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U heeft de ambitie om te groeien, als onderneming én als 
ondernemer. Ook Voka - Kamer van Koophandel West-
Vlaanderen heeft ambitie.

In 2025 moet West-Vlaanderen de regio zijn met de hoogste 
graad van ondernemerschap in West-Europa. U merkt het: we 
hebben heel veel gemeen!

Uw groeiverhaal is uniek. In welke levensfase uw onderneming 
ook zit, wat uw ambitie ook is, Voka West-Vlaanderen helpt u 
graag bij het uitstippelen van een groeipad op maat.  Samen 
met 3.200 andere ondernemingen heeft u als lid van Voka 
West-Vlaanderen alvast toegang tot de invloed, de kennis en 
het netwerk van de grootste ondernemersorganisatie van 
Vlaanderen.

In deze najaarsbrochure 2018 hebben we onze expertise en 
ons aanbod georganiseerd rond alle managementdomeinen 
die er voor u en uw medewerkers toe doen.   En dit in functie 
van de levensfase van uw bedrijf: van startende onderneming 
over groeibedrijf tot wanneer u een overname overweegt of 
de opvolging wil voorbereiden.  We streven ernaar om telkens 
de brug te slaan naar uw dagelijkse praktijk.  De nieuwste 
technieken en inzichten komen uitgebreid aan bod.  

U merkt het: Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen 
laat u niet los.  We zijn er voor u.  Meer dan ooit.  Zodat u met 
kennis van zaken beslissingen kunt nemen in het belang van uw 
onderneming.

Bert Mons
algemeen directeur

Structurele partners

KMO-PORTEFEUILLE

Vlaamse kmo’s worden financieel 
gesteund door de Vlaamse overheid, 
zowel voor open opleidingen als voor 
begeleiding op maat.

Ons erkenningsnummer is 
DV.O104126.

AGENTSCHAP INNOVEREN  
EN ONDERNEMEN 

De opleidingen die vergezeld zijn 
van onderstaand logo worden 
georganiseerd met de steun 
van Agentschap Innoveren en 
Ondernemen. Hierdoor kunt 
u genieten van een voordelige 
deelnameprijs. Deze opleidingen 
komen niet in aanmerking voor de 
kmo-portefeuille. 

SUBSIDIES  
VOOR UW 
OPLEIDINGEN 

HEEFT U INTERESSE IN EEN ACTIVITEIT EN 
WENST U ZICH IN TE SCHRIJVEN? 

 voka.be/west-vlaanderen
 Voka - Kamer van Koophandel  

West-Vlaanderen 
 @VokaWVL 
 Voka - Kamer van Koophandel  

West-Vlaanderen  

HEEFT U EEN VRAAG OVER ONDERNEMEN, 
EEN REGLEMENTERING OF EEN MOEILIJKE 
MANAGEMENTBESLISSING?

Stop even met googelen  
en vraag het @ Voka. Als lid 

van Voka kunt u namelijk 
gebruikmaken van onze expertise. 

Wat uw vraag ook is, één van 
onze interne of externe Voka-
experts helpt u graag verder 

met eerstelijnsadvies. Zo kunt u 
meteen weer aan de slag. 

voka.be/vraag-wvl 
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VOKA BIEDT KENNIS  
WAARMEE U VERDER KOMT  
IN VLAANDEREN, IN EUROPA  
OF IN DE WERELD,  
EN DAT IN VERSCHILLENDE FORMATS 

Business Club: Traject van 7 sessies waar 
internationaal actieve bedrijven kennis opdoen, 
ervaringen delen en hun internationaal netwerk 
verbreden.

Infosessie: In de infosessies komt u meer te weten 
over interessante topics, best practices en de 
opstart van bepaalde trajecten.

Lab: Een lab bestaat uit vier sessies en een 
terugkommoment. Deelnemers gaan naar huis met 
een plan op maat van hun bedrijf.

Netwerking: Voka West-Vlaanderen 
vertegenwoordigt 3.200 leden die elkaar kunnen 
ontmoeten tijdens onze evenementen en 
netwerkmomenten.

Seminarie: Open, praktijkgerichte opleiding waarbij 
een externe spreker met kmo-ervaring uw kennis 
over een specifiek thema opfrist en verder uitdiept.

Traject: Een traject bestaat uit verschillende 
bijeenkomsten met andere bedrijven, soms 
aangevuld met individuele coaching.

Voka-actua: Korte toelichting rond een actueel 
dossier of opfrissing van een thema aangereikt door 
een expert. Gratis voor Voka-leden.
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Bryo

Bryo staat voor Bright & Young en is een netwerk van gedreven 
mensen tussen de 18 en 36 jaar die goesting hebben om hun 
idee in de praktijk om te zetten. Deelnemers worden begeleid 
bij alle uitdagingen, problemen en beslissingen tijdens en kort 
na de opstart of overname van een eigen zaak. Gezamenlijke 
activiteiten tussen gelijkgestemden en individuele coaching 
staan daarbij centraal. 

-	 Bryo	StandUp	-	Kick	off	14	en	15	december	2018
 Bryo StandUp brengt toekomstige ondernemers vol ideeën 

maar zonder uitgekiend businessplan samen. Als deelnemer 
heeft u met andere woorden goesting om te ondernemen, 
maar bent u nog niet concreet opgestart. Samen verfijnen we 
uw ideeën, buigen we ons over uw businessmodel, financieel 
plan, sterktes en zwaktes. Aan het einde van het traject heeft 
u de nodige inzichten om de hamvraag te beantwoorden: 
“Doe ik het of doe ik het niet?”

- Bryo	StartUp	-	Kick	off	18	en	19	oktober	2018
 Bryo StartUp verenigt ondernemers met groeipotentieel 

die reeds met een project gestart zijn. Uw bedrijf is uit de 
startblokken geschoten en dat houdt flink wat uitdagingen in. 
Als deelnemer kunt u prille ervaringen uitwisselen met collega-
ondernemers, geruggesteund door ervaringsdeskundigen 
die hun kennis met u delen. Samen omzeilen we met andere 
woorden de eerste klippen op uw koers. 

-	 Bryo	ScaleUp	-	Kick	off	15	mei	2019
 Ondernemers met een marktklaar product en een schaalbaar 

businessmodel kunnen bij Bryo ScaleUp terecht. Hoe trekt u 
nieuwe medewerkers aan? Hoe structureert u uw verkoop? 
Wat met internationale groei? Uw groeiambitie houdt tal van 
nieuwe uitdagingen in waar we samen voluit voor gaan.

TRAJECT

VOOR WIE

Toekomstige ondernemers zonder 
uitgekiend businessplan.

Ondernemers met groeipotentieel die 
reeds met een project gestart zijn.

Ondernemers met een marktklaar 
product en een schaalbaar 
businessmodel.

DATA KICK OFFS

14 en 15 DECEMBER 2018
18 en 19 OKTOBER 2018
15 MEI 2019

LOCATIE 

Nog te bepalen

PRIJS 

Bryo StandUp: €250 p.p. 
Bryo StartUp: €500 p.p.
Bryo ScaleUp: €850 p.p. 

voka.be/west-vlaanderen/bryo
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Jong Voka visits Golfkarton 
Soenen
Hooglede
woensdag 22-08-2018 18:30

Met het bezoek aan Golfkarton Soenen combineren we het verhaal 
van het bedrijf met een bezoek aan de productie.

Festival van het Jong 
Ondernemerschap
Wagenoord, Mechelen
woensdag 03-10-2018 18:00

Eerste Jong Voka Festival tijdens de Week van het 
Ondernemerschap met Manu Beers, oprichter van Tomorrowland.

Bryo StartUp
Locatie nog te bepalen 
donderdag 18-10-2018
vrijdag 19-10-2018

 Dit traject verenigt ondernemers met een groeipotentieel die 
reeds met een project gestart zijn. Uw bedrijf is uit de startblokken 
geschoten en dat houdt flink wat uitdagingen in. Als deelnemer 
kunt u prille ervaringen uitwisselen met collega-ondernemers, 
geruggesteund door ervaringsdeskundigen die hun kennis met u 
delen. Samen omzeilen we met andere woorden de eerste klippen 
op uw koers.

Voka-actua: Kosten en mogelijke 
vermindering bij aanwerving van 
een eerste medewerker
SD Worx, Kortrijk 
donderdag 25-10-2018 08:30

Wat zijn nu precies de kosten van een eerste werknemer, welke 
verminderingen kunt u genieten en wat zijn de regels die in de 
sector gelden? In deze Voka-actua geven we een antwoord op uw 
vragen omtrent deze thematiek.

Koud bellen, koud kunstje
Ondernemerscentrum, Kortrijk
woensdag 7-11-2018 08:30

Als jonge ondernemer verkrijgt u de nodige inzichten en 
handvaten om beter én efficiënter te prospecteren. Onder 
begeleiding van een ervaren trainer werkt u aan een belscript 
op maat van uw persoonlijke stijl en in lijn met de dienst of het 
product waarvoor u prospecteert. Vervolgens leert u omgaan met 
bezwaren en begint u ook effectief telefonisch te prospecteren 
naar uw eigen bellijst waarbij u zowel in groep als individueel 
gecoacht wordt.

Jong Voka visits Smart Solutions
Roeselare - Beveren
donderdag 08-11-2018 18:30

Jong Voka is graag te gast bij de ambassadeur van Trends 
Gazellen 2017. We krijgen er het boeiende ondernemersverhaal 
van Frederick Verhelst die in 2012 Smart Solutions oprichtte, een 
outsourcingbureau voor technische profielen.

