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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 voorjaarsbrochure 2019 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

Partners
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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. 

HEEFT U EEN VRAAG OVER DEZE 
OF ANDERE TOPICS? LAAT HET 
ONS WETEN

• Algemeen Management 
Groeistrategie, overdracht, KPI’s, missie, visie ...

• Starterswerking 
Business modellen, starters-en groeifinanciering, 
partnerships, vermarkten van producten …

• Financieel & Fiscaliteit 
Gemeentefiscaliteit, belastingvermindering 
materieel en outillage, blauwe economie, 
financiering, socio-economische data-analyse …

• Overname & opvolging 
Familiaal Charter, waarderingstechnieken, 
groeien door overnames, carrièreplanning 
familiaal opvolger, externe bestuurders … 

• Innovatie 
Bescherming van innovatie, subsidies voor 
projecten en investeringen, onderzoekscentra en 
kennisinstellingen …

• Internationaal ondernemen 
Exportdocumenten, Incoterms, tijdelijke uitvoer, 
invoerrechten, statuut geregistreerd exporteur, 
Brexit, de Wet Macron …

• Manufacturing & Operational Excellence 
Lean manufacturing tools, innovatieve arbeids- 
organisatie: zelfsturende teams, industrie 4.0 …

• Menselijk kapitaal 
Werving en selectie, talentmanagement, opleidingen, 
ontslag, brainstormtechnieken, duaal leren …

• Mobiliteit 
Multimodaliteit, nieuwe transportvormen, 
mobiliteitsbudget, duurzame mobiliteit, fiscaliteit 
i.v.m. mobiliteit …

• Ruimtelijke ordening 
RUPs, herziening PRS West-Vlaanderen, BRV, 
omgevingsvergunning, archeologienota …

• Subsidies 
Vlaams, federaal, Europees subsidieaanbod, 
subsidiemogelijkheden detecteren, kmo-
portefeuille …

EERSTELIJNSADVIES,  
EXCLUSIEF VOOR  
VOKA-LEDEN

Heeft u een vraag over ondernemen, een 
reglementering of een moeilijke management-
beslissing? 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

SUBSIDIES  
VOOR UW 
OPLEIDINGEN 

WIJ HELPEN U OP WEG

Niets mis met zoekmachines. Maar een expert van 
vlees en bloed kan soms zo veel meer. Waarvoor 
kunt u zoal bij ons terecht? Enkele voorbeelden:.
• Een Turkse klant vraagt naar een ATR-document. 

Wat is dat precies?
• Hoe kunnen we medewerkers alternatief verlonen?
• Hoe werf ik een eerste medewerker aan? 
• Moeten we invoerrechten betalen om in Chili 

te leveren?
• Welke steunmaatregelen bestaan er op het vlak 

van innovatie?
• Hoe bereid ik mijn onderneming voor op een 

overdracht? 
• Hoe gebeurt de overdracht van intellectual 

property (IP) van medewerker naar de 
onderneming?

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 
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VOKA BIEDT KENNIS  
WAARMEE U VERDER KOMT  
IN VLAANDEREN, IN EUROPA  
OF IN DE WERELD,  
EN DAT IN VERSCHILLENDE FORMATS 

Community: Netwerk van eensgezinden dat 4 
keer per jaar samenkomt om te netwerken en te 
professionaliseren.

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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Jong Voka West-Vlaanderen brengt jonge ondernemers, 
professionals en toekomstige beslissingsnemers van 
ondernemingen, allen jonger dan 40 jaar, enkele keren 
per jaar samen. Voor jonge professionals is het immers 
belangrijk om elkaar te kunnen ontmoeten in een 
informele sfeer en zo hun netwerk uit te breiden. 
Zo kunnen ze ideeën uitwisselen en inspiratie opdoen. 
Jong Voka West-Vlaanderen 
telt inmiddels een 
community van meer dan 
1.800 young potentials.

Als bedrijfsleider is 
het uiterst belangrijk 
om in uzelf te blijven 
investeren. Plato Algemeen 
Management Jong 
Ondernemen richt zich 
tot zaakvoerders die max. 
8 jaar met hun bedrijf 
opgestart zijn en zich 
willen professionaliseren 
in één of meerdere 
managementdomeinen.

Bryo StandUp brengt 
toekomstige ondernemers 
vol ideeën maar zonder 
uitgekiend businessplan 
samen. Als deelnemer 
heeft u met andere 
woorden goesting om 
te ondernemen, maar u 
bent 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?”

StandUp

Kick-off: 
17 mei 2019

Student Bryo StandUp: 
van 10 tot 15 april 2019

StartUp

Kick-off: 
26 en 27 april 2019

ScaleUp

Kick-off: 
15 mei 2019

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. 

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. 

 
J U M P
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P l a t o

Voka - Kamer van 
Koophandel West-
Vlaanderen zet met 
JUMP sterk in op het 
inspireren van studenten 
en het boosten van jong 
ondernemerstalent in 
de regio.

Algemeen Management 
Jong Ondernemen 

Kick-off Plato Jonge 
Ondernemer: 

28 februari 2019

Kick-off Plato Jong 
Ondernemen: 
25 april 2019

StandUp

StartUp

ScaleUp
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Infosessie: Bryo 
Voka, Kortrijk
dinsdag 05-02-2019 18:30

Infosessie waarbij de verschillende Bryo-trajecten gekaderd 
worden. Een huidige Bryo-deelnemer schetst daarbij zijn/haar 
ervaringen met Bryo. 

Infosessie: Het belang van hr 
voor (startende) bedrijven
Voka, Kortrijk
donderdag 07-02-2019 08:00

Medewerkers zijn het kapitaal van uw onderneming. Ook jonge 
ondernemingen moeten inzetten op het vinden én houden van 
talent. We brengen de praktijkcase van ScaleUp bedrijf ‘We Group’ 
die hier op een slimme manier mee omgaat. 

Voka’s Matching Night
Brugge
zaterdag 23-02-2019 17:00

Tijdens deze Matching Night brengen we laatstejaarsstudenten in 
contact met potentiële werkgevers. 

Kick-off Plato Ondernemers - 
Algemeen Management Jonge 
Ondernemer
Loweide, Oostkamp 
donderdag 28-02-2019

Bij dit traject ligt de focus op de persoonlijke ontwikkeling van de 
ondernemer zelf. De nodige vaardigheden om een succesvolle 
ondernemer te worden, komen hier aan bod. Dit is met andere 
woorden het ideale traject voor starters en familiale opvolgers. 

Bryo Student StandUp 
naar Brasnov
Boekarest
woensdag 10-04-2019 t.e.m. 
maandag 15-04-2019

Voor deze Bryo Student StandUp nemen we studenten met 
ondernemingszin mee naar Brasnov in Boekarest voor een all-in 
inspirerende bootcamp. 

Kick-off Plato Ondernemers - 
Algemeen Management Jong 
Ondernemen
Loweide, Oostkamp 
donderdag 25-04-2019

Zijn de bouwstenen van uw startende onderneming gelegd? Maakt 
uw onderneming een gecontroleerde groei door? Wenst u zich te 
verdiepen in het optimaliseren van uw bedrijfsvoering? Voelt u de 
noodzaak om efficiënter om te springen met de bedrijfsmiddelen 
die u hebt op vandaag? Dan bent u bij Plato Jong Ondernemen 
aan het juiste adres. Samen met andere deelnemers bepaalt u zelf 
uw jaartraject onder begeleiding van Voka West-Vlaanderen. 

Kick-off Bryo StartUp
Brugge
vrijdag 26-04-2019 en 
zaterdag 27-04-2019 13:00

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. 

Kick-off Bryo ScaleUp
Voka, Kortrijk
woensdag 15-05-2019 08:00

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. 

Kick-off Bryo StandUp
Voka Box, Gent
vrijdag 17-05-2019 08:30

Dit traject brengt toekomstige ondernemers vol ideeën, maar 
zonder uitgekiend businessplan samen. Als deelnemer heeft u met 
andere woorden goesting om te ondernemen, maar u bent 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?” 

LAB SEMINARIE VOKA ACTUATRAJECTCOMMUNITY INFOSESSIE NETWERKING

 

Ontdek hier alle activiteiten in het kader van starterswerking.
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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 kunt 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.

“Onze prioriteit is het ontwikkelen en 
coachen van talent”

Frederick Thoen,  
plant manager 
& 
Delphine Breemersch,  
hr business partner, bij Pepsico – P.B.I. Fruit Juice Company

TRAJECT

VOOR WIE

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

DATA INFOSESSIES

5 FEBRUARI 2019: Welt Oostende

4 JUNI 2019: Langer gemotiveerd 
aan het werk door in te spelen op 
generatiekenmerken

DATA KICK-OFFS

donderdag 12 MAART 2019 en 
dinsdag 14 MEI 2019

PRIJS 

GRATIS VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN

voka.be/communities/west-
vlaanderen/welt

Duaal Leren voor 
trajectbegeleiders 
Locatie nog te bepalen
woensdag 16-01-2019 12:00

Tijdens deze infosessie komen praktijkvoorbeelden aan bod. Ook 
wordt een platform aangereikt waar trajectbegeleiders hun vragen, 
noden en expertise met elkaar kunnen delen. 

Voka Actua: Grensarbeid - bent u 
nog mee? 
Locatie nog te bepalen
dinsdag 23-01-2018 08:00

Na het volgen van deze Voka Actua bent u volledig mee omtrent 
de laatste wijzigingen met betrekking tot grensarbeid. 

Infosessie Welt Oostende 
Locatie nog te bepalen
dinsdag 05-02-2019

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. Deze infosessie 
wordt georganiseerd in samenwerking met het Economisch 
Huis Oostende. 

Tour de Wallonie 
Voetbalstadion, Moeskroen
donderdag 07-02-2019 08:00

In samenwerking met de Waalse arbeidsbemiddelaar Le Forem 
organiseert Voka West-Vlaanderen voor de derde maal een 
Vlaams-Waalse jobbeurs, deze keer in Moeskroen. 

Infosessie: Het belang van hr voor 
(startende) bedrijven 
Voka, Kortrijk
donderdag 07-02-2019 08:00

Medewerkers zijn het kapitaal van uw onderneming. Ook jonge 
ondernemingen moeten inzetten op het vinden én houden van 
talent. We brengen de praktijkcase van ScaleUp bedrijf ‘We Group’ 
die hier op een slimme manier mee omgaat. 

Hoe wordt een medewerker 
ambassadeur in uw onderneming? 
Westhoek
dinsdag 12-02-2019 19:00

Voka West-Vlaanderen en Unizo West-Vlaanderen informeren 
en sensibiliseren u omtrent employer branding. Deze infosessie 
geeft u de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met 
gelijkgestemden. 

Lab: Asset Based Talent 
Management voor technische 
verantwoordelijken 
Voka, Kortrijk
dinsdag 12-02-2019 16:30

Kent u het verschil tussen kwalificaties, competenties en talenten? 
Is er in uw bedrijf een planmatige en gestructureerde aanpak 
van de skills en competenties van elke technische medewerker? 
Tijdens dit lab krijgt u de essentiële basics mee om een asset 
based talentmanagement in uw bedrijf uit te bouwen. 

Duaal Leren voor ondernemingen 
Locatie nog te bepalen
donderdag 14-02-2019 12:00

Tijdens deze infosessie komen praktijkvoorbeelden aan bod. Ook 
wordt een platform aangereikt waar ondernemingen hun vragen, 
noden en ervaringen met elkaar kunnen delen. 

