en  
‘Geregistreerd Exporteur’  
Toelichting bij de nieuwe douanestelsels 
‘Toegelaten Exporteur’ en ‘Geregistreerd 
Exporteur’. 
 
DINSDAG 17 OKTOBER - 08:30 
VOKA WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK)
 
 
 
 
Marketing: tips & tricks en recente 
wijzigingen op btw-gebied 
Elke onderneming probeert via marketing-
acties haar activiteiten te stimuleren. Maar 
is de btw met betrekking tot elke verkoops-
bevorderende activiteit nu aftrekbaar of 
niet? 
 
DONDERDAG 26 OKTOBER - 08:30 
DELOITTE (ROESELARE)
 
 
 
 
Kick-off Lerend Netwerk  
Management Assistants 
Een groep management assistants gaat 
aan de slag om met behulp van experten 
en via onderlinge ervaringsuitwisseling hun 
expertise verder uit te breiden. 
 
DONDERDAG 26 OKTOBER - 15:00 
AVIDOF (DE PINTE)
 
 
 
 
 
 november 
 
De Incoterms van A tot Z 
Tijdens dit seminarie, doorspekt met 
praktische oefeningen en tal van cases, 
frissen we uw kennis van de Incoterms 
2010 stevig op. 
 
WOENSDAG 8 NOVEMBER - 09:00 
VOKA WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK)

Een raad van advies oprichten 
Een raad van advies is altijd van 
goudwaarde. Hoe u zo’n denktank van 
externe adviseurs opzet, dat hoort u in dit 
LAB. 
 
VRIJDAG 10 NOVEMBER - 08:45 
VOKA WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK)
 
 
 
 
Creatieve prospectietechnieken 
Doe inspiratie op om creatief te prospecte-
ren. De originele voorbeelden zijn meteen 
bruikbaar. 
 
DONDERDAG 16 NOVEMBER - 09:00 
VOKA WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK)
 
 
 
 
Btw & douane: De belangrijkste 
raakpunten praktisch uitgelegd 
Waarop letten bij de uitvoer van goede-
ren? Welke documenten zijn noodzakelijk? 
Welke douaneregelingen bestaan er? Op 
al die vragen krijgt u een antwoord. 
 
DINSDAG 21 NOVEMBER  - 08:30 
DELOITTE (ROESELARE)
 
 
 
 
Pitchen met impact 
Een goeie pitch geven kan iedereen; het 
vergt alleen de juiste input en training. 
Leer te pitchen met inhoud, structuur en 
overtuiging. 
 
WOENSDAG 22 NOVEMBER - 08:30 
VOKA WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK)
 
 
 

december 
 
 
Self-marketing voor  
solo-ondernemers 
“Doen wie je bent” gaat niet om uzelf 
veranderen in functie van de markt, maar 
om het benaderen van de markt in functie 
van wie u bent.  
 
MAANDAG 4 DECEMBER - 10:00 
VOKA WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK)
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milieu, veiligheid en ruimtelijke planning

Wenst u meer  
informatie of advies?
Graag denken we met u mee.

Voka - Kamer van Koophandel 
West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9A  
8500 Kortrijk
tel. 056 23 50 51
fax 056 21 85 64
isabelle.callens@voka.be  
www.voka.be/west-vlaanderen