Hoe als starter geld verdienen via 
social media?
Voka, Kortrijk
vrijdag 16-11-2018 8:30

U weet dat social media een meerwaarde kan bieden voor uw 
bedrijf, maar u twijfelt over hoe u dit concreet moet aanpakken 
en hoe u er de hoogste return uit kunt halen? Tijdens deze 
opleiding krijgt u tips & tricks die u meteen kan toepassen in uw 
onderneming.

Kick off Bryo StandUp
Locatie nog te bepalen 
vrijdag 14-12-2018 
zaterdag 15-12-2018

 Dit traject brengt toekomstige ondernemers vol ideeën, maar 
zonder uitgekiend businessplan samen. Als deelnemer heeft u met 
andere woorden goesting om te ondernemen, maar bent u nog 
niet concreet opgestart. Samen verfijnen we uw ideeën, buigen we 
ons over uw businessmodel, financieel plan, sterktes en zwaktes. 
Aan het einde van het traject heeft u de nodige inzichten om de 
hamvraag te beantwoorden: “Doe ik het of doe ik het niet?”

Bryo ScaleUp
Locatie nog te bepalen 
woensdag 15-05-2019

Ondernemers met een marktklaar product en een schaalbaar 
businessmodel kunnen bij Bryo ScaleUp terecht. Hoe trekt u 
nieuwe medewerkers aan? Hoe structureert u uw verkoop? Wat 
met internationale groei? Uw groeiambitie houdt tal van nieuwe 
uitdagingen in waar we samen voluit voor gaan.

Grow-up  
Talk
Al enkele jaren gestart en klaar om volop te groeien? Per regio 
organiseren we samen met Start & GO een Grow-up Talk: een 
inspirerende sessie met experten en ervaren ondernemers 
waarin er gewerkt wordt rond een specifieke uitdaging van 
groeibedrijven. 

WILT U ER GRAAG BIJ ZIJN?

Stip dan zeker onderstaande data aan in uw agenda. 
- 25	september	2018
 Cash is king: Hoe zorg ik voor een gezonde cashflow? 
- 25	oktober	2018
 Hoe als jonge ondernemer werken aan het employer brand 

van uw bedrijf? 
- 27	november	2018
 Internationaliseren als jong bedrijf. Wat zijn de mogelijkheden?

INFOSESSIE

LAB SEMINARIE VOKA-ACTUATRAJECTBUSINESS CLUB INFOSESSIE NETWERKING

 

Ontdek hier alle activiteiten in het kader van starterswerking.

VOOR WIE
Voor ervaren doeners.

DATA
25 SEPTEMBER 2018
25 OKTOBER 2018
27 NOVEMBER 2018

LOCATIE 
VOKA, KORTRIJK 
OC, ROESELARE
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Welt 

MENSEN MAKEN HET BEDRIJF

In een Welt-traject krijgt u vanuit Voka advies op maat over 
uw personeels- en opleidingsbeleid en kan u ervaringen 
delen met andere bedrijven. Bovendien maakt u kennis 
met interessante opties om vacatures in te vullen, zoals 
beroepsverkennende stages, individuele beroepsopleidingen 
en andere werkervarings- en leertrajecten. Dankzij Welt bent 
u in staat om proactief in te spelen op de uitdagingen van de 
arbeidsmarkt.

Dankzij de grondige screening van uw personeelsbeleid, het 
advies op maat, de coaching en de ervaringsuitwisseling met 
andere bedrijven, heeft u als werkgever een stapje voor op 
de arbeidsmarkt. Na afloop van het Welt-traject krijgt u als 
deelnemend bedrijf een getuigschrift mee naar huis.

“Leren op de werkvloer helpt om de 
slagvaardigheid en bekwaamheid te 
blijven behouden, continu up-to-date 
te zijn en daarbij de motivatie hoog te 
houden”

Rik Deprez, 
leidinggevende assemblage Potteau Labo

TRAJECTTRAJECT
Voka Charter 
Duurzaam  
Ondernemen 
Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is een hulpinstru-
ment om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven en te 
werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu, 
sociaal en economisch vlak.

WAT IS HET VOKA CHARTER DUURZAAM ONDERNEMEN?

Via het ondertekenen van het Voka Charter Duurzaam 
Ondernemen engageren bedrijven en organisaties zich om een 
actieplan te realiseren rond 10 thema’s. Zo dragen ze bij aan de 
realisatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de 
Verenigde Naties. Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen 
omvat een proces van continue verbetering en krijgt vorm via 
een actieplan op maat.

VOOR WIE? 

Alle bedrijven met een vestiging in West-Vlaanderen, die 
duurzaam ondernemen concreet, gestructureerd en op 
verstandige wijze vorm willen geven, kunnen deelnemen.

VOOR WIE

Alle bedrijven met een vestiging in West-
Vlaanderen, die duurzaam ondernemen 
vorm willen geven.

DATA

21 JUNI 2018: uitreiking certificaten 
Kick off: SEPTEMBER 2018

voka.be/west-vlaanderen/vcdo 

VOOR WIE

Hr-professionals en
zaakvoerders van (kleine) kmo’s.

DATA INFOSESSIES

12 OKTOBER 2018 
Duurzaam personeelsbeleid: ook oudere 
werknemers volwaardig inzetten.

10 DECEMBER 2018 
Mag de witte raaf ook een beetje grijs 
zijn?

LOCATIE 

VOKA, KORTRIJK  

PRIJS 

GRATIS VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN

voka.be/communities/west-
vlaanderen/welt
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Business Power 2018
Lille, Grand Palais 
maandag 10-09-2018
dinsdag 11-09-2018

Tijdens deze beurs leggen we in samenwerking met de 
regio Hauts-de-France de focus op hoe u uw business 
kunt uitbreiden en boosten in Noord-Frankrijk, hoe u 
werkzoekenden kunt aanwerven om zo uw vacatures in te 
vullen en hoe u samenwerkingsverbanden met universiteiten of 
onderzoeksinstellingen tot stand kunt brengen.

Hoe een Waalse medewerker 
aanwerven? 
Locatie nog te bepalen 
vrijdag 14-09-2018 08:00

U heeft beslist om Waalse medewerkers te rekruteren, maar u 
heeft nood aan concrete ondersteuning? Tijdens deze infosessie 
begeleiden we u van A tot Z bij het rekruteringsproces.

JOBROAD Brugge
OCMW, Brugge
dinsdag 02-10-2018 16:00

Integratie door werk, dat is JOBROAD. Via dit project wordt de 
taal-, mobiliteits- en competentiebarrière doorbroken om vlotter 
tot de arbeidsmarkt toe te treden. Lokale tewerkstelling en een 
goede werkattitude vormen de basis voor het aanleren van nieuwe 
competenties op de werkvloer. Door de betrokken werkzoekenden 
binnen het jaar aan een job te helpen wordt hun integratieproces 
bovendien aanzienlijk versneld.

Aantrekkelijk en op maat verlonen  
via het Flexibel Income Plan
Voka, Kortrijk
dinsdag 09-10-2018 13:30

Hoe kan uw loonbeleid helpen bij het realiseren van uw 
strategische doelstellingen? Aan de hand van een flexibel 
verloningsplan gaan we na hoe u uw loonbeleid concreter en 
aantrekkelijker kunt maken.

Kick off Excellence Programme: 
Employer Branding
Locatie nog te bepalen 
donderdag 11-10-2018 16:00

De arbeidsmarktkrapte heeft ervoor gezorgd dat employer 
branding belangrijker is dan ooit. Zowel op het vlak van retentie 
van uw medewerkers als voor de instroom, is het een belangrijke 
meerwaarde. Uw medewerkers zijn de eerste ambassadeurs van 
het bedrijf. Deze high-level opleiding focust zich op bedrijven die 
hun huidige employer branding willen finetunen en op bedrijven 
die een sterk consumer brand hebben en dit willen omzetten naar 
employer branding.

Welt: Duurzaam  
personeelsbeleid: ook oudere 
werknemers volwaardig inzetten
Voka, Kortrijk
vrijdag 12-10-2018 08:30

 Veel werkgevers stellen zich passief op als het gaat om het 
aannemen van ouderen. Toch zijn er diverse voordelen bij 
duurzame inzetbaarheid. In een Welt-traject krijgt u vanuit Voka 
advies op maat over uw personeels- en opleidingsbeleid en kunt u 
ervaringen delen met andere bedrijven.

JOBROAD Roeselare
Roeselare
donderdag 08-11-2018 09:00

Integratie door werk, dat is JOBROAD. Via dit project wordt de 
taal-, mobiliteits- en competentiebarrière doorbroken om tot de 
arbeidsmarkt toe te treden. Lokale tewerkstelling en een goede 
werkattitude vormen de basis voor het aanleren van nieuwe 
competenties op de werkvloer. Door de betrokken werkzoekenden 
binnen het jaar aan een job te helpen, wordt hun integratieproces 
aanzienlijk versneld.

Tour de Wallonie
Locatie nog te bepalen 
dinsdag 20-11-2018 08:00

Op dit jobevent worden Waalse medewerkers gekoppeld aan West-
Vlaamse bedrijven. Een win-winsituatie waarbij West-Vlaamse 
bedrijven exposure genieten en Waalse werkzoekenden kans 
maken op een job.

Digitalisering in hr
Voka, Kortrijk
dinsdag 27-11-2018 09:00

Digitalisering heeft een grote impact op de werking van uw 
bedrijf, ook binnen hr. Tijdens deze 2-daagse overlopen we 
samen hoe u die digitalisering kunt gebruiken bij uw employee 
journey, het onderhoud van de talentpool en uw maatschappelijke 
bedrijfsevolutie.