 

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

LAB SEMINARIE VOKA ACTUATRAJECTCOMMUNITY INFOSESSIE NETWERKING
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Seminarie: Hoe uw medewerkers 
belonen op een fiscaalvriendelijke 
manier? 
e-BO Enterprises, Ieper
donderdag 14-02-2019 08:30

Welke mogelijkheden zijn er om werknemers fiscaal vriendelijk 
te verlonen (aandelenopties, warranten …)? Hoe kunnen we van 
medewerkers mede-eigenaars maken zodat ze mee profiteren 
van de groei van het bedrijf? Biedt de nieuwe vennootschapswet 
nieuwe opportuniteiten? Na dit seminarie heeft u een duidelijke 
kijk op alle mogelijkheden en kunt u inschatten wat het beste past 
bij uw bedrijf. 

Lab: Employer branding - hoe 
trekt u het juiste talent aan in een 
digitale wereld? 
Pittman Seafoods, Zeebrugge
donderdag 21-02-2019 08:30

Hoe trekt u als werkgever getalenteerde en gemotiveerde 
sollicitanten aan? En hoe zorgt u voor een kwalitatieve instroom 
van de juiste profielen in een steeds evoluerende digitale wereld? 
Voka West-Vlaanderen gaat samen met u aan de slag om te 
ontdekken wat u als bedrijf moet doen om top-of-mind te blijven 
bij potentiële medewerkers. 

Voka Actua: Wat zijn de actuele 
eindeloopbaan mogelijkheden 
voor uw werknemers? 
Voka, Kortrijk
donderdag 21-02-2019 08:30

Deze Voka Actua geeft u inzicht in de eindeloopbaan 
mogelijkheden voor uw werknemers. We overlopen de toegangs- 
en leeftijdsvoorwaarden tijdskrediet/ landingsbanen, SWT en 
(vervroegd) pensioen. 

Voka’s Matching Night 
Brugge
zaterdag 23-02-2019 17:00

Tijdens deze Matching Night brengen we laatstejaarsstudenten in 
contact met potentiële werkgevers. 

Kick-off Welt haven Zeebrugge en 
Welt Oostende 
Locatie nog te bepalen
dinsdag 12-03-2019

In een Welt-traject krijgt u vanuit Voka advies op maat over uw 
personeels-en opleidingsbeleid en kunt 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. 

Hoe wordt een medewerker 
ambassadeur in uw onderneming? 
Westhoek
donderdag 14-03-2019 19:00

Voka West-Vlaanderen en Unizo West-Vlaanderen informeren 
en sensibiliseren u omtrent employer branding. Deze infosessie 
geeft u de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met 
gelijkgestemden. 

LAB SEMINARIE VOKA ACTUATRAJECTCOMMUNITY INFOSESSIE NETWERKING

Seminarie: Verhoogde sociale 
inspectie - bent u klaar voor 
onverwacht bezoek? 
Vanden Broele Group, Brugge
dinsdag 19-03-2019 17:00

Sociale inspecties en het sociaal strafrecht winnen meer en meer 
aan belang. De talrijke verplichtingen die u als werkgever heeft, 
worden niet alleen afgetoetst door werknemers en/of vakbonden, 
maar ook de verschillende inspectiediensten en in een latere fase 
door een rechtbank. Ook uw onderneming kan in 2019 bezoek 
krijgen van een sociale inspecteur die met ruime bevoegdheden 
uw compliance qua sociale wetgeving aftoetst. Ook ernstige 
arbeidsongevallen, dood op de werkvloer, pesten en andere 
psychosociale risico’s komen in dit seminarie aan bod. 

Seminarie: Job crafting - 
sleutelen aan werk 
Bedrijvencentrum, Roeselare
donderdag 21-03-2019 08:30

Net als vele andere werkgevers ervaart ook u wellicht hoe 
belangrijk het vandaag is om bewust om te gaan met talent en te 
zorgen voor een mooi en werkbaar werk. Maar hoe doet u dit? En 
hoe zorgt u ervoor dat medewerkers hierin eigen regie nemen? 
Job- en teamcrafting kunnen hierbij helpen. 

Kick-off Plato Experten - 
Hr algemeen 
Loweide, Oostkamp
donderdag 04-04-2019

Plato Experten Hr richt zich tot hr-verantwoordelijken die op 
zoek zijn naar kennis, best practices en tips & tricks om zo hun 
personeelsbeleid verder te verfijnen en hedendaagse uitdagingen 
het hoofd te bieden. De thema’s worden door de deelnemers zelf 
bepaald in het begin van het traject. 

Kick-off Plato Experten - Hr 
Arbeidsmarktkrapte *nieuw* 
Loweide, Oostkamp
donderdag 04-04-2019

De zoektocht naar geschikt personeel is geen evidentie. De West-
Vlaamse arbeidsmarkt is leeggevist. Het vinden van de witte raaf 
is een illusie geworden. De war for talent verandert in een war for 
motivated people. Bedrijven bevinden zich op een keerpunt en 
zijn meer dan ooit genoodzaakt om nieuwe manieren te vinden 
om de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan. Voka West-Vlaanderen 
wil met dit Plato-traject bedrijven ondersteunen in hun zoektocht 
naar alternatieven, opportuniteiten en concrete tools en/of 
methodieken die zich als oplossing kunnen aanbieden. 

Duaal Leren voor 
trajectbegeleiders en 
ondernemingen 
Locatie nog te bepalen
donderdag 25-04-2019 12:00

Tijdens deze infosessie komen praktijkvoorbeelden aan bod. 
Ook wordt een platform aangereikt waar trajectbegeleiders en 
ondernemingen elkaar kunnen ontmoeten. 
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Hoe wordt een medewerker 
ambassadeur in uw onderneming? 
Westhoek
donderdag 25-04-2019 19:00

Voka West-Vlaanderen en Unizo West-Vlaanderen informeren 
en sensibiliseren u omtrent employer branding. Deze infosessie 
geeft u de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met 
gelijkgestemden. 

Kick-off Welt 
Locatie nog te bepalen
dinsdag 14-05-2019

In een Welt-traject krijgt u vanuit Voka advies op maat over uw 
personeels-en opleidingsbeleid en kunt 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. 

Lab: Hou medewerkers gezond, 
werk in optimale omstandigheden 
en vermijd verzuim 
Ibis Styles Hotel, Zeebrugge
donderdag 16-05-2019 09:00

Jaar na jaar stijgen verzuim en de bijhorende kosten. Afwezige 
medewerkers betekenen voor uw organisatie niet alleen een 
verlies aan productiviteit, kennis en ervaring, ze kosten u als 
werkgever ook flink wat geld. Gedurende 3 voormiddagen krijgt u 
heel wat info omtrent ziekteverzuim en re-integratie van langdurig 
zieken. Tijdens de 4e voormiddag krijgt u de kans eigen casussen 
of beleid voor te stellen aan de groep. 

Seminarie: De voordelen van pre-
boarding en onboarding 
Voka, Kortrijk
vrijdag 17-05-2019 09:00

Wist je dat 80 % van de medewerkers binnen de 6 maanden 
beslissen over blijven of vertrekken? En gemiddeld 35 % de 
organisatie verlaat binnen de eerst 2 jaar? Onboarding is meer 
dan het onthaal op de 1e dag, het verwijst naar een mechanisme 
waardoor nieuwe medewerkers de nodige kennis, vaardigheden 
en gedrag verwerven om opgenomen te worden in uw organisatie.  
In tijden van talentschaarste is het meer dan belangrijk hieraan 
aandacht te besteden. 

Infosessie Welt: Langer 
gemotiveerd aan het werk door in 
te spelen op generatiekenmerken 
Bedrijvencentrum, Roeselare
dinsdag 04-06-2019 08:00

Elke generatie kijkt anders. Opvoeding, tijdsgeest en vroegere 
ervaringen kleuren de bril. Verhoog de retentie, werktevredenheid 
en arbeidsproductiviteit door in te spelen op de kenmerken en 
verwachtingen van de diverse generaties op de werkvloer. Wat 
zijn mogelijke hindernissen, maar waar kan juist ook de verbinding 
gelegd worden? 

LAB SEMINARIE VOKA ACTUATRAJECTCOMMUNITY INFOSESSIE NETWERKING
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Hieronder vindt u alle activiteiten die vallen onder het management domein ‘Financieel, fiscaal & juridisch’.

Infosessie: De mogelijkheden 
van private equity voor uw 
onderneming 
Deloitte, Roeselare
donderdag 07-02-2019 18:00

Wat is private equity? Wie zijn de spelers op de markt? Hoe werkt 
het? Wat moet men weten? Welke bedrijven komen in aanmerking? 
Wat is het alternatief? Tijdens deze infosessie komt u te weten 
of uw private equity interessant is voor de verdere groei van uw 
onderneming. 

Seminarie: Hoe uw medewerkers 
belonen op een fiscaalvriendelijke 
manier? 
e-BO Enterprises, Ieper
donderdag 14-02-2019 08:30

Welke mogelijkheden zijn er om werknemers fiscaal vriendelijk 
te verlonen (aandelenopties, warranten …)? Hoe kunnen we 
van medewerkers mede-eigenaars maken zodat ze mee 
profiteren van de groei van het bedrijf? Welke vormen zijn er van 
aandeelhouderschap? Biedt de nieuwe vennootschapswet nieuwe 
opportuniteiten? 
Na dit seminarie heeft u een duidelijke kijk op alle mogelijkheden 
en kunt u inschatten wat het beste past bij uw bedrijf. 

Voka Actua: De economische 
tendensen voor 2019 
Voka, Kortrijk
woensdag 20-02-2019 08:00

Bart Van Craeynest is de nieuwe econoom voor Voka. Hij komt 
voor onze West-Vlaamse afdeling de economische tendensen 
voor 2019 toelichten. De start van de vorige crisis ligt ondertussen 
meer dan tien jaar achter ons. De voorbije jaren deed de 
wereldeconomie het redelijk goed, maar hoe lang blijft dat nog 
duren? Een blik op de huidige toestand van de wereldeconomie, 
de vooruitzichten voor de komende jaren en de implicaties van dat 
alles voor België. 

Kick-off Plato Ondernemers - 
Finance *nieuw*
Loweide, Oostkamp
donderdag 28-02-2019

Een grondig inzicht in het eigen financieel beleid is essentieel voor 
een succesvolle onderneming. Plato Ondernemers Finance richt 
zich tot ondernemers die meer rendement willen halen uit hun 
onderneming. Na het verwerven van deze kennis zal u beter in 
dialoog kunnen gaan met uw boekhouder en bankier

Seminarie: Verhoogde sociale 
inspectie - bent u klaar voor 
onverwacht bezoek? 
Vanden Broele Group, Brugge
dinsdag 19-03-2019 17:00

Sociale inspecties en het sociaal strafrecht winnen meer en meer 
aan belang. De talrijke verplichtingen die u als werkgever heeft, 
worden niet alleen afgetoetst door werknemers en/of vakbonden, 
maar ook de verschillende inspectiediensten en in latere fase 
door een rechtbank. Ook uw onderneming kan in 2019 bezoek 
krijgen van een sociale inspecteur die met ruime bevoegdheden 
uw compliance qua sociale wetgeving aftoetst. Ook ernstige 
arbeidsongevallen, dood op de werkvloer, pesten en andere 
psychosociale risico’s komen aan bod. 

LAB SEMINARIE VOKA ACTUATRAJECTCOMMUNITY INFOSESSIE NETWERKING

Infosessie: Groeifinanciering 
Voka, Kortrijk
donderdag 21-03-2019 18:00

Tijdens deze infosessie maakt u kennis met het 
financieringslandschap in Vlaanderen voor start-ups & 
gevestigde kmo’s. Daarnaast krijgt u een beeld van alle mogelijke 
financieringsopties voor uw bedrijf. Na de sessie kunt met de 
adviseurs ter plaatse uw beste opties verder bespreken. 