Flexibele werkvormen 
als alternatief voor de 
arbeidsmarktkrapte
OZ, Brugge
woensdag 28-11-2018 08:00

Kom meer te weten over hoe bedrijven personeel kunnen 
uitwisselen binnen een legaal juridische context om zo de tijdelijke 
nood aan expertise of extra arbeidskrachten op te vangen.

Welt: Mag de witte raaf  
ook een beetje grijs zijn?
Voka, Kortrijk
maandag 10-12-2018 08:30

 Onze arbeidsmarkt staat onder druk. Daarom gaan we steeds 
vaker op zoek naar creatieve en doeltreffende oplossingen. Van 
inclusief jobdesign tot werkplekleren en het anders inrichten van 
werkprocessen. Tijdens deze infosessie komt u te weten wat een 
Welt-traject voor uw bedrijf kan betekenen.

 

Hier vindt u alle activiteiten rond ‘Arbeidsmarkt en hr’.

REKRUTEREN IN NOORD-FRANKRIJK?

Neem een kijkje op onze website
voka.be/rekruteren-over-de-taalgrens-met-vous-etes-les-bienvenus 
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Doorfacturaties en doorrekening  
van kosten
Deloitte, Roeselare
dinsdag 25-09-2018 08:30

Doorrekening en doorfacturatie van kosten: hoe de regels correct 
toepassen? Aan de hand van verschillende praktische cases staan 
we stil bij de juiste vragen die gesteld moeten worden om tot een 
goede oplossing te komen.

Kostprijsanalyse van A tot Z
Voka, Kortrijk
woensdag 26-09-2018 08:45

Het berekenen van de juiste kostprijs is geen sinecure. Wat zijn de 
vaste en variabele kosten? Wat is overhead? Hoe moeten we deze 
kosten verdelen, opvolgen en narekenen? Tijdens dit seminarie 
gaan we dieper in op de basisprincipes van kostprijs berekenen en 
doorlopen we het aspect van management accounting.

Van medewerker  
naar mede-eigenaar
Delaware, Kortrijk
donderdag 27-09-2018 08:00

Meer en meer zaakvoerders denken erover na om hun key 
medewerkers te laten participeren in het aandelenkapitaal van hun 
onderneming. Bij delaware in Kortrijk komt u meer te weten over 
verschillende mogelijkheden en toepassingen hieromtrent.

Mijn managementrapportering  
in één oogopslag
Voka, Kortrijk
dinsdag 09-10-2018 08:45

Wilt u graag snel inzicht krijgen in uw dagelijks businessmodel? 
Tijdens dit lab leert u op een eenvoudige manier een eigen 
managementrapporteringstool uit te werken.

Overheidsopdrachten  
voor kmo’s
Brugge
woensdag 10-10-2018 08:45

De regering heeft een nieuw charter aangereikt om sneller en 
efficiënter te kunnen deelnemen aan aanbestedingen. Hoe en 
waar vindt u ze terug? En met welke criteria dient u rekening te 
houden? Kom meer te weten over hoe u als kmo kunt deelnemen 
aan overheidsopdrachten.

Bereid uw onderneming  
optimaal voor op  
de btw-controle
Deloitte, Roeselare
donderdag 13-12-2018 08:30

De btw-controles worden anno 2018 steeds gerichter en 
efficiënter gevoerd. Gegevens uit de boekhouding worden 
voorafgaandelijk opgevraagd én onderzocht. De activiteiten van 
uw onderneming worden bovendien grondig geanalyseerd. Tijdens 
dit seminarie tonen we hoe uw onderneming zich het best kan 
voorbereiden op deze gewijzigde aanpak.

 

Hieronder vindt u alle activiteiten die vallen onder het management domein ‘Financieel, fiscaal & juridisch’.
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INNOVATIE  
BIJ VOKA 
BINNENKORT

5x5®	-	Design Thinking
Voka West-Vlaanderen wil met de 5x5®-methodiek de 
maakbedrijven uit West-Vlaanderen empoweren door “design 
thinking” tot in het hart van de onderneming te brengen. 
Gedurende ruim een jaar denken top designers én jonge 
ontwerptalenten op een onderbouwde manier mee over nieuwe 
producten of diensten die volledig zijn afgestemd op de noden 
en wensen van de gebruiker. Met 5x5® creëert u niet alleen 
een nieuw product of dienst, het traject biedt u daarnaast 
een spiegel voor uw bedrijfsvoering, een hefboom voor 
nieuwe business(modellen), een stimulans voor creativiteit en  
innovatie.

Virtual / Augmented Reality ScOUT!ng
2025 is het jaar waarin men verwacht dat Virtual Reality (VR) 
en Augmented Reality (AR) onontbeerlijk zullen zijn in de 
bedrijfswereld. Maar wat is de kracht van deze technologie? En 
hoe kunnen bedrijven hier concreet mee aan de slag om diverse 
uitdagingen het hoofd te bieden? Eén ding is zeker: het gebruik 
van VR/AR brengt een buitengewone beleving teweeg bij uw 
klant of medewerker. 
Wilt u meer te weten komen over hoe u VR/AR kan implementeren 
in uw bedrijf? Tijdens deze VR/AR ScOUT!ng gaan we op bezoek 
bij 4 bedrijven die VR/AR inzetten in hun bedrijfsprocessen. 

Infosessie	gamification
Het gebruik van gamification kent een snelle groei in de 
bedrijfswereld. Bedrijven kunnen met de hulp van gamification 
hun eigen doelen in lijn krijgen met die van medewerkers, klanten 
of bedrijfsrelevante communities. Welke opportuniteiten zijn 
hieraan voor u verboden? En hoe kunt u gamification slim 
koppelen aan uw bedrijfsdoelstellingen? U komt meer te weten 
over de mogelijkheden voor uw bedrijf tijdens onze infosessie. 

Artificiële	intelligentie:	hoe	begint	u	eraan?
Artificial intelligence, data science, chatbots,… zijn intussen 
bekende begrippen, maar wat betekent het precies? Wat heeft 
u eraan? En hoe gaat u aan de slag? Ook voor een antwoord op 
deze vragen kunt u bij Voka West-Vlaanderen terecht. 

Kick off Plato Experten digitaal
Locatie nog te bepalen 
vrijdag 21-09-2018 12:00

Onder begeleiding van ervaren profielen uit het Voka-netwerk, 
de Plato-meters en -peters, komen gelijkgestemde IT-managers 
samen om kennis en ervaringen uit de praktijk met elkaar te 
delen. De noden, behoeften, knelpunten en concrete vragen 
van de groepsleden vormen het uitgangspunt om de sessies 
invulling te geven. U bepaalt dus samen met uw collega-
deelnemers welke thema’s aan bod komen. In dit interactieve 
en inspirerende peterschapstraject staan informatieoverdracht, 
ervaringsuitwisseling en netwerking centraal.

Hoe start ik met een digitale 
dienst?
Voka, Kortrijk
donderdag 27-09-2018 13:30

Denkt u er ook aan om uw aanbod aan te vullen met of om te 
vormen naar een digitale dienst? Wilt u meer te weten komen over 
wat dit allemaal inhoudt? Tijdens dit lab bouwen we gedurende 4 
sessies aan een pitch en een plan voor een nieuwe, digitale dienst.

Design Fusion 
Kortrijk 
donderdag 18-10-2018 18:00

In het kader van de Biënnale Interieur organiseert Voka West-
Vlaanderen in samenwerking met Designregio Kortrijk een 
inhoudelijk netwerkevent over Design Thinking, waarbij innovatie 
op een creatieve, mensgerichte manier vorm krijgt.

Hoe kunt u drones inzetten binnen 
een legaal kader? 
Voka, Kortrijk
woensdag 07-11-2018 08:00

Sinds 25 april 2016 is het nieuwe Koninklijk Besluit rond 
dronevliegen van kracht. Met deze infosessie lichten we de huidige 
wetgeving eenvoudig en overzichtelijk toe en zoomen we in op de 
aankomende veranderingen.

Symbiose databank
Kortrijk, Xpo
donderdag 08-11-2018 18:00

Wat voor het ene bedrijf afval is, kan voor een ander bedrijf een 
waardevolle grondstof zijn. Vanaf het najaar wordt de Symbiose 
databank gedigitaliseerd. Dit maakt deel uit van het Vlaanderen 
Circulair programma.

Digitalisering in hr
Voka, Kortrijk
dinsdag 27-11-2018 09:00

Digitalisering heeft een grote impact op de werking van uw 
bedrijf, ook binnen hr. Tijdens deze 2-daagse overlopen we 
samen hoe u die digitalisering kunt gebruiken bij uw employee 
journey, het onderhoud van de talentpool en uw maatschappelijke 
bedrijfsevolutie.

Succesvol vermarkten van 
innovatieve producten en 
diensten 
Voka, Kortrijk
woensdag 28-11-2018 en  
woensdag 19-12-2018

In deze 2-daagse opleiding gaan we dieper in op de 
succesfactoren die een rol spelen bij de introductie van nieuwe 
en innovatieve producten. Een theoretisch model vormt de basis, 
maar dat wordt aangevuld met de praktijkervaring van de beide 
sprekers. Na de opleiding kunt u zelf aan de slag met innovatie 
binnen uw eigen organisatie.

 

Ontdek hier alle activiteiten in het kader van ‘Innovatie en digitalisering’.
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KENNIS DELEN  
IS KENNIS  
VERMENIGVULDIGEN 

Elk Lerend Netwerk is een traject waarbij deelnemers met 
gelijkaardige functies elkaar op regelmatige basis ontmoeten. 
Tijdens 7 sessies wisselt u samen met de andere deelnemers 
informatie, kennis en ervaring uit in een eerlijke, open en 
vertrouwde omgeving. 

“Aangename groep met interacties en 
discussies to the point. Sprekers met 
kennis van zaken, steeds een leuke manier 
om de kennis op te frissen of om verse 
inspiratie op te doen”

Joost Vanhevel,  
Process Engineer bij Quadrant

Via voorbeelden uit de groep en rondleidingen in gastbedrijven 
worden theorie en praktijk met elkaar verzoend. Onder het 
motto kennis delen is kennis vermenigvuldigen kunnen 
deelnemers elkaar versterken door hun ervaringen te delen 
tijdens netwerksessies. Netwerking buiten de muren van de 
onderneming brengt immers nieuwe zuurstof en creativiteit 
naar de werkvloer.

Lerende  
Netwerken

TRAJECT

VOOR WIE

Quality manager
Industrial engineering
Maintenance manager
Production teamleader
Production manager
Management assistant

DATA KICK OFF

13 SEPTEMBER:  
Quality

13 SEPTEMBER:  
Industrial engineering

13 SEPTEMBER:  
Maintenance

18 SEPTEMBER:  
Production teamleader

25 SEPTEMBER:  
Production manager

25 OKTOBER:  
Management assistant

PRIJS 

LEDEN: €790 p.p.
3-5 DEELNEMERS: €710 p.p. (-10%)
>6 DEELNEMERS: €630 p.p. (-20%)

Hoeveelheidskorting van toepassing 
voor deelnemers aan hetzelfde Lerend 
Netwerk.
Niet-leden betalen een supplement van 
50% op de ledenprijs. 

voka.be/communities/lerende-
netwerken-west-vlaanderen
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Kick off Lerend Netwerk Quality
Loweide, Oostkamp
donderdag 13-09-2018 14:00

Als quality manager binnen een kmo of multinational komen 
er elke dag enorm veel uitdagingen op u af. Tijdens dit Lerend 
Netwerk kunt u ervaringen en probleemstellingen uitwisselen met 
collega’s uit andere bedrijven.

Kick off Lerend Netwerk Industrial 
Engineering 
Loweide, Oostkamp
donderdag 13-09-2018 14:00

Industrieel ingenieurs in een operationele productomgeving 
moeten niet alleen technisch onderlegd zijn, maar moeten 
ook vaak een team aansturen. Daarbij worden vaak complexe 
theorieën vertaald naar praktische instructies en daar zijn heel wat 
communicatie- en samenwerkingsvaardigheden voor nodig. In dit 
netwerk helpen we u die onder de knie te krijgen.

Kick off Lerend Netwerk 
Maintenance
Loweide, Oostkamp
dinsdag 13-09-2018 14:00

Als maintenance manager komt u bijna dagelijks in contact met 
onverwachte situaties en problemen. Met dit Lerend Netwerk 
willen we dan ook verantwoordelijken voor onderhoud en van 
technische ateliers samenbrengen. Voor elk vraagstuk zoeken we 
samen naar een oplossing.

Kick off Lerend Netwerk 
Production Teamleader
Loweide, Oostkamp
dinsdag 18-09-2018 14:00

Als eerstelijnsverantwoordelijke geeft u leiding aan uitvoerende 
medewerkers en bevindt u zich meestal op de werkvloer. Het 
Lerend Netwerk stimuleert uw probleemoplossend denkvermogen 
en zin voor verantwoordelijkheid. Het focust ook op uw 
leiderschapsvaardigheden waardoor u een betere leidinggevende 
wordt.

De voordelen van Scrum  
binnen project management
Voka, Kortrijk
maandag 24-09-2018 09:00

Het optimaliseren van producten of processen gaat vaak 
gepaard met heel wat administratieve opvolging en uitgebreide 
beslissingsprocessen. Gelukkig kunt u met een aantal Scrum-
principes uw projecten alsnog Agile/Wendbaar houden om te 
voldoen aan de behoeften van de consument. In onze 3-daagse 
opleiding komt u meer te weten over hoe u de Scrum-werkwijze 
kunt toepassen in uw bedrijf.

Kick off Lerend Netwerk 
Production Manager
Loweide, Oostkamp
dinsdag 25-09-2018 14:00

Geeft u als tweedelijnsverantwoordelijke (of hoger) leiding aan een 
team van productie teamleaders en bent u actief betrokken bij 
budgettering, aankoop, bepaling van KPI’s en aanwerving? Dan is 
dit Lerend Netwerk iets voor u. Het netwerk stimuleert uw efficiënt 
en resultaatgericht denkvermogen en geeft zuurstof voor nieuwe 
ideeën en inzichten.

Industrial ScOUT!ng 
STAS, Doornik
woensdag 24-10-2018 08:00

Scouten of vrij vertaald ‘speuren naar talent’. Met Industrial 
ScOUT!ng bezoeken we 4 industriële maakbedrijven die streven 
naar operational excellence door in te zetten op het optimaliseren 
van hun productieprocessen met aandacht voor menselijk 
kapitaal. Na een strategische uiteenzetting volgt een uitgebreide 
factory tour op de werkvloer van de productie.

Optimalisatie van uw magazijn
Voka, Kortrijk
donderdag 25-10-2018 08:45

Het centrale magazijn is de spil van het bedrijf. Leidinggevenden 
uit productie of logistiek zijn na het volgen van dit lab in staat 
om het verbeterpotentieel van hun magazijnwerking in kaart te 
brengen via een concreet actieplan.

Warehouse ScOUT!ng 
Nike, Ham 
donderdag 06-12-2018 08:30

Scouten of vrij vertaald ‘speuren naar talent’. Met Warehouse 
ScOUT!ing bezoeken we vier bedrijven zodat u kunt bijleren over 
de interne logistiek van hun bedrijf.

 

Ontdek hier alle activiteiten rond de thema’s ‘Operations en supply chain’.
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Video wordt de  
koning van de marketingfunnel
Voka, Kortrijk
woensdag 19-09-2018 08:45

Video scoort steeds vaker als leadgenerator. Voor B2C, maar zeker 
ook voor B2B. Om hieraan tegemoet te komen gaan we concreet 
op zoek naar manieren waarop online video ingezet kan worden 
om uw onderneming op een efficiënte manier te ondersteunen.

Boost de online aanwezigheid  
van uw onderneming
Voka, Kortrijk
dinsdag 25-09-2018 08:30

Uw onderneming online uitbouwen is vandaag een onmisbaar 
onderdeel van een complete marketingstrategie. In deze 
opleiding leert u hoe u de online aanwezigheid van uw bedrijf 
kunt optimaliseren, welke kanalen relevant zijn voor uw doelgroep 
en hoe u de prestaties van uw marketinginspanningen moet 
interpreteren. Een praktijkgerichte reeks met heel wat concrete 
en inspirerende voorbeelden waarmee u zelf vlot aan de slag kan 
gaan.

Customer Centricity als  
business model met win-win  
voor klant en onderneming 
Voka, Kortrijk
dinsdag 02-10-2018 09:00

Onder invloed van nieuwe marketingtechnieken en consumenten 
die 24/7 beschikbaar zijn, moeten sales, marketing en customer 
service in de eerste plaats samenwerken als een geïntegreerd 
geheel. We maken u wegwijs in de transformatie naar het nieuwe 
tijdperk van sales en customer centricity.

Neuromarketing: psychologische 
trucjes om meer uit uw marketing  
te halen
Stede 51, Harelbeke
vrijdag 26-10-2018 08:00

Neuromarketing: what’s in a name? Reinout Van Zandycke is 
gespecialiseerd in de psychologie van het online overtuigen. Met 
humor en op een gedreven manier geeft hij concrete tips om meer 
uit uw marketingtools te halen. Het zijn vaak kleine aanpassingen 
die voor grote verschillen zorgen. U gaat naar huis met enkele 
concrete actiepunten.

Hoe maak ik een social media plan 
op maat van mijn bedrijf? 
Voka, Kortrijk
vrijdag 14-09-2018 08:45

U weet dat social media een meerwaarde kan bieden voor uw 
bedrijf, maar hoe pakt u het concreet aan? Welke kanalen zijn het 
meest geschikt? U hebt verschillende profielen en u post geregeld 
berichten, maar het kadert allemaal niet echt in een strategische 
of planmatige aanpak? Tijdens deze opleiding werken we een 
social media plan uit op maat van uw organisatie.

 

Leer meer over ‘Sales, marketing en communicatie’ met deze activiteiten.
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Plato

Onder begeleiding van ervaren profielen uit het Voka-
netwerk, de Plato-meters en -peters, komen gelijkgestemde 
beslissingsnemers samen om kennis en ervaringen uit de 
praktijk met elkaar te delen. De noden, behoeften, knelpunten en 
concrete vragen van de groepsleden vormen het uitgangspunt 
om de sessies invulling te geven. U bepaalt dus samen met uw 
collega-deelnemers welke thema’s aan bod komen. 

- Plato Ondernemers richt zich uitsluitend op bedrijfs-
eigenaars en behandelt thema’s die aansluiten bij hun 
specifieke noden en behoeften.

- Plato Experten gaat dieper in op specifieke onderwerpen 
uit het bedrijfsleven zoals hr, finance, sales of marketing. 
De doelgroep bestaat uit beslissingsnemers en kaderleden 
binnen kmo’s. 

Deze twee groepen starten in het najaar van 2018: 
- Plato Ondernemers - Kmo algemeen: richt zich tot ervaren 

ondernemers die willen groeien en op zoek zijn naar een 
geschikt klankbord om hun netwerk uit te breiden en te leren 
van elkaar. 

- Plato Experten - Digitaal: richt zich tot IT-verantwoordelijken 
die kennis en ervaringen willen uitwisselen over de 
digitalisering binnen hun bedrijf. 