Seminarie: Cash is King 
Deloitte, Roeselare
maandag 25-03-2019 08:45

Als snel groeiende onderneming is het niet altijd evident om uw 
liquiditeit onder controle te krijgen en te behouden. Tijdens deze 
sessie worden 3 liquiditeitsdrivers (cash flow – werkkapitaal – 
financiering) toegelicht aan de hand van concrete best practices, 
aangevuld met de nodige tips & tricks. 

Seminarie: Uw 
aankoopboekhouding doorgelicht 
Deloitte, Roeselare
donderdag 25-04-2019 08:30

In dit seminarie geven we een volledig overzicht van de btw-
aspecten gerelateerd aan uw aankoopbeleid. Waar worden 
goederen aangekocht? Kan de btw gerecupereerd worden? Is 
de aankoop voldoende ‘bewezen’? En worden de investeringen 
voldoende opgevolgd? 

Lab: Financiën voor niet-
financiëlen 
Voka, Kortrijk
vrijdag 26-04-2019 09:00

Tijdens dit lab leert u in een duidelijke en eenvoudige taal de 
financiële gegevens van uw bedrijf juist te interpreteren. U zult ze 
beter begrijpen en een waardevollere gesprekspartner zijn voor uw 
collega’s, financiële afdeling of groepscontroller. 

Seminarie: Onroerend goed: 
problematieken waar ook uw 
onderneming mee geconfronteerd 
wordt 
Deloitte, Roeselare
donderdag 06-06-2019 08:30

Bouwbedrijven worden met een complexe facturatie 
geconfronteerd. Wanneer dient btw aangerekend te worden? En 
welk tarief is van toepassing? Deze regelgeving belangt echter elke 
sector aan. Bedrijven kunnen bouwen (toevallige belastingplicht …), 
verbouwen, onroerend goed verhuren … We geven via dit seminarie 
een overzicht van alle geldende regels. 

Kick-off Plato Experten - Finance 
Loweide, Oostkamp
donderdag 19-09-2019

Plato Experten Finance brengt financieel verantwoordelijken 
samen om ervaringen uit te wisselen over financiële en 
operationele topics. Gedurende het traject proberen we vanuit 
verschillende inzichten en benaderingen uw financieel beleid 
verder te optimaliseren. 
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Ontdek hier alle activiteiten in het kader van ‘Innovatie en digitalisering’.

Virtual / Augmented Reality 
ScOUT!ng 
Locatie nog te bepalen
maandag 04-02-2019 09:00

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: Subsidies voor uw 
groei- en innovatieprojecten 
Voka, Kortrijk
maandag 11-02-2019 09:00

Heeft u investerings- en/of innovatieplannen? Weet dan dat 
de overheid een omvangrijk subsidie-instrumentarium ter 
beschikking stelt van bedrijven. Wat houden deze subsidies in? 
Komt uw project voor dergelijke subsidies in aanmerking? U komt 
het te weten tijdens deze korte infosessie. 

Lab: Employer branding - hoe 
trekt u het juiste talent aan in een 
digitale wereld? 
Pittman Seafoods, Zeebrugge
donderdag 21-02-2019 08:30

Hoe trekt u als werkgever getalenteerde en gemotiveerde 
sollicitanten aan? En hoe zorgt u voor een kwalitatieve instroom 
van de juiste profielen in een steeds evoluerende digitale wereld? 
Voka West-Vlaanderen gaat samen met u aan de slag om zo te 
ontdekken wat u als bedrijf moet doen om top-of-mind te blijven 
bij potentiële medewerkers. 

Lab: Cybersecurity 
Voka, Kortrijk
woensdag 27-02-2019 13:00

Het doel van dit lab is om op een gestructureerde manier een 
‘cybersecurity beveiligingsbeleid’ dat compatibel is met de 
huidige standaarden op te stellen en in te voeren in de eigen 
organisatie. Aan de hand van een concrete case komen de 
deelnemers in aanraking met methodes en tools om hun eigen 
‘beveiligingsbeleid’ op te bouwen. 

Infosessie: Artificiële Intelligentie - 
Bootstrap voor uw business? 
Delaware, Kortrijk
vrijdag 15-03-2019 08:30

Artificiële intelligentie en machine learning zijn hot topics en 
worden bestempeld als de kerntechnologie voor bedrijven 
om de 21ste eeuw in te stappen. In deze opleiding kijken we 
voorbij de hype en geven we inzichten in de concepten en 
toepassingsgebieden van deze nieuwe ontwikkelingen. Aan 
de hand van real-life-use-cases exploreren we de diverse 
mogelijkheden en geven we concrete voorbeelden hoe deze 
technologie vandaag toegevoegde waarde creëert in diverse 
industrieën en bedrijfsprocessen. Tenslotte bespreken we 
methodes om hiermee in een organisatie van start te gaan en hoe 
de eerste projecten snel kunnen opgestart worden . 
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Seminarie: Hou uw ERP-pakket 
futureproof 
Deloitte, Roeselare
donderdag 23-05-2019 08:30

Digitalisering is een must voor elke onderneming, maar een 
sterke hand die alles begeleidt is minstens even belangrijk. Via dit 
seminarie reiken we tools aan om fouten te helpen detecteren, in 
te grijpen bij wijzigingen en vooral voorbereid te zijn op mogelijke 
controles. 

Voka Tech Visit Industrie 4.0 
Campus KULeuven, Brugge
vrijdag 24-05-2019 12:00

Tijdens dit bezoek maakt u kennis met de nieuwste technologieën 
en concepten binnen de kennis- en maakindustrie. De labo’s 
van de KU Leuven campus Brugge maken deel uit van het 
competentiecentrum Machinebouw & Mechatronica West-
Vlaanderen van de Fabrieken voor de Toekomst. 

Circulaire roadtrip: Maak kennis 
met 10 circulaire cases op 1 dag 
West-Vlaanderen
vrijdag 14-06-2019

Inspiratiemissie in het kader van de Fabrieken voor de Toekomst. 
De missie toont hoe West-Vlaamse bedrijven business maken 
van circulaire economie. Met deze roadtrip willen we (openbare) 
besturen, bedrijven, organisaties, ondertekenaars van de Green 
Deal … inspireren met het circulaire aanbod in West-Vlaanderen. 
Daarnaast is het een ideale opportuniteit om allerhande contacten 
te leggen en kennis uit te wisselen in de wereld van de circulaire 
economie.

Voka Tech Visit Industrie 4.0 
Kortrijk
vrijdag 21-06-2019 12:00

Tijdens dit bezoek maakt u kennis met de nieuwste technologieën 
en concepten binnen de kennis- en maakindustrie. De labo’s 
van de UGent en Sirris te Kortrijk maken deel uit van het 
competentiecentrum Machinebouw & Mechatronica West-
Vlaanderen van de Fabrieken voor de Toekomst. 

Kick-off Plato Experten - Digitaal 
Locatie nog te bepalen
donderdag 03-10-2019

De digitalisering van uw bedrijf gaat soms sneller dan u zou 
denken of willen. Plato Experten Digitaal richt zit tot de IT-
verantwoordelijken die kennis en ervaringen willen uitwisselen 
over de digitalisering binnen hun bedrijf. Aangezien de deelnemers 
de thema’s zelf mogen kiezen aan het begin van het traject, zijn de 
topics brandend actueel. 

LAB SEMINARIE VOKA ACTUATRAJECTCOMMUNITY INFOSESSIE NETWERKING

Seminarie: Creatieve content met 
gratis apps 
Voka, Kortrijk
donderdag 21-03-2019 08:45

Tijdens deze off-en online training, gaat u met gratis tools aan de 
slag. U leert tijdens deze training leukere video’s maken, uw social 
media kanalen beter plannen, een saaie foto omvormen tot een 
leuke visual. Tot slot vertellen we u waar u gratis video’s en foto’s 
kan vinden. 

Infosessie: Fiscale incentives 
bij innovatie 
Deloitte, Roeselare
dinsdag 26-03-2019 12:00

Met fiscale incentives zoals de innovatie-aftrek, het 
belastingkrediet voor onderzoek & ontwikkeling en de gedeeltelijke 
vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor 
onderzoek & ontwikkeling biedt de federale overheid aan bedrijven 
een stevige financiële duw in de rug voor bij hun innovatie-
investeringen. Tijdens deze infosessie krijgt u alle praktische info. 

Inspiratietrip naar Saint-Etienne 
Saint-Etienne, Lyon 
woensdag 27-03-2019 t.e.m.  
vrijdag 29-03-2019

Van woensdag 27 t.e.m. 29 maart 2019 organiseren Voka West-
Vlaanderen en Designregio Kortrijk een inspiratietrip naar de regio 
Saint-Etienne-Lyon. Naast een bezoek aan de Design Biënnale 
staan bedrijfsbezoeken bij innovatoren uit de regio Saint-Etienne 
en Lyon op het programma. 

Instapmoment 5x5 - Design 
thinking 
Locatie nog te bepalen 
woensdag 06-05-2019

Met de 5x5-methodiek wil Voka West-Vlaanderen 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. 

Kick-off Business Club Innovation 
Locatie nog te bepalen 
donderdag 09-05-2019

Voor de Business Club Innovation brengen we bedrijfsleiders, 
R&D-verantwoordelijken, innovatiemanagers en 
productontwikkelaars samen rond de tafel. De open 
groepsdynamiek binnen de Business Club zal u inspireren, 
verrijken met kennis en ervaringen en u in staat stellen 
om uw activiteiten strategisch verder uit te bouwen of te 
professionaliseren. 
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Ontdek hier alle activiteiten rond de thema’s ‘Operations en supply chain’.

LAB SEMINARIE VOKA ACTUATRAJECTCOMMUNITY INFOSESSIE NETWERKING

Lab: Van teamlid naar teamleider 
Voka, Kortrijk
woensdag 30-01-2019

Eerst was u collega en nu wordt u leidinggevende. Voor uw 
teamleden, maar ook voor uzelf is dit een hele verandering. Tijdens 
dit lab leert u de knepen van goed en efficiënt leiderschap.

Seminarie: Blockchain voor 
logistieke toepassingen 
Locatie nog te bepalen
woensdag 03-04-2019 13:00

Blockchain is wellicht één van de meest gehypete maar ook minst 
begrepen begrippen van de laatste jaren. Ook in transport en 
logistiek treedt blockchain meer en meer op de voorgrond. Niet 
alleen bedrijven als Maersk-IBM maar ook publieke spelers zoals 
de Belgische douane zien er dé manier in om logistieke netwerken 
drastisch te vereenvoudigen en te versnellen. In dit seminarie 
leggen we in heldere taal uit waar het in blockchain nu precies om 
draait, en wat de impact ervan kan zijn op transport en logistiek. 

Lab: évoluer de membre à chef à 
chef d’équipe 
Voka, Kortrijk
maandag 29-04-2019 13:30

Eerst was u collega en nu wordt u leidinggevende. Voor uw 
teamleden maar ook voor uzelf is dit een hele verandering. Tijdens 
dit lab leert u de knepen van goed en efficiënt leiderschap. Wegens 
grote vraag bieden we dit lab aan in het Frans. 

Infosessie: De nieuwe trends 
binnen e-commerce 
Stede 51, Harelbeke
woensdag 15-05-2019 18:30

Jaar na jaar groeit de Belgische e-commercemarkt met double 
digit-cijfers en niemand die eraan twijfelt dat deze positieve trend 
nog een hele poos zal aanhouden. Echter gebeurt dit niet meer 
louter online maar wint offline terug aan belang, dit noemen we 
de onlife ervaring. Welk deel heeft wel belang en hoe zetten we er 
best op in? 

Seminarie: Deeleconomie: 
circulair aankopen 
Locatie nog te bepalen
dinsdag 21-05-2019 09:00

Vandaag leven we in een wegwerpeconomie die zeer lineair is: we 
maken producten, we gebruiken ze en gooien ze vervolgens weg. 
Circulaire economie zal de economie van de toekomst moeten 
worden als we onze welvaart hoog willen houden. We moeten 
oplossingen bedenken om niet steeds primaire grondstoffen aan 
te wenden. 

Seminarie: In- of outsourcen 
van wegtransport 
Bedrijvencentrum 3koningen, 
Torhout
woensdag 29-05-2019 08:30

Het in- of outsourcen van transport is een keuze dat per case 
een aparte oefening vraagt. In deze infosessie rijken we u alle 
elementen aan om beide opties tegenover elkaar te zetten. 
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Leer meer over ‘Sales, marketing en communicatie’ met deze activiteiten.

Seminarie: Impactvollere 
communicatie 
Voka, Kortrijk
donderdag 31-01-2019 08:30

Het doel is om de deelnemers assertiever te laten communiceren. 
Ze winnen aan impact en weten na de workshop hoe ze kunnen 
werken aan hun individuele werkpunten in hun concrete situatie. 
We creëren een veilige omgeving in een veilige groep waar de 
deelnemers geprikkeld en geïnspireerd worden om aan de slag te 
gaan met lichaamstaal, afstand tot de gesprekspartner, energie en 
hoe ze hun stem gebruiken. 

Lab: Commerciële toolbox voor 
internal sales 
Voka, Kortrijk
woensdag 13-02-2019 08:45

Klantencontacten gebeuren meer en meer vanuit het bedrijf. 
Tijdens dit lab leert u hoe u vanuit de commerciële binnendienst 
kunt bijdragen aan een optimale relatie met de (toekomstige) klant, 
hoe u verkoopkansen detecteert en bijdraagt aan de retentie van 
bestaande klanten. 

Kick-off Plato Experten - 
Strategische Sales *nieuw* 
Loweide, Oostkamp
donderdag 28-02-2019

Als salesmanager of salesdirector bent u verantwoordelijk voor 
zowel de organisatie, de coördinatie, als het beheer van de verkoop 
van bepaalde producten of diensten. Door de verscheidenheid aan 
verantwoordelijkheden zou de basis soms vergeten worden. Tijdens 
dit traject gaan we terug naar die basis en helpen we u terug op een 
strategisch niveau na te denken over uw salesmanagement.

Seminarie: Disruptive selling - 
customer centricity in marketing, 
sales en customer service 
Voka, Kortrijk
donderdag 28-02-2019 08:30

De manier waarop we vandaag sales, marketing en customer 
service organiseren als afzonderlijke pijlers binnen een 
onderneming, is vanuit het perspectief van ‘disruptive 
selling’ niet langer future-proof. Onder invloed van de nieuwe 
marketingtechnieken én de consument die 24/7 beschikbaar is, 
moeten sales, marketing en customer service in de eerste plaats 
samenwerken als een geïntegreerd geheel. 

Seminarie: What to sell? 
Bedrijvencentrum 3koningen, 
Torhout
maandag 18-03-2019 08:30

Door nieuwe technologieën of regelgeving wordt elk bedrijf 
uitgedaagd om zich constant aan te passen. Het aanbod dat 
gisteren goed aansloeg kan morgen achterhaald zijn door een 
traditioneel of atypisch alternatief. In dit seminarie overlopen we 
hoe we op de meeste efficiënte en effectieve wijze het aanbod 
kunnen laten evolueren aan de steeds evoluerende behoeften en 
verwachtingen van klanten en prospecten. 

Seminarie: Creatieve content met 
gratis apps 
Voka, Kortrijk
donderdag 21-03-2019 08:45

Tijdens deze off-en online training gaat u met gratis tools aan de 
slag. U leert tijdens deze training leukere video’s maken, uw social- 
mediakanalen beter plannen, een saaie foto omvormen tot een leuke  
visual. Tot slot vertellen we u waar u gratis video’s en foto’s kan vinden. 

Seminarie: Kwaliteitsvolle video’s 
maken met smartphone 
Voka, Kortrijk
donderdag 28-03-2019 08:45

Korte, krachtige video’s als marketingtool inzetten groeit aan 
populariteit. Beelden zeggen immers veel meer dan woorden. Tijdens 
deze combi opleiding van on-en offline training, leert u kwaliteitsvolle 
video’s maken en bewerken met uw smartphone of tablet.

Seminarie: WhatsApp voor zakelijk 
gebruik 
Voka, Kortrijk
woensdag 25-04-2018 08:45

Wereldwijd telt WhatsApp 1,7 miljard gebruikers. Meer en meer 
wordt het medium ingezet voor professionele doeleinden. Wat 
zijn nu net de mogelijkheden en voordelen van WhatsApp in een 
professionele context? Hoe begint u eraan en hoe veilig is het? 

Seminarie: How to sell  
Bedrijvencentrum 3koningen, 
Torhout
maandag 29-04-2019 8:30

 Hoe kunt u uw organisatie op een optimale manier positioneren? En 
hoe zorgt u ervoor dat eenieder in het bedrijf als ambassadeur kan 
fungeren? Organisaties dienen de goede balans te vinden tussen 
online en offline acties. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op het 
gebruik van sociale media. Daarnaast komen ook praktische tips over 
het gebruik ervan aan bod.

Seminarie: Power BI als Salestool 
Voka, Kortrijk
donderdag 09-05-2019 09:00

Grote organisaties hebben vandaag uitgebreide business intelligence 
oplossingen die het managementteam toelaten op basis van 
dashboards, scorecards en rapporten een organisatie op te volgen 
en te sturen. In kleinere bedrijven en op afdelingsniveau zien we dat 
die tools vaak niet of onvoldoende gebruikt worden. Veelal wordt 
gedacht dat het bouwen van zo’n dashboards een complexe en IT-
gedreven inspanning vergt. Met Power BI brengt Microsoft een gratis 
pakket op de markt die de uitgebreide rapporterings- en dashboard 
mogelijkheden van traditionele Business Intelligence oplossingen in 
de handen brengt van iedereen. 

Plato Ondernemers - 
Communicatie 
Loweide, Oostkamp
donderdag 09-05-2019

Als bedrijf dient u goed en duidelijk te communiceren, zowel 
naar uw eigen medewerkers als naar uw stakeholders. Duidelijk 
communiceren vraagt specifieke skills en inzicht in hoe u anderen 
moet benaderen, alsook een duidelijk uitgeschreven kader. In dit 
traject komen thema’s aan bod zoals cultuurverschillen, crisis-
communicatie, persoonlijkheidstesten, presentatietechnieken … 

Plato Ondernemers - Customer 
Journey *nieuw*
Loweide, Oostkamp
donderdag 09-05-2019

Als ondernemer is het belangrijk om de weg die een (potentiële) 
klant aflegt in beeld te hebben. Hierdoor kunt u zien waar de klant 
eventueel afhaakt of net overgaat tot een aankoop. In dit traject 
laten we u inzicht krijgen in de klantenreis en kijken we per fase 
van de reis hoe deze geoptimaliseerd kan worden. 

Kick-off Plato Experten - 
Communitymarketing *nieuw* 
Loweide, Oostkamp
donderdag 19-09-2019

Welke rol kan het marketingdepartement spelen in de interactie 
tussen de verschillende departementen? Hoe kunt u als 
marketingverantwoordelijke de ‘lijm’ zijn tussen de verschillende 
teams? Hoe evolueert de rol van een marketeer? Tijdens dit traject 
ontdekt u hoe u als marketingverantwoordelijke een co-creator 
kan zijn met innovatie, hr, sales, communicatie …

LAB SEMINARIE VOKA ACTUATRAJECTCOMMUNITY INFOSESSIE NETWERKING
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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. 
Door in een vertrouwelijke en open sfeer ervaringen te delen 
met collega’s uit andere sectoren, zal u meer nieuwe inzichten 
verwerven dan ooit tevoren. U verzamelt niet alleen kennis en 
praktische tips & tricks, maar legt ook kwaliteitsvolle contacten 
met gastexperten en collega-deelnemers.
1 jaar, 12 sessies 

EXPERTEN 

Als verantwoordelijke binnen een bedrijf is het uiterst belangrijk 
om in uzelf te blijven investeren. Plato Experten richt zich tot 
kaderleden, leidinggevenden en ondernemende medewerkers 
die zich (verder) willen professionaliseren in één of meerdere 
managementdomeinen. Plato Experten benadert de diverse 
managementdomeinen vanuit een bepaalde visie, tool of best 
practice. De invulling van de thema’s wordt grotendeels bepaald 
door de behoeften en noden die leven bij de deelnemers

OPSTARTDATA

• Management@Work 04-04-2019
• Finance 19-09-2019
• Hr Algemeen 04-04-2019
• Hr Arbeidsmarktkrapte *nieuw* 04-04-2019
• Digitaal 03-10-2019
• Strategische Sales *nieuw* 28-02-2019
• Community- marketing *nieuw* 19-09-2019
• Business Projectmarkten *nieuw* 19-09-2019

ONDERNEMERS

Als bedrijfsleider van een kmo is het uiterst 
belangrijk om in uzelf te blijven investeren. Plato 
Ondernemers richt zich tot zaakvoerders die 
zich willen professionaliseren in één of meerdere 
managementdomeinen. Plato Ondernemers 
behandelt diverse thema’s rond ondernemerschap, 
die grotendeels bepaald worden door de behoeften 
en noden die leven bij de ondernemers.

OPSTARTDATA

• Algemeen Management Kmo (5 - 70 werknemers)  
22-02-2019 - 03-10-2019

• Algemeen Management Jonge Ondernemer 
*nieuw*  
28-02-2019

• Algemeen Management Jong Ondernemen 
(Bedrijven jonger dan 8 jaar) 25-04-2019

• Algemeen Management Fundamentals *nieuw* 
25-04-2019

• Finance *nieuw* 28-02-2019
• Strategie 25-04-2019
• Communicatie 09-05-2019
• Customer Journey *nieuw* 09-05-2019
• Strategische Sales *nieuw* 04-04-2019
• Business Projectmarkten *nieuw* 19-09-2019

BUSINESS

Plato Business behandelt diverse thema’s voor 
bedrijven die gelinkt zijn aan een specifieke sector 
of markt. De thema’s die besproken worden, worden 
grotendeels bepaald door de behoeften en noden die 
leven bij de deelnemers. 

TRAJECT

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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Accelero 

Accelero is een exclusief traject afgestemd op de noden van 
groeibedrijven. 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 workshops worden aangevuld met intensieve individuele 
coaching om uw bedrijf groeiklaar te maken.

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 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 
tweedaagse brengen wij u in contact met expert-ondernemers 
en subject matter experts uit het uitgebreide Voka-netwerk. 
Samen gaan ze met u aan de slag met de uitdagingen en 
groeipijnen tijdens de verdere groei van jouw bedrijf.

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

“Accelero brengt snel groeiende bedrijven, 
experts en coaches samen. Het is verbazend 
hoe zo’n externe blik op de feiten kan leiden 
tot verhelderende inzichten”

Billy Bogaert,  
Dataplan 

TRAJECT

VOOR WIE

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

DATA

1 jaar, 8 individuele 
coachingsmomenten, 6 workshops en 
2 tweedaagse sessies

2-daagse opstart op DONDERDAG en 
VRIJDAG 14 en 15 MAART 2019

PRIJS 

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

voka.be/accelero-west-vlaanderen 

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 … 

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. 