Ontdek	 het	 Plato-aanbod	 van	 2019	 op	 één	 van	 de	 twee	
infosessies: 
- Donderdag 22 november 2018 van 18.00 tot 20.00 uur bij 

Voka, Kortrijk
- Woensdag 5 december 2018 van 08.00 tot 10.00 uur bij 

Webdoos, Brugge 

TRAJECT Accelero 

Accelero is een exclusief traject afgestemd op de noden van 
snel groeiende bedrijven. Samen met 10 zaakvoerders, die allen  
in dezelfde groeifase zitten, krijgt u via Accelero de kans om 
aan de slag te gaan met de groeipijnen en uitdagingen van 
uw bedrijf. De 6 workshops worden aangevuld met intensieve 
8 individuele coachings om bedrijven bij te staan bij hun snelle 
groei.

De geselecteerde ondernemingen komen uit verschillende 
sectoren, hebben uiteenlopende businessmodellen en worden 
geleid door ondernemers met verschillende achtergronden. 
Toch hebben ze allemaal minstens één gemeenschappelijke 
uitdaging: gestructureerd verder blijven groeien. 

Het Accelero-traject bestaat uit 3 grote bouwstenen:
- Vertrouwensnetwerk: Accelero-deelnemers maken deel uit 

van een peer-to-peer-netwerk. Leren van elkaar is dan ook 
één van de belangrijkste pijlers van de dienstverlening van 
Voka.

- Workshops: De thema’s voor de workshops leggen we in 
groep vast op een kick-offmeeting. In zes workshops en één 
2-daagse brengen we u in contact met expert-ondernemers 
en subject matter experts uit het uitgebreide Voka-netwerk. 
Samen met u gaan ze aan de slag met de uitdagingen en 
groeipijnen tijdens de verdere groei van uw bedrijf.

- Individuele coaching: Naast de workshops heeft u ook recht 
op minstens acht individuele coachingsmomenten met de 
Accelero-coach. 

TRAJECT

VOOR WIE

West-Vlaamse bedrijven die een omzet 
realiseren tussen 1 en 5 miljoen euro én 
die de ambitie hebben om duurzaam 
en over meerdere jaren heen te blijven 
groeien  

DATA

OPSTART OP DONDERDAG 14  
EN VRIJDAG 15 MAART 2019

PRIJS 

LEDEN: €2.000 p.p.
NIET-LEDEN: €2.600 p.p.

voka.be/accelero-west-vlaanderen 

VOOR WIE

Bedrijfseigenaars, beslissingsnemers en 
kaderleden binnen kmo’s.

DATA & LOCATIE INFOSESSIE

DONDERDAG 22 NOVEMBER 2018  
VAN 18.00 TOT 20.00 uur 
VOKA, KORTRIJK

WOENSDAG 5 DECEMBER 2018  
VAN 08.00 TOT 10.00 UUR 
WEBDOOS, BRUGGE

PRIJS 

LEDEN EN INGESCHREVEN 
VÓÓR 16 JANUARI 2019: €1.080 p.p. 
LEDEN: €1.200 p.p.
NIET-LEDEN: €1.560 p.p.

voka.be/west-vlaanderen/plato 
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MBA Highlights 

In 2016 sloegen we de handen in elkaar met Solvay Brussels 
School of Economics & Management. Het resultaat: MBA 
Highlights, een exclusieve opleidingsreeks op het vlak van 
ondernemerschap en management met als doel bedrijven te 
helpen om op een duurzame manier te groeien. Als deelnemer 
werkt u gedurende het traject in groepjes van 3 tot 4 
ondernemers en managers aan een geïntegreerde case zoals een 
overnameproject, lancering van een nieuw product, beoordelen 
van een businessplan, crisismanagement,… 

“MBA Highlights is beslist één van 
de betere allroundcursussen voor de 
dynamische, jonge ondernemer die zijn 
bedrijf naar een hoger niveau wil tillen. 
Het is inhoudelijk zeer compleet en 
inspirerend en vele zaken zijn onmiddellijk 
toepasbaar in de eigen onderneming”

Stijn Gheeraert,  
Transport Gheeraert

Elke groep wordt gedurende het hele traject begeleid door 
een coach om de uitwerking en presentatie van hun case tot 
een goed einde te brengen. De cases worden op het slotevent 
verdedigd voor een jury. Na het volgen van de MBA Highlights 
bent u in staat om uw leiderschapsstijl en de positie van uw 
bedrijf te beoordelen, groei te plannen, een project te leiden en 
de uitvoering van een project op te volgen. 

TRAJECT

VOOR WIE

Ondernemers met minstens 5 jaar 
ervaring die hun onderneming in de 
toekomst willen laten groeien.

Managers met minstens 5 jaar 
leidinggevende ervaring die 
zullen doorgroeien naar een 
topmanagementfunctie.

DATA

5 keer 2 dagen, voorafgegaan door een 
kennismakingsavond.
Kick off: Donderdag 31 januari 2019

LOCATIE 

DUKES’ PALACE, BRUGGE

PRIJS 

LEDEN: €7.250 p.p.
NIET-LEDEN: €10.000 p.p.

Bij 2 deelnemers van eenzelfde bedrijf: 
10% korting voor de 2 deelnemers.
30-40% korting via kmo-portefeuille is 
mogelijk. 

voka.be/mba-highlights 
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Agile en wendbare organisaties  
van de toekomst
Voka, Kortrijk
vrijdag 21-09-2018 09:00

De Agile-aanpak is niet enkel belangrijk voor uitvoerende teams 
of projectmedewerkers, het is een manier om uw organisatie te 
structureren en is noodzakelijk om te overleven in een wereld vol 
van veranderingen. Tijdens deze 3-daagse opleiding komt u meer 
te weten over de Agile manier van werken zodat u in staat bent 
projecten sneller aan te passen aan een gewijzigde situatie of 
wensen van de klant.

Uw roadmap naar een  
wendbare en toekomstgerichte 
organisatie
Voka, Kortrijk
woensdag 10-10-2018 13:30

(Snel)groeiende bedrijven staan voor heel wat uitdagingen. Eén 
ervan is hoe de organisatie wendbaar en slagkrachtig te houden. 
Tijdens dit seminarie delen we inzichten, tips en tricks waarmee u 
zelf aan de slag kunt.

Kick off Lerend Netwerk 
Management Assistants
Di Coylde, Beernem
donderdag 25-10-2018 15:00

Met oog op kennis- en ervaringsuitwisseling brengen we 
management assistants samen rond een inspirerend thema om 
hen nog meer te laten groeien in hun functie.

Van brandjesblusser naar  
coachend leidinggevende
Leiedal, Kortrijk
vrijdag 09-11-2018 08:45

Heeft u het gevoel dat u constant brandjes aan het blussen bent? 
Tijdens deze 5 halve dagen krijgt u de kans om uw vaardigheden 
aan te scherpen, uw positie als leidinggevende te versterken en 
uw medewerkers beter te laten renderen.

Van manager naar strateeg
Voka, Kortrijk
woensdag 21-11-2018 13:30

Als zaakvoerder van een snelgroeiend bedrijf verandert uw rol 
voortdurend. Tijdens deze opleiding leert u hoe u zich kunt 
focussen op de toekomst en de strategie van uw onderneming.

Plato infosessie
Voka, Kortrijk
donderdag 22-11-2018 18:00

Maak kennis met ons Plato-aanbod 2019 waarbij 
informatieoverdracht, ervaringsuitwisseling en netwerking 
centraal staan.

De zeven eigenschappen van 
inspirerend leiderschap
Voka, Kortrijk
vrijdag 23-11-2018 09:00

Bekroond als het beste persoonlijk leiderschapsprogramma ter 
wereld helpt de ‘7 Habits of Highly Effective People®’ om uw 
doelstellingen te bereiken. Het combineert tijdloze principes van 
effectiviteit met moderne technologieën en toepassingen.

Plato infosessie
Webdoos, Brugge
woensdag 05-12-2018 08:00

 Maak kennis met ons Plato-aanbod 2019, waarbij 
informatieoverdracht, ervaringsuitwisseling en netwerking 
centraal staan.

Kick off MBA Highlights 2019
Dukes’ Palace, Brugge 
donderdag 31-01-2019

In 2016 sloegen we de handen in elkaar met Solvay Brussels 
School of Economics & Management. Het resultaat: MBA 
Highlights, een exclusieve opleidingsreeks op het vlak van 
ondernemerschap en management met als doel bedrijven te 
helpen om op een duurzame manier te groeien. Als deelnemer 
werkt u gedurende het traject in groepjes van 3 tot 4 ondernemers 
en managers aan een geïntegreerde case, begeleid door een 
coach.

Kick off Accelero
Locatie nog te bepalen 
donderdag 14-03-2019
vrijdag 15-03-2019

Samen met een 10-tal zaakvoerders die allemaal in dezelfde 
groeifase zitten, krijgt u via Accelero de kans om aan de slag 
te gaan met de groeipijnen en uitdagingen van uw bedrijf. De 
workshops worden aangevuld met intensieve en individuele 
coaching om uw bedrijf groeiklaar te maken.

 

Duik onder in de wereld van ‘Strategie, algemeen management & leiderschap’.
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Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk 
uit de Europese Unie. Om de Brexit in goede 
banen te leiden, werd een akkoord bereikt over een 
transitieperiode van 2 jaar, tot eind 2020. Zo kunnen 
overheden en bedrijven zich voorbereiden op het 
veranderende politieke en zakelijke landschap. 

Studies spreken over gevolgen inzake douanetarieven, 
btw, accijnzen, wetgeving, normen en standaarden 
en het vrij verkeer van personen en diensten. Daarom 
is het van groot belang om de impact van de Brexit 
doorheen uw supply chain correct en volledig in kaart 
te brengen en om uw exportactiviteiten voldoende te 
diversifiëren. 