“Met de ambitie om mijn professionele 
ontwikkeling vanuit een doordachte 
strategie bij te schaven heb ik me 
ingeschreven voor MBA Highlights. Het 
was een interessante en boeiende ervaring 
die de ogen opent, je leert leiderschap 
anders te zien én spot opportuniteiten 
voor verbeteringen. De coaches zijn 
er tevens in geslaagd om complexe 
thema’s zoals financial management en 
strategic marketing bevattelijk in een 
bedrijfscontext over te brengen.”

Christl Dekimpe,  
zaakvoerder en general manager bij Dekimpe en JC Universal 

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.
Module 1: DONDERDAG 31 JANUARI 
- VRIJDAG 1 FEBRUARI - ZATERDAG 
2 FEBRUARI 
Module 2: VRIJDAG 22 FEBRUARI - 
ZATERDAG 23 FEBRUARI
Module 3: VRIJDAG 22 MAART - 
ZATERDAG 23 MAART
Module 4: VRIJDAG 26 APRIL - 
ZATERDAG 27 APRIL
Module 5: VRIJDAG 24 MEI 
ZATERDAG 25 MEI
Graduation Ceremony: 
VRIJDAG 28 JUNI om 16.00 uur

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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Duik onder in de wereld van ‘Strategie, algemeen management en leiderschap’. 

LAB SEMINARIE VOKA ACTUATRAJECTCOMMUNITY INFOSESSIE NETWERKING

Lab: Managementrapportering in 
één oogopslag 
Voka, Kortrijk
dinsdag 15-01-2019 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. 

Infosessie: Wanneer bedrijven 
producten worden
Voka, Kortrijk
vrijdag 18-01-2019 12:00

Deze infosessie is opgebouwd rond rondetafelgesprekken met 
bedrijfsgetuigenissen over het begeleidingsproject PeerByPRO 
waarbij bedrijven evolueren van verkoop van producten naar 
verkoop van gebruik van producten. Binnen een circulaire 
economie worden businessmodellen toegepast waarbij materialen 
en producten zo lang mogelijk gebruikt worden. Steeds meer 
productiebedrijven zijn daarom geïnteresseerd om hun producten 
niet langer te verkopen, maar om van een productiebedrijf 
te evolueren naar een servicebedrijf dat het gebruik van hun 
producten factureert aan de klant. 

Lab: Van teamlid naar teamleider
Voka, Kortrijk
woensdag 30-01-2019 08:45

Eerst was u collega en nu wordt u leidinggevende. Voor uw 
teamleden maar ook voor uzelf is dit een hele verandering. Tijdens 
dit lab leert u de knepen van goed en efficiënt leiderschap. 

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 gedrurende het traject in groepjes van 3 tot 4 
ondernemers en managers aan een geïntegreerde case, begeleid 
door een coach. 

Kick-off Voka One 2019
Locatie nog te bepalen
vrijdag 01-02-2019

Als freelancer of solo-ondernemer kent u het belang van een 
netwerk. U wil uw onderneming doen groeien maar mist soms een 
onafhankelijk klankbord? U bent op zoek naar een community van 
gelijkgestemden om ervaringen uit te wisselen? Dan is Voka One 
iets voor u. Op deze kick-off maakt u kennis met de deelnemers in 
uw community via een speeddating. Vervolgens wordt de context 
geschetst aan de hand van een keynote presentatie ‘hoe uw 
onderneming tot een hoger niveau brengen’. 

Kick-off Plato Ondernemers- 
Algemeen Management Kmo (5-70 
werknemers)
Locatie nog te bepalen
vrijdag 22-02-2019

Deze Plato-groep is een netwerk voor ondernemers die al enkele 
jaren bezig zijn en honger hebben naar meer. Wilt u nog groeien, 
zoekt u een klankbord en wilt u bijleren? Dan bent u bij Plato 
Algemeen management op de juiste plaats. De onderwerpen die 
behandeld zullen worden gedurende het jaar worden door de 
groep zelf aangebracht. 

Kick-off Plato Experten - 
Strategische Sales *nieuw*
Loweide, Oostkamp
donderdag 28-02-2019

Als salesmanager of salesdirector bent u verantwoordelijk 
voor zowel de organisatie, de coördinatie, als het beheer van 
de verkoop van bepaalde producten of diensten. Door de 
verscheidenheid aan verantwoordelijkheden zou de basis soms 
vergeten worden. Tijdens dit traject gaan we terug naar die basis 
en helpen we u terug op een strategisch niveau na te denken over 
uw salesmanagement. 

Kick-off Plato Ondernemers - 
Algemeen Management Jonge 
Ondernemer
Loweide, Oostkamp
donderdag 28-02-2019

Bij dit traject ligt de focus op de persoonlijke ontwikkeling van de 
ondernemer zelf. De nodige vaardigheden om een succesvolle 
ondernemer te worden, komen hier aan bod. Dit is met andere 
woorden het ideale traject voor starters en familiale opvolgers. 

Kick-off Plato Ondernemers - 
Finance *nieuw*
Loweide, Oostkamp
donderdag 28-02-2019

Een grondig inzicht in het eigen financieel beleid is essentieel voor 
een succesvolle onderneming. Plato Ondernemers Finance richt 
zich tot ondernemers die meer rendement willen halen uit hun 
onderneming. Na het verwerven van deze kennis zal u beter in 
dialoog kunnen gaan met uw boekhouder en bankier. 

Lab: Commercieel bootcamp voor 
snelgroeiers
Voka, Kortrijk
maandag 11-03-2019 13:00

Tijdens dit lab worden aan de hand van personal coaching en 
onderlinge kruisbestuiving de commerciële groeipijnen van snelle 
groeiers aangepakt. 

Kick-off Accelero
Knokke-Heist
14-03-2019 en 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 groeipijnen en uitdagingen van uw bedrijf. De workshops 
worden aangevuld met intensieve en individuele coaching om uw 
bedrijf groeiklaar te maken. 
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Het hoe, wat en waarom 
van Holacracy
Voka, Kortrijk
vrijdag 05-04-2019 08:00

Hoe kunt u in een dynamische bedrijfsomgeving toch structuur in 
uw organisatie krijgen? Leer tijdens deze infosessie de 6 niveau’s 
van holacracy kennen en ontdek hoe het in de praktijk wordt 
toegepast. 

Management Assistant Day
Locatie nog te bepalen
donderdag 18-04-2019 14:00

De Management Assistant Day is onze jaarlijkse afspraak om 
management assistants samen te brengen en in een open sfeer te 
netwerken en kennis en ervaring te delen. 

Kick-off Plato Ondernemers - 
Algemeen Management Jong 
Ondernemen 
Loweide, Oostkamp
donderdag 25-04-2019

Zijn de bouwstenen van uw startende onderneming gelegd? Maakt 
uw onderneming een gecontroleerde groei door? Wenst u zich te 
verdiepen in het optimaliseren van uw bedrijfsvoering? Voelt u de 
noodzaak om efficiënter om te springen met de bedrijfsmiddelen 
die u hebt op vandaag? Dan bent u bij Plato Jong Ondernemen 
aan het juiste adres. Samen met andere deelnemers bepaalt u zelf 
uw jaartraject onder begeleiding van Voka West-Vlaanderen. 

Kick-off Plato Ondernemers -  
Algemeen Management 
Fundamentals *nieuw*
Loweide, Oostkamp
donderdag 25-04-2019

Een vast traject waarbij 8 thema’s gepland worden die elke 
ondernemer zou moeten gevolgd hebben. Tijdens dit traject 
vergaart u fundamentele kennis en inzichten, op maat van 
kmo-bedrijfsleiders. Topics over diverse domeinen heen, van 
persoonlijke ontwikkeling tot groei en personaliseren van het 
bedrijf, komen aan bod. 

Kick-off Plato Ondernemers - 
Strategie
Loweide, Oostkamp
donderdag 25-04-2019

Het maken van de juiste strategische keuzes op het juiste moment 
is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Welke zijn de belangrijkste 
keuzes, wie neemt verantwoordelijkheid en wat kunnen de 
gevolgen zijn? Hoe gaat u om met toevallige opportuniteiten en 
kent u de sterktes en zwaktes van uw bedrijf? Dit traject wapent u 
bij het maken van strategische beslissingen. 

Lab: évoluer de membre à chef à 
chef d’équipe
Voka, Kortrijk
maandag 29-04-2019 13:30

Eerst was u collega en nu wordt u leidinggevende. Voor uw 
teamleden maar ook voor uzelf is dit een hele verandering. Tijdens 
dit lab leert u de knepen van goed en efficiënt leiderschap. Wegens 
grote vraag bieden we dit lab aan in het Frans. 

Lab: De bouwstenen van een goed 
management
Voka, Kortrijk
dinsdag 30-04-2019 08:45

Dit lab richt zich op zaakvoerders die op het punt staan 
met een managementteam te starten of hun bestaande 
managementwerking willen optimaliseren. De doelstelling is dat u 
zich nadien als zaakvoerder meer kan focussen op de strategische 
beslissingen. 

Lab: New Leadership
Voka, Kortrijk
vrijdag 15-03-2019 08:30

Bent u op zoek naar een authentieke en actuele manier van 
leidinggeven? Vraagt u zich af hoe u de nieuwe aanstormende 
generatie kan enthousiasmeren? Laat u inspireren tijdens deze 
opleiding. 

Seminarie: Coaching, gecoacht 
worden, zelf coachen: help, hoe zit 
het nu?
Voka, Kortrijk
woensdag 03-04-2019 09:00

Bent u een coach die meer uit zichzelf én zijn/haar mensen wilt 
halen? En bent u op zoek naar verhelderende en eenvoudige 
antwoorden op praktische uitdagingen en cases? Dit seminarie 
staat volledig in het teken van coaching. 

Kick-off Plato Ondernemers - 
Strategische Sales *nieuw*
Loweide, Oostkamp
donderdag 04-04-2019

Als onderneming is het belangrijk structureel goede resultaten 
te behalen. Dit kan enkel door ook op strategisch niveau de 
juiste keuzes te maken. Alles moet van bovenaf goed bekeken 
kunnen worden om zo de juiste vertaalslag te kunnen maken 
naar de werkvloer. In dit traject bieden we u de juiste handvaten 
voor strategisch sales management en de vertaalslag naar het 
operationele luik van de onderneming. 

Kick-off Plato Experten - 
Management@Work
Loweide, Oostkamp
donderdag 04-04-2019

Managers beschikken over een breed pallet aan taken en 
verantwoordelijkheden. Ambitieuze managers krijgen in dit Plato-
traject de kans om hun talenten verder te ontwikkelen en dat in 
verschillende managementdomeinen zoals finance, strategie, hr, 
sales & marketing, projectmanagement, innovatie … 

Kick-off Plato Experten - 
Hr algemeen
Loweide, Oostkamp
donderdag 04-04-2019

Plato Experten Hr richt zich tot hr-verantwoordelijken die op 
zoek zijn naar kennis, best practices en tips & tricks om zo hun 
personeelsbeleid verder te verfijnen en hedendaagse uitdagingen 
het hoofd te bieden. De thema’s worden door de deelnemers zelf 
bepaald in het begin van het traject. 