Voka West-Vlaanderen volgt de onderhandelingen 
op de voet en staat klaar om een antwoord te bieden 
op al uw vragen. Dit najaar kunt u tevens ook bij ons 
terecht voor een aantal opleidingen en infosessies die 
we hierover organiseren.

Dinsdag	23	oktober	2018: 
Wees ‘futureproof’ op btw-gebied

Maandag	22	oktober	2018: 
Nieuwe exportbestemmingen 
aanboren: welke subsidies zijn voor 
handen?

Dinsdag	6	november	2018: 
Minimaliseer de risico’s in 
internationale handel: hoe kunt u zich 
indekken tegen wisselkoersrisico’s 
en mogelijke clausules in 
verkoopcontracten?

Rekruteren  
in Noord-
Frankrijk  
en Wallonië

 
Brexit

Vous êtes
les bienvenus 
U vindt onvoldoende kwalitatieve arbeids- 
krachten?	 Bepaalde	 vacatures	 raken	 maar	 niet	
ingevuld?	 En	 dan	 te	 bedenken	 dat	 zoveel	 Noord-
Franse	en	Waalse	werkzoekenden	op	zoek	zijn	naar	
een job.

Bij Voka blijven we niet bij de pakken zitten. Daarom 
sloten we recent twee engagementsverklaringen af, 
met Wallonië en met de regio Hauts-de-France. We 
rollen een unieke en intensieve samenwerking uit om 
Noord-Franse en Waalse werkzoekenden naar West-
Vlaanderen te halen, onder meer met de lancering van 
de vernieuwde website www.vouseteslesbienvenus.
eu die Franstalige werkzoekenden in een paar 
muisklikken tot bij uw vacature brengt. 

Meer	info?
Raadpleeg onze website: voka.be/rekruteren-over-
de-taalgrens-met-vous-etes-les-bienvenus

Op blz. 17 vindt u meer informatie over onze Waalse 
initiatieven.

SEMINARIEINFOSESSIE
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Business Clubs

In onze Business Clubs brengen wij innovatieve en inter- 
nationaal actieve bedrijven rond de tafel om in te zoomen op 
buitenlandse regio’s, internationale en innovatieve thema’s. De 
Business Clubs bieden met andere woorden een inspirerend 
platform dat u onderdompelt in een verrijkende mix van 
theoretische kennis en praktijkervaring, afgestemd op uw 
persoonlijk profiel. 

VOOR WIE? 

De Business Clubs richten zich tot bedrijfsleiders, kaderleden 
en leidinggevenden van internationale en innovatieve bedrijven 
die hun activiteiten strategisch verder willen uitbouwen 
en professionaliseren. De open groepsdynamiek binnen de 
Business Clubs zal u inspireren en verrijken met kennis en 
ervaringen. 

WANNEER?

Deze twee groepen starten op in oktober: 
- Business Club Food: richt zich tot bedrijfsleiders en 

salesmanagers van voedingsbedrijven die hun producten 
reeds op de internationale markt hebben gezet en/of de export 
strategisch verder willen uitbouwen. Of creatieve geesten die 
de wereld en beurzen afspeuren naar nieuwe innovatieve 
producten.

- Business Club International Sales & Marketing: richt zich 
tot bedrijfsleiders, board members, business unit managers en 
commerciële topverantwoordelijken van startende bedrijven 
die bereid zijn om hun go-to-market-strategie, actieplannen 
en processen tegen het licht van de oprukkende digitalisering 
te houden.

BUSINESS CLUBMissies 

Houd onze website in het oog voor het aanbod in 2019.

 

Voka West-Vlaanderen neemt u graag mee naar best practices in het buitenland.

VOOR WIE

Bedrijfsleiders, kaderleden en 
leidinggevenden van internationale en 
innovatieve bedrijven.

DATA

OKTOBER 2018

PRIJS 

LEDEN: €1.200 p.p.
NIET-LEDEN: €1.800 p.p.
Voor beide Business Clubs kan er 
gebruik gemaakt worden van de kmo-
portefeuille. 

voka.be/communities/business-
clubs-2018-west-vlaanderen

VOKA BUSINESS TOUR: SIAL PARIS
MAANDAG 22 & DINSDAG 23 OKTOBER 2018
In het kader van het Europees project ISE organiseren 
we op maandag 22 en dinsdag 23 oktober 2018 een 
2-daags bezoek aan SIAL Paris, “The world’s largest 
food innovation exhibition.” Ondernemer in de 
voedingsindustrie en internationale plannen? Door 
gebruik te maken van Europese subsidies, kunnen 
we deze 2-daagse kosteloos aanbieden. 

VOKA TREND TOUR: DUTCH DESIGN WEEK 
DONDERDAG 25 & VRIJDAG 26 OKTOBER 2018
Op donderdag 25 en vrijdag 26 oktober 2018 
nemen we een delegatie ondernemers mee naar 
de Dutch Design Week. Met meer dan 400 events 
(tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, 
netwerkbijeenkomsten, debatten), verdeeld over 
100 locaties en meer dan 2.500 ontwerpers, stelt 
dit grootschalig, internationaal event in Eindhoven 
design in al zijn facetten centraal. Bedrijfsleider, 
productontwerper of designer en nood aan 
inspiratie? Ga dan met ons mee. Deze 2-daagse is een 
ISE-project en kan daardoor kosteloos aangeboden 
worden.

VOKA BUSINESS TOUR OFFSHORE:  
WINDENERGY HAMBURG
DINSDAG 25 & WOENSDAG 26 SEPTEMBER  2018
Op dinsdag 25 en woensdag 26 september 
2018 plannen we het 2-daags beursbezoek aan  
WindEnergy Hamburg. Dit is niet alleen de 
ontmoetingsplaats bij uitstek voor de on- en offshore-
industrie, maar heeft ook veel te bieden over actuele 
thema’s, innovaties en business opportuniteiten in 
de sector.

VOKA BUSINESS TOUR: INDONESIA
ZATERDAG 17 T&M ZONDAG 25 NOVEMBER 2018
Van zaterdag 17 tot en met zondag 25 november 
2018 nemen we bedrijven uit de ‘food & beverage’-
sector mee op sleeptouw naar Indonesië voor een 
B2B-missie opgebouwd rond de gerenommeerde 
voedingsbeurs ‘Sial InterFOOD Jakarta’. Tijdens 
de reis staan het opbouwen van marktkennis en 
contacten leggen centraal.

VOKA TREND TOUR: ISRAËL
ZONDAG 24 TOT WOENSDAG 27 MAART 2019
Tijdens deze Voka Trend Tour nemen wij u van 
zondag 24 tot woensdag 27 maart 2019 mee naar 
Tel-Aviv en Jeruzalem, of beter gezegd de ‘Start Up 
Nation’. We ontdekken er vanop de eerste rij waarom 
er nergens ter wereld meer startups per inwoner zijn 
dan in ‘Silicon Wadi’. De focus van onze bezoeken ligt 
op Artificial Intelligence en Internet of Things.
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Global Dialogue Saoedie-Arabië
Locatie nog te bepalen
donderdag 20-09-2018 19:00

Voka West- en Oost-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om 
samen met ondernemers, business development en export 
managers dieper in te gaan op een bepaalde regio. Tijdens de 
Global Dialogue mag u zich verwachten aan getuigenissen van 
ervaren bedrijven, high level keynotes en vooral een bruisend 
internationaal netwerk.

Hoe uw business in Frankrijk 
ontwikkelen?
Voka, Kortrijk 
dinsdag 02-10-2018 08:30

Wilt u graag de Franse markt onder de loep nemen om te zien 
welke mogelijkheden deze voor u in petto heeft? Via dit 4-delig 
modulair seminarie brengen wij u diverse, cruciale thema’s die 
inzicht geven in hoe u de Franse markt het beste benadert: van 
sales, essentiële documenten tot hr-management en verdere groei.

Hoe financiële risico’s bij 
internationale handel omzetten in 
opportuniteiten
Voka, Kortrijk
vrijdag 05-10-2018 08:00

Als Belgische kmo dient u vaak uitstel van betaling te geven 
aan uw buitenlandse klant. Wat als u niet meteen een pasklaar 
antwoord vindt onder de gangbare oplossingen? Uw export 
groeit en uw bedrijf heeft extra financiële zuurstof nodig: hoe kan 
Credendo hierbij helpen?

Douane voor beginners
Voka, Kortrijk
donderdag 11-10-2018 08:30

De douanereglementering is een geheel van voorschriften over 
de in- en uitvoer van goederen. Met een basiskennis van de 
invoerreglementering kunt u heel wat problemen voorkomen, 
belastingen bij invoer besparen en eventuele voorfinanciering 
vermijden. Kennis van de uitvoerreglementering is eveneens 
een absolute noodzaak bij het afsluiten van internationale 
handelstransacties. Met dit seminarie wordt u op een 
gestructureerde en vooral praktische wijze wegwijs gemaakt in dit 
kluwen van wetten en reglementen.

Wees ‘futureproof’ op btw-gebied
Deloitte, Roeselare
dinsdag 23-10-2018 08:30

Meer dan ooit is btw een materie in volle transformatie. Na een 
periode van relatieve rust moet uw onderneming zich gaan 
voorbereiden op een waaier aan wijzigingen die voor de deur 
staan. Zo komt de Brexit er langzaam maar zeker aan, is de 
opmars van e-commerce niet te stuiten, komt de verplichte CTP-
certificatie eraan en worden de btw-controles aan voortdurende 
wijzigingen onderworpen. In dit seminarie geven we een overzicht 
van wat deze veranderingen concreet inhouden en gaan we dieper 
in op de gevolgen voor uw onderneming.

Nieuwe exportbestemmingen 
aanboren: welke subsidies zijn 
voor handen? 
Voka, Kortrijk
mmandag 22-10-2018 08:30

De Vlaamse overheid voorziet in verschillende subsidies voor 
bedrijfsactiviteiten die het internationaal ondernemen bevorderen, 
dit zowel via Flanders Investment and Trade (FIT), als via de 
groeisubsidies van VLAIO. Wat zijn de mogelijkheden voor uw 
bedrijf? Deze infosessie is er voor alle bedrijven die nieuwe 
markten willen exploreren en wordt gegeven in het licht van de 
Brexit. Op die manier willen we bedrijven sensibiliseren om hun 
export te diversifiëren en nieuwe exportmarkten te onderzoeken.

Minimaliseer de risico’s in 
internationale handel: indekken 
tegen wisselkoersrisico’s 
en mogelijke clausules in 
verkoopcontracten
Voka, Kortrijk
dinsdag 6-11-2018 08:30

De impact van de Brexit is nog onzeker, maar verschillende risico’s 
steken de kop op. De voorbije maanden was vooral de volatiliteit 
van het pond voelbaar. Hoe kunt u zich als bedrijf indekken voor 
wisselkoersrisico’s? Wat met nieuwe importheffingen en andere 
kosten? Welke juridische clausules dienen opgenomen te worden 
in de verkoopcontracten zodat u beschermd bent tegen eventuele 
extra kosten? Tijdens dit seminarie krijgt u praktische tips, 
toegespitst op uw specifieke situatie in het VK.

Proeven van de grens 
Locatie nog te bepalen
dinsdag 6-11-2018 18:00

Een onderneming dichtbij de grens heeft zo zijn voordelen. Dit 
afterwork event wordt georganiseerd om werkgevers uit de 
grensstreek met Wallonië en Noord-Frankrijk samen te brengen. 
Aan de hand van verschillende workshops leert u de voordelen van 
een grensoverschrijdende werking nog beter kennen.

Openstaande facturen innen  
in het buitenland
Deloitte, Roeselare
donderdag 08-11-2018 08:30

Openstaande facturen betaald krijgen, is een moeilijke en 
tijdrovende taak, zeker bij een internationale schuldenaar. 
Betekent dit dat u meteen een procedure moet opstarten voor een 
buitenlandse rechtbank, met alle kosten van dien? Of bestaat er 
een tussenoplossing die ook effectief kan zijn? Deze sessie legt u 
verschillende scenario’s en mogelijkheden voor via een hands-on 
aanpak met ruimte voor concrete vragen.

De incoterms praktisch uitgelegd
Voka, Kortrijk
woensdag 28-11-2018 08:30

Bij het internationaal vervoeren van goederen komt veel kijken. Eén 
van de belangrijkste aspecten is het maken van heldere afspraken 
met buitenlandse klanten en leveranciers. Om ervoor te zorgen dat 
iedereen weet welke verplichtingen hij heeft en om misverstanden 
te vermijden, zijn de incoterms in het leven geroepen, maar hoe 
past u de regels in kwestie precies toe? Deze opleiding is een 
absolute must voor alle bedrijven die internationale transacties 
verrichten.

Raak wegwijs bij uw btw-
verplichtingen in het buitenland
Deloitte, Roeselare
donderdag 29-11-2018 08:30

Europa streeft naar uniformiteit en vereenvoudiging. Toch zijn er 
grote verschillen in de btw-wetgeving op te merken. Wanneer er 
activiteiten in het buitenland opgestart worden, dient naast de 
Belgische wetgeving ook de lokale wetgeving rond btw onderzocht 
te worden. Vaak zijn er naast de gelijkenissen ook heel wat 
fundamentele verschillen die soms onverenigbaar blijken. In dit 
seminarie tonen we aan de hand van concrete voorbeelden aan 
welke handelingen onder de lokale wetgeving vallen.

 

Ontdek hier het volledig aanbod activiteiten in het thema ‘Internationaal ondernemen’.

LAB SEMINARIE VOKA-ACTUATRAJECTBUSINESS CLUB INFOSESSIE NETWERKING
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Familio

Familio is een begeleidingstraject voor overnemers en overlaters 
van West-Vlaamse familiebedrijven. De doelstelling van Familio 
is om uw kijk en kennis te verbreden rond de uitdagingen eigen 
aan de familiale overdracht in een open sfeer. 

Familiale overdracht bestaat voor 80% uit emotie. Tijdens 
het traject leggen we de fundamenten voor een succesvolle 
overdracht met voldoende aandacht voor de relationele en 
emotionele aspecten.

Verschillende experts en familiebedrijven die de overdracht 
achter de rug hebben, staan u tijdens het traject bij met hun 
kennis en praktische tips en tricks zodat u nog beter gewapend 
bent tegen de toekomstige overdracht.

“Laat uw medewerkers niet in de steek en 
denk na over de toekomst”

Johan Deprez, 
Deprez Construct

VOOR WIE? 

Familiale overlaters en overnemers van West-Vlaamse kmo’s. 
Zowel de gezinsleden die opvolgen als de gezinsleden die niet 
opvolgen, nemen deel aan het traject. Zo gebeurt de overdracht 
in een open sfeer. 

WANNEER? 

Tijdens het volgende Familio-traject dat van start gaat op 
29 januari 2019 worden opnieuw 6 families bijgestaan om de 
overdracht of overname van hun familiebedrijf in goede banen 
te leiden.

Transitio 

Transitio is een discreet begeleidingstraject voor bedrijfsleiders 
en zaakvoerders die zich willen voorbereiden op een mogelijke 
verkoop van hun bedrijf. Tijdens 10 workshops wordt u in een 
exclusieve groep van 12 deelnemers uitgedaagd om de inzichten 
in alle discretie te vertalen naar uw eigen bedrijfspraktijk. 
Doordat u kennismaakt met verschillende fusie- en overname-
dynamieken zal u sterker in uw schoenen staan om strategische 
beslissingen te nemen met het oog op de toekomst.

“Ik heb bij Transitio vooral veel 
opgestoken over de waardebepaling van 
een onderneming”

Deelnemer editie 2018

TRAJECT TRAJECT

VOOR WIE

Bedrijfsleiders of zaakvoerders die 
nadenken over de continuïteit van hun 
onderneming. 

DATA

Kick off: 25 SEPTEMBER 2018

PRIJS 

LEDEN: €1.000 p.p.
NIET-LEDEN: €1.300 p.p.

voka.be/communities/transitio/
transitio-west-vlaanderen

VOOR WIE

Familiale overlaters en overnemers van 
West-Vlaamse kmo’s. 

DATA

Kick off: 29 JANUARI 2019

PRIJS 

FAMILIEPRIJS: €3.000 voor de 
verschillende generaties samen (max.  
6 personen).
Indien meer dan 6 personen van 
dezelfde familie wensen deel te nemen, 
wordt er €500 per extra deelnemer 
aangerekend. 

voka.be/communities/familio/
familio-west-vlaanderen
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Rol van hr na een fusie of 
overname
Voka, Kortrijk
woensdag 12-09-2018

Bij overnames en fusies wordt het menselijk aspect vaak over het 
hoofd gezien. In deze vier sessies proberen we ondernemers en 
hr-verantwoordelijken ervan bewust te maken dat een overname 
of fusie niet enkel rond cijfers draait.

Kick off Transitio
Ondernemerscentrum, Kortrijk
dinsdag 25-09-2018

In 10 maandelijkse sessies leren een 15-tal ondernemers op een 
duurzame manier waarde creëren met het oog op de verderzetting 
van hun onderneming.

Infosessie  Familio
Locatie nog te bepalen
donderdag 15-11-2018 
dinsdag 20-11-2018

Waarom is het zo belangrijk om tijdig te beginnen aan de 
generatiewissel binnen uw familiebedrijf? Wat zijn de grote 
struikelblokken? Tijdens deze ontbijtsessie komt u meer te weten 
over de 9e opstart van ons traject Familio.

Kick off Familio
Locatie nog te bepalen
dinsdag 29-01-2019

Familiale overdrachten bestaan voor 80% uit emotie. Tijdens dit 
Familio-traject leggen we de fundamenten voor een succesvolle 
overdracht met voldoende aandacht voor de relationele en 
emotionele aspecten.

Groeien door overnames
Voka, Kortrijk
dinsdag 12-02-2019 08:45

Als bedrijfsleider, manager of aandeelhouder bent u actief bezig 
met de strategische toekomst van uw bedrijf. Een onderneming 
kan groeien door autonome groei, maar ook door een ander bedrijf 
over te nemen, ook wel strategische overname genoemd. Tijdens 
dit lab zoomen we in op het overnameproces en maken we u 
vertrouwd met essentiële stappen en begrippen.

 

Ontdek hier alle activiteiten in het kader van ‘Overname & opvolging’.

LAB SEMINARIE VOKA-ACTUATRAJECTBUSINESS CLUB INFOSESSIE NETWERKING
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Jong Voka visits Golfkarton 
Soenen
Hooglede
woensdag 22-08-2018 18:30

Met het bezoek aan Golfkarton Soenen combineren we het verhaal van het 
bedrijf met een bezoek aan de productie.

Filmfestival 
Kinepolis, Oostende
maandag 10-09-2018

Het Filmfestival Oostende wordt sinds 2007 jaarlijks georganiseerd. Dit jaar is 
Matteo Simoni curator van het Festival. Samen met het Filmfestival Oostende 
werkten we een speciaal programma uit voor onze leden.