Kick-off Plato Experten - Hr 
Arbeidsmarktkrapte *nieuw*
Loweide, Oostkamp
donderdag 04-04-2019

De zoektocht naar geschikt personeel is geen evidentie. De West-
Vlaamse arbeidsmarkt is leeggevist. Het vinden van de witte raaf 
is een illusie geworden. De war for talent verandert in een war for 
motivated people. Bedrijven bevinden zich op een keerpunt en 
zijn meer dan ooit genoodzaakt om nieuwe manieren te vinden 
om de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan. Voka West-Vlaanderen 
wil met dit Plato-traject bedrijven ondersteunen in hun zoektocht 
naar alternatieven, opportuniteiten en concrete tools en/of 
methodieken die zich als oplossing kunnen aanbieden. 

LAB SEMINARIE VOKA ACTUATRAJECTCOMMUNITY INFOSESSIE NETWERKING
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Infosessie: Nieuwe trends in 
ruimtelijke ordening
Voka, Kortrijk
dinsdag 28-05-2019 18:00

Tijdens deze infosessie benaderen we een actueel topic met 
betrekking tot bedrijvigheid en ruimtelijke ordening. 

Kick-off Plato Business 
Projectmarkten *nieuw*
Loweide, Oostkamp
donderdag 19-09-2019

Dit traject geeft inzicht in (nieuwe) projectmarkten. Hoe zetten 
organisaties nieuwe projecten op? Hoe zit de beslissingsstructuur 
in elkaar? Hoe werken ze samen met bestaande leveranciers 
en hoe gaan ze op zoek naar nieuwe leveranciers? Hoe kan de 
samenwerking geoptimaliseerd worden? Hoe zitten de processen 
in elkaar en welke vormen van samenwerking met leveranciers 
bestaan er? In dit traject komt u er alles over te weten. 

Kick-off Plato Experten - 
Communitymarketing *nieuw*
Loweide, Oostkamp
donderdag 19-09-2019

Welke rol kan het marketingdepartement spelen in de interactie 
tussen de verschillende departementen? Hoe kunt u als 
marketingverantwoordelijke de ‘lijm’ zijn tussen de verschillende 
teams? Hoe evolueert de rol van een marketeer. Tijdens dit traject 
ontdekt u hoe u als marketingverantwoordelijke een co-creator 
kan zijn met innovatie, hr, sales, communicatie … 

Kick-off Plato Experten - Finance
Loweide, Oostkamp
donderdag 19-09-2019

Plato Experten Finance brengt financieel verantwoordelijken 
samen om ervaringen uit te wisselen over financiële en 
operationele topics. Gedurende het traject proberen we vanuit 
verschillende inzichten en benaderingen uw financieel beleid 
verder te optimaliseren. 

Kick-off Plato Ondernemers - 
Algemeen Management Kmo (5-70 
werknemers)
Locatie nog te bepalen
donderdag 03-10-2019

Deze Plato-groep is een netwerk voor ondernemers die al enkele 
jaren bezig zijn en honger hebben naar meer. Wilt u nog groeien, 
zoekt u een klankbord en wilt u bijleren? Dan bent u bij Plato 
Algemeen management op de juiste plaats. De onderwerpen die 
behandeld zullen worden gedurende het jaar worden door de 
groep zelf aangebracht. 

Kick-off Plato Experten - Digitaal
Locatie nog te bepalen
donderdag 03-10-2019

De digitalisering van uw bedrijf gaat soms sneller dan u zou 
denken of willen. Plato Experten Digitaal richt zit tot de IT-
verantwoordelijken die kennis en ervaringen willen uitwisselen 
over de digitalisering binnen hun bedrijf. Aangezien de deelnemers 
de thema’s zelf mogen kiezen aan het begin van het traject, zijn de 
topics brandend actueel. 

Seminarie: Efficiënt verzamelen 
en ordenen van notities en ideeën 
via Onenote
Voka, Kortrijk
donderdag 02-05-2019 08:45

In deze OneNote introductieopleiding leert u uw notities beter 
organiseren. U leert OneNote toe te passen als integrale tool om 
snel (losse) notities te maken en die te beheren in combinatie met 
andere MS Office-tools. 

Seminarie: Power BI als Salestool
Voka, Kortrijk
donderdag 09-05-2019 09:00

Grote organisaties hebben vandaag uitgebreide business 
intelligence oplossingen die het managementteam toelaten op 
basis van dashboards, scorecards en rapporten een organisatie op 
te volgen en te sturen. In kleinere bedrijven en op afdelingsniveau 
zien we dat die tools vaak niet of onvoldoende gebruikt worden. 
Veelal wordt gedacht dat het bouwen van zo’n dashboards een 
complexe en IT-gedreven inspanning vergt. Met Power BI brengt 
Microsoft een gratis pakket op de markt die de uitgebreide 
rapporterings- en dashboard mogelijkheden van traditionele 
Business Intelligence oplossingen in de handen brengt van 
iedereen. 

Kick-off Plato Ondernemers - 
Communicatie
Loweide, Oostkamp
donderdag 09-05-2019

Als bedrijfsleider dient u goed en duidelijk te communiceren, zowel 
naar uw eigen medewerkers als naar uw stakeholders. Duidelijk 
communiceren vraagt specifieke skills en inzicht in hoe u anderen 
moet benaderen, alsook een duidelijk uitgeschreven kader. In 
dit traject komen thema’s aan bod zoals cultuurverschillen, 
crisiscommunicatie, persoonlijkheidstesten, presentatietechnieken … 

Kick-off Plato Ondernemers - 
Customer Journey *nieuw*
Loweide, Oostkamp
donderdag 09-05-2019

Als ondernemer is het belangrijk om de weg die een (potentiële) 
klant aflegt in beeld te hebben. Hierdoor kunt u zien waar de klant 
eventueel afhaakt of net overgaat tot een aankoop. In dit traject 
laten we u inzicht krijgen in de klantenreis en kijken we per fase 
van de reis hoe deze geoptimaliseerd kan worden. 

Seminarie: Hou uw ERP-pakket 
futureproof 
Deloitte, Roeselare
donderdag 23-05-2019 08:30

Digitalisering is een must voor elke onderneming, maar een 
sterke hand die alles begeleidt is minstens even belangrijk. Via dit 
seminarie reiken we tools aan om fouten te helpen detecteren, in 
te grijpen bij wijzigingen en vooral voorbereid te zijn op mogelijke 
controles. 

LAB SEMINARIE VOKA ACTUATRAJECTCOMMUNITY INFOSESSIE NETWERKING
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https://www.voka.be/west-vlaanderen/plato
https://www.voka.be/activiteiten/seminarie-hou-uw-erp-pakket-futureproof
https://www.voka.be/activiteiten/seminarie-hou-uw-erp-pakket-futureproof


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 het losmaken van het 
Verenigd Koninkrijk uit de EU zo goed mogelijk te 
organiseren, 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.

- Hou daarom zeker onze nieuwsbrief in de gaten 
voor Voka Actua’s over de Brexit

- Neem een kijkje op voka.be/brexit
- Of Vraag het @ Voka via voka.be/vraag-wvl 
 We garanderen een eerste antwoord binnen
 twee werkdagen.

U vindt onvoldoende kwalitatieve arbeidskrachten? 
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 te pakken zitten. Daarom 
sloten we recent twee engagementsverklaringen af, 
met Wallonië en met Région des 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 herlancering van de compleet vernieuwde 
website 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

Brexit Vous êtes les
bienvenues
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VOKA TREND TOUR: JEC WORLD PARIS 
12-03-2019 EN 13-03-2019
JEC World 2019 is de grootste en belangrijkste beurs 
voor gebruikers en toeleveranciers van composieten in 
heel uiteenlopende sectoren, van automotive over bouw 
en duurzame energie tot de zorgsector. Samen met een 
delegatie bedrijven uit Nederland, VK en Frankrijk gaan 
we op zoek naar innovatieve oplossingen om producten 
duurzamer, lichter, sterker of aantrekkelijker te maken. 
In 2018 telde JEC World maar liefst ruim 42.000 
internationale professionals uit zowel industriële 
als academische hoek. Kansen genoeg dus om best 
practices te ontdekken. 

VOKA TREND TOUR: IFE LONDON
19-03-2019 EN 20-03-2019
IFE is een overkoepelende beurs van 1.350 innovatieve, 
internationale en trendsetting food- & drink-
producenten. Parallel loopt ook Pro2Pac, gericht op 
de verpakkingsindustrie in food & drink. Samen met 
duizenden internationale bezoekers ontdekken we er 
de nieuwste trends en baanbrekende innovaties in de 
food- & drinksector. We zorgen voor een programma 
op maat met matchmaking sessies en netwerkevents 
die uw business vooruit kunnen helpen.

INSPIRATIETRIP NAAR SAINT-ETIENNE, LYON
27-03-2019 T.E.M. 29-03-2019
Van woensdag 27 tot 29 maart 2019 organiseren 
Voka West-Vlaanderen en Designregio Kortrijk een 
inspiratietrip naar de regio Saint-Etienne-Lyon.
Naast een bezoek aan de Design Biënnale staan 
bedrijfsbezoeken bij innovatoren uit de regio Saint-
Etienne en Lyon op het programma. 

VOKA BUSINESS TOUR: HANNOVER MESSE
01-04-2019 EN 02-04-2019
Hannover Messe is wereldwijd de meest gekende beurs 
voor industriële technologie. 6.500 exposanten laten 
er de nieuwste trends, producten en services zien op 
het vlak van Industry 4.0. Thema in 2019 is “Integrated 
Industry - Industrial Intelligence” of de interactie tussen 
automatisering en energietechnologie, IT-platformen 
en artificiële intelligentie. “Industry 4.0 meets Al”, zeg 
maar. Ook hier zorgen we voor een programma op 
maat met ruimte voor matchmaking en netwerking.

VOKA TREND TOUR: ISRAËL 
MEI 2019
Tijdens deze Voka Trend Tour neemt Voka West-
Vlaanderen u mee naar Tel-Aviv en Jeruzalem, a.k.a. ‘Start 
Up Nation’. We ontdekken er van op de eerste rij waarom 
er nergens ter wereld meer startups zijn per inwoner 
dan in ‘Silicon Wadi’. De focus van onze bezoeken ligt op 
Artificial Intelligence en Internet of Things.

Heeft u een exportvraag of bent u op zoek naar specifieke 
marktinformatie? Voka West-Vlaanderen organiseert in 
samenwerking met Flanders Investment & Trade zeven 
contactdagen met Vlaams economische vertegenwoordigers 
(VLEV) die actief zijn in onderstaande regio’s.

• Magreb Woensdag 23-01-2019
 Egypte, Marokko, Algerije
 Aanwezigheid VLEB Cairo, Casablanca, Algiers
• Oost-Europa Maandag 18-03-2019
 Rusland, Baltische Staten, Oezbekistan
 Aanwezigheid VLEV Sint-Petersburg, Vilnius, Nizhny Novgorod, 

Moskou, Tashkent
• Zuid-Amerika Woensdag 08-05-2019
 Peru-Ecuador, Chili-Bolivië, Argentinië-Paraguay, Mexico, 

Brazilië
 Aanwezigheid VLEV Lima, Santiago, Buenos Aires, Mexico City, 

Sao Paulo
• Noord-Europa Dinsdag 28-05-2019
 Noorwegen, Denemarken, Finland, Zweden
 Aanwezigheid VLEV Oslo, Kopenhagen, Helsinki, Stockholm
• Midden-Oosten Woensdag 05-06-2019
 Iran, VAE, Saoudi-Arabië, Qatar, Libanon, Koeweit
 Aanwezigheid VLEV Tehera, Dubai, Riyad, Doha, Beiroet, Koeweit
• Oost-Azië Dinsdag 18-06-2019
 China, Taiwan, Hong Kong
 Aanwezigheid VLEV Beijing, Guangzhou, Sjanghai, Taipei, Hong 

Kong 
• Noord-Amerika Maandag 21-10-2019
 Canada, Verenigde Staten
 Aanwezigheid VLEV Montreal, Vancouver, Atlanta, New York, Los 

Angeles, Houston, Chicago 

FIT-Contactdagen 2019 Missies 

 

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

In onze Business Clubs brengen wij innovatieve en internationaal 
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. 
1 jaar, 7 sessies.

VOOR WIE? 

De businessclubs 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 
businessclubs zal u inspireren en verrijken met kennis en 
ervaringen. 

OPSTARTDATA

• Strategic Sourcing 11-03-2019
• International Finance 11-03-2019
• International Hr 14-03-2019
• Customs 26-04-2019
• Food 06-05-2019
• Legal 07-05-2019
• Product as a Service *nieuw* 08-05-2019
• Innovation 09-05-2019
• Internal Sales 27-05-2019
• Product Management *nieuw* 01-10-2019

BUSINESS CLUB

PRIJS 

LEDEN: €1.200 p.p.
NIET-LEDEN: €1.800 p.p.
Voor Business Clubs kan er 
gebruik gemaakt worden van 
de kmo-portefeuille. 
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https://www.voka.be/west-vlaanderen/businessclubs
https://www.voka.be/activiteiten/business-club-strategic-sourcing-2019
https://www.voka.be/activiteiten/business-club-international-finance-2019
https://www.voka.be/activiteiten/business-club-international-hr-2019
https://www.voka.be/activiteiten/business-club-customs-2019
https://www.voka.be/activiteiten/business-club-food-2019
https://www.voka.be/activiteiten/business-club-legal-2019
https://www.voka.be/activiteiten/business-club-product-service-2019
https://www.voka.be/zoeken?q=business%20club%20innovation
https://www.voka.be/activiteiten/business-club-internal-sales-2019
https://www.voka.be/activiteiten/business-club-product-management-2019


LAB SEMINARIE VOKA ACTUATRAJECTCOMMUNITY INFOSESSIE NETWERKING

Seminarie: Maak uw onderneming 
btw-brexitproof 
Deloitte, Roeselare
dinsdag 26-02-2019 08:30

De brexit zal het btw-landschap grondig door elkaar schudden. 
Iedereen die handelt in en met het Verenigd Koninkrijk - van 
complexe transacties tot een simpele aan- en verkoop - zal de 
wijziging voelen. We geven via dit seminarie graag een stand 
van zaken en een actieplan mee. We gaan ook na welke andere 
wijzigingen binnen de EU uw activiteiten zullen beïnvloeden. 

Kick-off Business Club Strategic 
Sourcing 
Locatie nog te bepalen 
maandag 11-03-2019

Voor de Business Club Strategic Sourcing brengen we sourcing- & 
purchasemanagers, aankoopverantwoordelijken, procurement- 
managers, bedrijfsleiders en business-strategen van bedrijven 
die al de eerste stappen hebben gezet op de internationale markt 
samen rond de tafel om ervaringen uit te wisselen. 

Kick-off Business Club 
International Finance 
Locatie nog te bepalen
maandag 11-03-2019

In de Business Club International Finance brengen we 
CEO’s, CFO’s financieel verantwoordelijken en managers van 
toonaangevende bedrijven die willen reflecteren over actuele, 
strategische en operationele topics inzake financieel management 
samen rond de tafel. 

Voka Business Tour: JEC World 
Paris 
Parijs 
12-03-2019 en 13-03-2019

JEC World 2019 is de grootste en belangrijkste beurs voor 
gebruikers en toeleveranciers van composieten in heel 
uiteenlopende sectoren, van automotive over bouw en duurzame 
energie tot de zorgsector. Samen met een delegatie bedrijven 
uit Nederland, VK en Frankrijk gaan we op zoek naar innovatieve 
oplossingen om producten duurzamer, lichter, sterker of 
aantrekkelijker te maken. In 2018 telde JEC World maar liefst 
ruim 42.000 internationale professionals uit zowel industriële 
als academische hoek. Kansen genoeg dus om best practices te 
ontdekken.

Kick-off Business Club 
International Hr 
Locatie nog te bepalen  
donderdag 14-03-2019

Voor de Business Club International Hr brengen we hr-managers 
van internationaal actieve bedrijven die hun internationaal hr-
beleid verder willen uitbouwen samen rond de tafel om ervaringen 
uit te wisselen. 

Seminarie: Transfer pricing op 
maat van uw kmo 
Deloitte, Roeselare
donderdag 14-03-2019 18:30

De misvatting leeft dat de regels inzake ‘transfer pricing’ enkel 
relevant zijn voor multinationals en grote onderneming. Vergis u 
echter niet, ook voor kmo’s kan dit grote gevolgen hebben. Die 
lichten we haarfijn toe tijdens dit seminarie. 

Seminarie: Btw in het Midden-
Oosten 
Deloitte, Roeselare
dinsdag 05-02-2019 08:30

Sinds 1 januari 2018 is de btw van toepassing in Saoedi-Arabië 
en de Verenigde Arabische Emiraten. Verwacht wordt dat ook de 
andere golfstaten de btw op korte termijn zullen implementeren. 
Dit is een fundamentele wijziging in een regio die tot dusver 
weinig of niet met belastingen werd geconfronteerd. Tijdens dit 
seminarie blikken we kort terug op het eerste jaar van btw in het 
Midden-Oosten en lichten we de gelijkenissen en verschillen 
met de Europese btw-wetgeving toe. We geven tevens de 
aandachtspunten en opportuniteiten mee voor Belgische 
ondernemingen met activiteiten in de golfstaten. 

Seminarie: Essentiële 
stappen voor een succesvolle 
internationale Market Entry 
Strategy 
Voka, Kortrijk
woensdag 06-02-2019 08:30

Voor ambitieuze ondernemingen die hun business willen doen 
groeien, is internationaal uitbreiden vaak hun eerste prioriteit. 
Tijdens dit interactieve seminarie leert u over de verschillende 
opportuniteiten en uitdagingen die horen bij internationale 
groei. U krijgt ook een duidelijk zicht op de verschillende ‘market 
entry’-strategieën met hun voor- en nadelen. Naast het kiezen 
van de juiste strategie, leert u ook hoe deze te implementeren 
zodat uw business groeit op een vlugge en efficiënte manier. Dit 
seminarie wordt gegeven door Sophie Boutelegier, Global Business 
Development Expert in Silicon Valley. 

Seminarie: Bereid u voor op de 
elektronische CMR 
Voka, Kortrijk
dinsdag 19-02-2019 08:30

Elke dag worden er in België duizenden CMR’s uitgeschreven 
voor alle mogelijke transporten. Vaak is men niet of onvoldoende 
op de hoogte van wat een CMR is en wat de praktische en 
juridische gevolgen zijn van het opmaken en ondertekenen van dit 
document. Tijdens dit seminarie leggen we specifiek de focus op 
de elektronische CMR die afkomt op uw onderneming. 

Workshop start2export2 VS 
Fedustria, Gent
dinsdag 19-02-2019 09:00

Van 13 tot 21 mei 2019 neemt Flanders Investment and Trade 
ondernemers mee op sleeptouw voor een handelsmissie naar de 
VS. Tijdens deze workshop worden de deelnemers inhoudelijk en 
praktisch voorbereid op hun deelname. 

Kick-off Customs Academy 
Locatie nog te bepalen
donderdag 21-02-2019 13:00

Omdat ondernemen buiten de EU de juiste kennis van 
douanezaken vereist, organiseert Voka West-Vlaanderen in 2019 
een nieuw opleidingstraject ‘Customs Academy’. Na de 8-delige 
opleiding van telkens een halve dag beschikt u over de nodige 
knowhow om douanetechnische vraagstukken op te lossen en te 
implementeren in de dagelijkse werking van uw onderneming. 

 

Ontdek hier het volledig aanbod activiteiten in het thema ‘Internationaal ondernemen’.
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LAB SEMINARIE VOKA ACTUATRAJECTCOMMUNITY INFOSESSIE NETWERKING

Kick-off Business Club Legal 
Locatie nog te bepalen
dinsdag 07-05-2019

In de Business Club Legal brengen we legal counsels of diegenen 
die binnen het bedrijf verantwoordelijk zijn voor juridische 
aangelegenheden samen rond de tafel om ervaringen uit 
te wisselen. 

Kick-off Business Club Product as 
a Service 
Locatie nog te bepalen
woensdag 08-05-2019

In de Business Club Product as a Service brengen we 
productmanagers, bedrijfsleiders, salesmanagers en industrial 
engineers van internationaal actieve bedrijven die een ‘product-
as-a-service’-businessmodel willen implementeren of verder 
willen uitbouwen samen rond de tafel. 

Seminarie: Zakendoen in Duitsland 
Voka, Kortrijk
vrijdag 10-05-2019 08:30

Duitsland is sinds jaar en dag de belangrijkste handelspartner 
van Vlaanderen. Via dit seminarie willen wij uw onderneming 
klaarstomen om uw business in Duitsland van de grond te krijgen 
aan de hand van toelichtingen door experts én praktijkcases van 
ondernemers die de sprong richting Duitsland reeds gemaakt 
hebben. 

Seminarie: Documenten van A-Z in 
internationale handel 
Voka, Kortrijk
woensdag 15-05-2019 08:30

Bij het voeren van internationale handel komt een hele stortvloed 
aan documenten en paperassen aan te pas. Het blijft echter van 
kapitaal belang om door het bos de bomen te blijven zien, want 
inefficiënte documentenopvolging brengt risico’s met zich mee 
en dit o.a. op het vlak van btw en douane. Tijdens dit praktische 
seminarie zal hier dieper worden op ingegaan aan de hand van een 
aantal voorbeeldtransacties. 

Kick-off Business Club 
Internal Sales 
Locatie nog te bepalen
maandag 27-05-2019

In de Business Club Internal Sales brengen we leidinggevenden 
van interne customer service of internal sales-diensten van 
middelgrote en grote bedrijven die internationaal actief zijn samen 
rond de tafel om ervaringen uit te wisselen. 

Regionaal Douaneforum 
Locatie nog te bepalen
vrijdag 07-06-2019

Tijdens dit trimestriële overleg treden exporteurs en 
douanediensten met elkaar in dialoog over actuele douanetopics. 
Op dit Regionaal Forum bespreken marktdeelnemers rechtstreeks 
met de administratie hoe processen geoptimaliseerd kunnen 
worden. 

Kick-off Business Club Product 
Management 
Locatie nog te bepalen
dinsdag 01-10-2019

In de Business Club Product Management brengen we 
productmanagers, brandmanagers en marketingmanagers 
van internationaal actieve bedrijven die vertrouwd zijn met 
verschillende fasen in de levenscyclus van een product samen 
rond de tafel. 

Voka Trend Tour: IFE London 
Londen 
19-03-2019 en 20-03-2019

IFE is een overkoepelende beurs van 1.350 innovatieve, 
internationale en trendsetting food- & drinkproducenten. Parallel 
loopt ook Pro2Pac, gericht op de verpakkingsindustrie in food & 
drink. Samen met duizenden internationale bezoekers ontdekken 
we er de nieuwste trends en baanbrekende innovaties in de 
food- & drinksector. We zorgen voor een programma op maat met 
matchmaking sessies en netwerkevents die uw business vooruit 
kunnen helpen.