Business Power 2018
Lille, Grand Palais 
maandag 10-09-2018
dinsdag 11-09-2018

Tijdens deze beurs leggen we in samenwerking met de regio Hauts-de-
France de focus op hoe u uw business kunt uitbreiden en boosten in 
Noord-Frankrijk, hoe u werkzoekenden kunt aanwerven om zo uw vacatures 
in te vullen en hoe u samenwerkingsverbanden met universiteiten of 
onderzoeksinstellingen tot stand kunt brengen.

Te gast bij Bpost
Oostende
dinsdag 13-11-2018

We krijgen een exclusieve preview in het nieuwe mailcentrum van Bpost 
Oostende.

Te gast bij Carpentier Hardwood 
Solutions
Meulebeke
dinsdag 18-09-2018

Carpentier importeert en verwerkt duurzaam en stabiel hout voor binnen- en 
buitenshuis. Van basisproducten over intelligente toepassingen en maatwerk 
tot afgewerkte producten zoals gevelbekleding, terrasplanken en houten 
poorten. Tijdens dit bedrijfsbezoek krijgt u een unieke rondleiding en komen 
we meer te weten over de slimme systemen van het bedrijf.

Te gast bij Berlico
Kuurne
donderdag 27-09-2018

Berlico is gespecialiseerd in de productie van ramen en deurpanelen in PVC 
(Gealan) en aluminium. Al bijna 50 jaar staan ze garant voor dynamiek en 
vakmanschap, doorgegeven van vader op zoon, en beschikken ze naast hun 
eigen lakkerij over een eigen studie- en plaatsingsdienst.

Voka Hotspot: Hotel Ibis
De Panne
vrijdag 28-09-2018

Kort, krachtig en informeel netwerkmoment met lokale bedrijven. De perfecte 
manier om nieuwe contacten te leggen.

JOBROAD Brugge
OCMW, Brugge
dinsdag 02-10-2018 16:00

Integratie door werk, dat is JOBROAD. Via dit project wordt de taal-, 
mobiliteits- en competentiebarrière doorbroken om vlotter tot de 
arbeidsmarkt toe te treden. Lokale tewerkstelling en een goede werkattitude 
vormen de basis voor het aanleren van nieuwe competenties op de werkvloer. 
Door de betrokken werkzoekenden binnen het jaar aan een job te helpen, 
wordt hun integratieproces bovendien aanzienlijk versneld.

Voka Hotspot: Ostend Sea P’Lace
Oostende
woensdag 03-10-2018

Kort, krachtig en informeel netwerkmoment met lokale bedrijven. De perfecte 
manier om nieuwe contacten te leggen.

Festival van het Jong 
Ondernemerschap
Wagenoord, Mechelen
woensdag 03-10-2018 18:00

Eerste Jong Voka Festival tijdens de Week van het Ondernemerschap met 
Manu Beers, oprichter van Tomorrowland.

Vriendendiner De Hanze 
Crowne Plaza, Brugge
donderdag 04-10-2018

Informeel vriendendiner bij De Hanze met gastspreker Lieven Danneels, 
voorzitter Voka West-Vlaanderen en gedelegeerd bestuurder Televic Group.

Voka Open Bedrijvendag
Kortrijk
zondag 07-10-2018

Elke eerste zondag van oktober openen honderden bedrijven uit de meest 
uiteenlopende sectoren de deuren voor het grote publiek. Op zondag 
7 oktober heet ook Voka West-Vlaanderen u van harte welkom.

Te gast bij Westlandia
Ieper
dinsdag 09-10-2018

Westlandia is een professionele toeleverancier en onderaannemer in diverse 
domeinen van de industrie en dienstensector. Zowel multinationals als kmo’s, 
gemeenten en openbare besturen behoren tot hun klantenbestand.

Voka Hotspot: ICO Terminals
Zeebrugge
vrijdag 12-10-2018

Kort, krachtig en informeel netwerkmoment met lokale bedrijven. De perfecte 
manier om nieuwe contacten te leggen.

Te gast bij Vandemoortele 
Izegem
dinsdag 16-10-2018

Met de aanwezigheid in 12 Europese landen, 5.200 werknemers en een 
omzet van 1,4 miljard euro is het familiebedrijf sinds de oprichting in 1899 
uitgegroeid tot een toonaangevend internationaal voedingsbedrijf.

B2bnB
Sint Lodewijkscollege, Brugge
donderdag 11-10-2018

Netwerkontmoeting, georganiseerd door JCI in samenwerking met 
Apzi, De Hanze en Voka West-Vlaanderen waarbij Brugse ondernemers 
samengebracht worden rond innovaties en technologieën van de toekomst.

Voka Hotspot: Oost meets West
Locatie nog te bepalen
woensdag 17-10-2018

Kort, krachtig en informeel netwerkmoment met lokale bedrijven. De perfecte 
manier om nieuwe contacten te leggen.
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Design Fusion 
Kortrijk 
donderdag 18-10-2018 18:00

In het kader van de Biënnale Interieur organiseert Voka West-Vlaanderen in 
samenwerking met Designregio Kortrijk een inhoudelijk netwerkevent over 
Design Thinking, waarbij innovatie op een creatieve, mensgerichte manier 
vorm krijgt.

Voka Hotspot: Du Biez
Kortrijk
woensdag 24-10-2018

Kort, krachtig en informeel netwerkmoment met lokale bedrijven. De perfecte 
manier om nieuwe contacten te leggen.

Family Business Happening
Brouwerij De Halve Maan, Brugge 
donderdag 25-10-2018

Event exclusief voor en door West-Vlaamse familiebedrijven.

Proeven van de grens 
Locatie nog te bepalen
dinsdag 6-11-2018 18:00

Een onderneming dichtbij de grens heeft zo zijn voordelen. Dit afterwork 
event wordt georganiseerd om werkgevers uit de grensstreek met Wallonië en 
Noord-Frankrijk samen te brengen. Aan de hand van verschillende workshops 
leert u de voordelen van een grensoverschrijdende werking nog beter kennen.

JOBROAD Roeselare
Roeselare
donderdag 08-11-2018 09:00

Integratie door werk, dat is JOBROAD. Via dit project wordt de taal-, 
mobiliteits- en competentiebarrière doorbroken om tot de arbeidsmarkt 
toe te treden. Lokale tewerkstelling en een goede werkattitude vormen de 
basis voor het aanleren van nieuwe competenties op de werkvloer. Door de 
betrokken werkzoekenden binnen het jaar aan een job te helpen, wordt hun 
integratieproces aanzienlijk versneld.

Jong Voka visits Smart Solutions
Roeselare, Beveren
donderdag 08-11-2018 18:30

Jong Voka is graag te gast bij de ambassadeur van Trends Gazellen 2017. 
We krijgen er het boeiende ondernemersverhaal van Frederick Verhelst die 
in 2012 Smart Solutions oprichtte, een outsourcingbureau voor technische 
profielen.

Voka Hotspot: Depot
Ieper
vrijdag 09-11-2018

Kort, krachtig en informeel netwerkmoment met lokale bedrijven. De perfecte 
manier om nieuwe contacten te leggen.

Te gast bij Matthys Group
Waregem
donderdag 15-11-2018

Tijdens dit netwerkevenement krijgt u een unieke kijk op de werking van 
Matthys Group. Het bedrijf uit Waregem ontwerpt en bouwt machines op 
maat voor diverse sectoren zoals de textielsector, auto-industrie en bouw.

Tour de Wallonie
Locatie nog te bepalen 
dinsdag 20-11-2018 08:00

Op dit jobevent worden Waalse medewerkers gekoppeld aan West-Vlaamse 
bedrijven. Een win-winsituatie waarbij West-Vlaamse bedrijven exposure 
genieten en Waalse werkzoekenden kans maken op een job.

Voka Hotspot: Vlaemynck 
Business Center
Tielt
woensdag 21-11-2018

Kort, krachtig en informeel netwerkmoment met lokale bedrijven. De perfecte 
manier om nieuwe contacten te leggen.

Voka Ladies
Kursaal, Oostende
donderdag 22-11-2018

Voka Ladies is een ontmoetingsplatform voor vrouwelijke ondernemers 
en kaderleden in West-Vlaanderen. Er wordt gefocust op inhoud, debat en 
netwerking met een vrouwelijke toets.

Te gast bij De ABC (Artes Brugge 
Cruises) Tower
Zeebrugge
dinsdag 04-12-2018

De ABC-toren, een verwijzing naar ‘Artes-Brugge-Cruise’, is een polyvalent 
gebouw met  8 verdiepingen. Bouwheer Artes Depret werkt voor dit project 
samen met het havenbestuur van Zeebrugge dat enkele verdiepingen in deze 
kantoortoren zal betrekken. De bouw ving aan in de zomer van 2016 en het zal 
in de zomer van 2018 operationeel zijn.

Voka verwelkomt nieuwe leden
Voka, Kortrijk
donderdag 13-12-2018

Elk jaar kiezen meer dan honderd nieuwe bedrijven voor een lidmaatschap bij 
Voka West-Vlaanderen. Tijdens dit informeel netwerkmoment leert men Voka 
én elkaar kennen.

Nieuwjaarsrecepties
regio Ieper
maandag 14-01-2019
regio Brugge
donderdag 17-01-2019
regio Veurne
maandag 21-01-2019
regio Kortrijk, Roeselare en Tielt 
donderdag 24-01-2019
regio Oostende 
maandag 28-01-2019

Tijdens de nieuwjaarsrecepties 2019 klinken ondernemers en politici samen 
op een jaar waarin keuzes moeten worden gemaakt en richtingen bepaald. 
Een niet te missen afspraak dus.
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