Voka Business Tour: Hannover 
Messe 
Hannover 
01-04-2019 en 02-04-2019

Hannover Messe is wereldwijd de meest gekende beurs voor 
industriële technologie. 6.500 exposanten laten er de nieuwste 
trends, producten en services zien op het vlak van Industry 4.0. 
Thema in 2019 is “Integrated Industry - Industrial Intelligence” 
of de interactie tussen automatisering en energietechnologie, 
IT-platformen en artificiële intelligentie. “Industry 4.0 meets Al”, 
zeg maar. Ook hier zorgen we voor een programma op maat met 
ruimte voor matchmaking en netwerking.

Seminarie: De tien meest 
voorkomende btw-hindernissen 
bij internationale handel 
Deloitte, Roeselare
dinsdag 02-04-2019 08:30

Goederen die vastzitten aan de grens, navordering van btw omdat 
het vervoer niet kan aangetoond worden, rechtstreekse leveringen 
van goederen die België niet binnenkomen … Oplossingen die 
logistiek voordelig zijn, hebben vaak wel negatieve gevolgen voor 
de btw. Tijdens dit seminarie helpen we u om die hindernissen te 
detecteren en op te lossen. 

Kick-off Business Club Customs 
Locatie nog te bepalen
dinsdag 26-04-2019

In de Business Club Customs brengen we douane-experten van 
export- en importbedrijven, logistieke dienstverleners en douane-
en expeditiebedrijven samen rond de tafel om ervaringen uit te 
wisselen. 

Voka Trend Tour: Israël 
Israël 
mei 2019

Tijdens deze Voka Trend Tour nemen wij u mee naar Tel-Aviv en 
Jeruzalem, a.k.a. ‘Start Up Nation’. We ontdekken er van op de 
eerste rij waarom er nergens ter wereld meer startups zijn per 
inwoner dan in ‘Silicon Wadi’. De focus van onze bezoeken ligt op 
Artificial Intelligence en Internet of Things.

Kick-off Business Club Food 
Locatie nog te bepalen
maandag 06-05-2019

In de Business Club Food brengen we bedrijfsleiders of 
salesmanagers van voedingsbedrijven die hun producten willen 
lanceren of al gelanceerd hebben op de internationale markt en/
of hun export strategisch verder willen uitbouwen samen rond de 
tafel. De deelnemers worden in staat gesteld om hun activiteiten 
strategisch verder uit te bouwen of te professionaliseren. 
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https://www.voka.be/activiteiten/business-club-product-management-2019
https://www.voka.be/activiteiten/seminarie-de-tien-meest-voorkomende-btw-hindernissen-bij-internationale-handel
https://www.voka.be/activiteiten/seminarie-de-tien-meest-voorkomende-btw-hindernissen-bij-internationale-handel
https://www.voka.be/activiteiten/seminarie-de-tien-meest-voorkomende-btw-hindernissen-bij-internationale-handel
https://www.voka.be/activiteiten/business-club-customs-2019
https://www.voka.be/activiteiten/business-club-food-2019
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Familio

Familio is een begeleidingstraject voor overnemers en overlaters 
in 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 en is 20 % 
zakelijk. 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.

“Er worden nu formele overlegmomenten 
ingepland, niet enkel aan de keukentafel.”

Anoniem  

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.

“De dag dat je gedwongen wordt om 
te stoppen, moet je onderneming 
voorbereid zijn.”

Anoniem 

TRAJECT TRAJECT

VOOR WIE

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

DATA

Kick-off: 27 MEI 2019 
1 jaar, 10 sessies

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 
1 jaar, 10 sessies

PRIJS 

FAMILIEPRIJS: €3.000 voor 5 personen. 

voka.be/communities/familio/
familio-west-vlaanderen
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https://www.voka.be/communities/transitio/transitio-west-vlaanderen
https://www.voka.be/communities/transitio/transitio-west-vlaanderen
https://www.voka.be/communities/familio/familio-west-vlaanderen
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Kick-off Familio 2019 
Voka, Kortrijk
dinsdag 29-01-2019 16:00

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. 

Lab: Van zoon/dochter naar 
familiaal opvolger 
Voka, Kortrijk
dinsdag 05-02-2019 13:30

Bent u als zoon of dochter actief in het familiebedrijf? Zit u met 
vragen over hoe u uzelf kan klaarstomen als opvolger voor het 
familiebedrijf? Hoe u uw eigen visie in het familiebedrijf kunt 
uitstippelen? Schrijf u dan zeker in voor dit kortlopend traject voor 
familiale opvolgers. 

Lab: 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. 

Seminarie: Het financiële plaatje 
bij een overdracht 
Voka, Kortrijk
maandag 18-02-2019 08:45

Het financiële plaatje is essentieel bij een familiale of niet-familiale 
overdracht. Een goede voorbereiding is dan ook belangrijk om 
de beste deal te kunnen sluiten. Tijdens dit seminarie wordt 
aangetoond hoe u het bedrijf kan waarderen, een deal kan 
structureren en welke constructie u best opstelt. 

Kick-off Transitio 2019
Voka, Kortrijk
maandag 27-05-2019

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

Next Gen: Netwerkmoment voor 
familiale opvolgers 
Business Center Katelijnepoort, 
Brugge 
donderdag 06-06-2019 18:30

Tijdens dit netwerkmoment starten we met de getuigenis van 
Tom Bulcke, familiale opvolger en zaakvoerder van Lithobeton. Hij 
geeft een toelichting over zijn ervaringen met het familiaal charter 
en de rol van hun raad van advies. Aansluitend voorzien we een 
speeddating en een receptie. 

 

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

LAB SEMINARIE VOKA ACTUATRAJECTCOMMUNITY INFOSESSIE NETWERKING
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https://www.voka.be/activiteiten/next-gen-netwerkmoment-voor-familiale-opvolgers
https://www.voka.be/activiteiten/next-gen-netwerkmoment-voor-familiale-opvolgers
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Coming soon: 
Voka One
Als freelancer of solo-ondernemer kent u het belang van een 
netwerk. U wil uw onderneming doen groeien maar mist 
soms een onafhankelijk klankbord? U bent op zoek naar een 
community van gelijkgestemden om ervaringen uit te wisselen? 
Dan is Voka One iets voor u. Via het Voka-netwerk kunt u deel 
uitmaken van de nieuwe Voka One-community op maat van u 
als freelancer. Via vier collectieve sessies krijgt u inzicht in het 
ondernemerschap. 

Bent u freelancer of solo-ondernemer en bent u op zoek naar 
een klankbord met gelijkgestemden? Pen volgende data dan 
alvast neer in uw agenda.

KICK-OFF: VRIJDAG 1 FEBRUARI 2019

U maakt kennis met de deelnemers in uw community via een 
speeddating. De context wordt geschetst aan de hand van een 
keynote presentatie ‘hoe uw onderneming tot een hoger niveau 
brengen’.

SESSIE 2: DINSDAG 7 MEI 2019

De inhoud van deze tweede sessie wordt bepaald tijdens de kick-
off en zal dus aansluiten op de noden en de behoeften van uw 
community. Naast een keynote presentatie laten we voldoende 
ruimte voor interactie. 

SESSIE 3: DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2019

De inhoud van deze derde sessie wordt eveneens bepaald op de 
kick-off. Ook hier laten we naast de keynote presentatie ruimte 
voor interactie. 

SESSIE 4: MAANDAG 18 NOVEMBER 2019

Op deze vierde sessie werken we rond concrete cases vanuit de 
groep. U heeft een case of een probleem waarbij u de ongezouten 
mening van uw community-leden wil horen? We gooien het in 
de groep. 

VOOR WIE

Freelancers en solo-ondernemers met 
enkele jaren ervaring en een concrete 
langetermijnvisie.
Voor een optimale mix zijn deelnemers 
uit verschillende sectoren welkom. 

DATA

1 FEBRUARI 2019
7 MEI 2019
12 SEPTEMBER 2019
18 NOVEMBER 2019

COMMUNITY 
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Nieuwjaarsreceptie regio Ieper
Het Perron
maandag 14-01-2019 18:30

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

Nieuwjaarsreceptie regio Brugge
La Brugeoise
donderdag 17-01-2019 18:30

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

Nieuwjaarsreceptie regio Kortrijk
Kortrijk Xpo
donderdag 24-01-2019 18:30

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

Nieuwjaarsreceptie regio 
Oostende & Veurne
Kursaal Oostende
maandag 28-01-2019 18:30

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

Te gast bij e-Packing - Biopack
Gistel
dinsdag 26-02-2019 18:30

Tijdens dit netwerkevent krijgt u een unieke kijk op de werking van e-Packing 
– Biopack, totaalleverancier van verpakkingsmaterialen, disposables en 
biologisch afbreekbare producten voor de industrie en groothandelaars.

Voka Hotspot: Mercure
Roeselare
woensdag 27-02-2019 08:00

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

Te gast bij Sowepo
Poperinge
dinsdag 12-03-2019 12:00

Tijdens dit netwerkevent krijgt u een unieke kijk op de werking van Sowepo. 
Sowepo, Sociale Werkplaatsen Poperinge, is toeleverancier voor de industrie 
en focust zich voornamelijk op de montage van kleine en middelgrote series.

Voka Hotspot: Duotecno
Brugge
woensdag 13-03-2019 08:00

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

Voka Hotspot: ION
Waregem
vrijdag 29-03-2019 08:00

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

Te gast bij Diapal
Jabbeke
dinsdag 23-03-2019 18:30

Tijdens dit netwerkevent krijgt u een unieke kijk op de werking van Diapal. 
Diapal is een toonaangevende speler in de keuken- en interieurmarkt. 
Hun vakmanschap en voeling met het inrichten van interieur hebben zich 
uitgebreid van keukens naar een breed gamma aan maatwerkoplossingen.

Voka Hotspot: Albion Hotel
Ieper
vrijdag 03-05-2019 08:00

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

Voka Hotspot: De Showroom Raes 
Oostende
woensdag 08-05-2019 08:00

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

Te gast bij Fraxinus
Roeselare
donderdag 23-05-2019 18:30

Tijdens dit netwerkevent krijgt u een unieke kijk op de werking van Fraxinus. 
Fraxinus specialiseert zich in het ontwerpen en de productie van machines 
en handlingsystemen op maat.

Tuinfeest
Locatie nog te bepalen
dinsdag 11-06-2019

Op 11 juni worden de Voka-leden uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene 
vergadering en Tuinfeest van Voka West-Vlaanderen. Na het academisch 
gedeelte worden de jubilarissen in de bloemetjes gezet en worden de leden 
uitgenodigd om te netwerken in een gezellig en geanimeerd kader.

Uitreiking Voka Charter Duurzaam 
Ondernemen
Locatie nog te bepalen
donderdag-20-06 2019

Het VCDO is een hulpinstrument om duurzaam ondernemen concreet vorm 
te geven en te werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu, 
sociaal en economisch vlak. Via het ondertekenen van het VCDO engageren 
bedrijven en organisaties zich om een actieplan te realiseren rond 10 thema’s. 

HOU ONS AANBOD IN DE GATEN! 
Voka ladies, het ontmoetingsplatform gericht op vrouwelijke 
ondernemers en kaderleden in West-Vlaanderen, krijgt in 2019 een 
hedendaagse invulling. Inhoud, debat en netwerking blijven de 
focus met een evenwichtige aandacht tussen het ondernemerschap 
en de vrouwelijke toets. 
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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. U hoeft 
geen Voka-lid te zijn en er wordt geen onderscheid gemaakt 
volgens grootte of sector, zolang de onderneming streeft naar 
conformiteit met de milieuwetgeving en de wetgeving rond 
welzijn op de werkvloer en arbeidsveiligheid.

VOOR WIE

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

DATA

20 juni 2019

voka.be/west-vlaanderen/vcdo
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