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Wie wordt De Mobiliteitskampioen 2015?
“Ik zie veel nerveuze chauffeurs. En die schipper staat te
fluiten op zijn boot’’
“Onze auto’s bieden het beste van twee werelden’’
“Wij hebben geen mobiliteitsplan. Duurzame mobiliteit
zit gewoon in ons’’
“Het veerpont en de fiets nemen veel zorgen van onze
1.600 werknemers weg’’
Fiscaal advies: Nog enkele weken om belaste winst
boekjaar 2012 aan 10% vast te klikken
Sociaal advies: Uw pensioen na vrijstelling van bijdragen
KMO-advies: Ontslag om dringende reden

V.U.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel
T: 02-426.39.00, F: 02-426.34.17, info@lvz.be, www.lvz.be
Abonnement: 110 euro per jaar, lidgeld LVZ inbegrepen,
storten op rek. nr. 425-5190021-35 van LVZ.
KBC IBAN BE57 4255 1900 2135, BIC KREDBEBB
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Onze wedstrijd De Mobiliteitskampioen is nu al een schot
in de roos. Op de volgende bladzijden kan u uitgebreid kennismaken met de vier genomineerden. Het zijn stuk voor
stuk bedrijven die met recht en reden voorlopers mogen
genoemd worden als het gaat om duurzame mobiliteit.
Ook voor hen zou het veel makkelijker geweest zijn om zich
te laten meevoeren met de stroom en vanop de kant toe te
kijken. Maar alle vier hebben ze de voorbije maanden en
jaren hun nek uitgestoken om het anders te doen, om het
anders aan te pakken. Om te tonen dat het anders kán.

Luc Soens, directeur
Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

De 4 genomineerdenhebben
hun nek uitgestoken
om het anders te doen,
om het anders aan te pakken.
Alleen al daarom verdienen zowel Dumoulin Bricks, So
lidariteit voor het Gezin, Bubble Post en Umicore hun
plaats in de finale. Maar ook omdat zij ons hebben overtuigd
dat zij een stukje van de puzzel kunnen leggen om op een
duurzame wijze iets te doen aan het mobiliteitsprobleem.
Op donderdag 10 december maakt Vlaams minister van
Energie Annemie Turtelboom op het Gala van De Mobi
liteitskampioen bekend wie van de vier De Mobiliteitskampioen wordt. De winnaar mag twee jaar lang uitpakken met
deze bekroning en titel. Maar er zijn die dag geen verliezers.
Ook de drie andere genomineerden zullen er de aandacht
krijgen die ze verdienen én een mooie award mee naar huis
nemen. Als beloning voor de inspanningen, de originele oplossingen en het enthousiasme waarmee hun bedrijf niet met
woorden, maar met daden sleutelt aan één van de grootste
uitdagingen waarmee we in Vlaanderen kampen.
U kan hen eveneens een hart onder de riem steken. Op het
Gala wordt ook een publieksprijs uitgereikt, en daarvoor
hebben de kandidaten uw stem nodig. Surf dus snel naar
www.mobiliteitskampioen.be en maak uw eigen keuze uit
de vier genomineerden!
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Uit de vele inzendingen voor de wedstrijd
De Mobiliteitskampioen selecteerden we
vier genomineerden. Op de volgende bladzijden
kan u uitgebreid kennismaken met deze finalisten.

Op het Gala van De Mobiliteitskampioen, op donderdag 10 december
in Gent, wordt De Mobiliteitskampioen 2015 bekendgemaakt
door Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom.
De winnaar wordt gekozen door een deskundige jury, samengesteld
uit de partners van De Mobiliteitskampioen en experten.
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Drie maanden

Nissan Leaf

voor de winnaar
Dumoulin Bricks
Dumoulin
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Bricks

De winnaar geniet twee jaar lang de uitstraling als eerste laureaat van deze wedstrijd.
Hij ontvangt een award en diploma
en rijdt ook gedurende drie maanden
gratis met een volledig elektrische
Nissan Leaf.
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Ook u kan erbij zijn!

Stem zelf voor de Publieksprijs

Het Gala van De Mobiliteitskampioen is op uitnodiging. Maar ook u kan erbij zijn op 10 december
vanaf 18 uur in het Provinciehuis in Gent! Stuur
een mail naar info@lvz.be met uw naam, voornaam en volledig adres. Zo maakt u kans op de 5
x 2 gratis toegangskaarten voor dit gala
(wandelbuffet en receptie inbegrepen).

Ook het grote publiek mag een favoriet kiezen uit de vier genomineerden.
De populairste kandidaat gaat lopen met de Publieksprijs. Stemmen daarvoor kan op www.mobiliteitskampioen.be tot donderdag 10 december
om 12 uur. Bekijk de filmpjes over de genomineerden, lees het verhaal
over hun mobiliteitsinspanningen en maak uw keuze met een eenvoudige
klik. Deelnemen aan deze stemming is uiteraard gratis. Ook deze
Publieksprijs wordt uitgereikt op het Gala van De Mobiliteitskampioen.
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6 DUMOULIN BRICKS
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“Ik zie veel
nerveuze
chauffeurs.

Dumoulin Bricks 
vervoert snelbouwstenen
over het water

En die schipper staat te fluiten op zijn boot.”

In mei opende Dumoulin Bricks,
een snelbouwsteenfabrikant uit
Roeselare, zo’n 200 kilometer verder
een depot in Genk. De bevoorrading e
 rvan
gebeurt volledig langs waterwegen.
“Met elk schip houden we 56 vracht
wagens van de weg,” vertelt account
manager Charlotte Vandermersch.
En daarmee wisten ze hun nominatie voor
De Mobiliteitskampioen binnen te halen.

8 DUMOULIN BRICKS

Charlotte Vandermersch

Met het transport
over waterwegen breiden
we onze afzetmarkt uit.

Duurzaamheid zit er stevig ingebakken
bij Dumoulin Bricks: “Als je het milieu
kapot maakt, heeft het allemaal geen
zin meer,” zegt zaakvoerder Luc Vandermersch overtuigd. “Als je een beetje
wakker bent en een krant openslaat, dan
kan je niet om de milieuproblematiek
heen. We zijn trots dat we ons spreekwoordelijk steentje kunnen bijdragen.”
Hij vat zijn visie samen met een oneliner:
“We mogen de tak niet afzagen waar we
allemaal opzitten.” Het is in die optiek
dat Dumoulin Bricks zijn stenen over het
water vervoert.
Worden onze waterwegen onvoldoende benut door bedrijven?
Luc: “Bedrijven zijn zich te weinig
bewust van de voordelen en mogelijkheden. Want onze waterwegen zijn wel
degelijk bruikbaar. De enige vereiste is
uiteraard dat je activiteiten aan of in de
buurt van water liggen. Onze steenbakkerij ligt zo’n acht kilometer van de
haven van Roeselare. Die korte afstand
overbruggen we met vrachtwagens. Vervolgens brengt een schip de bakstenen
rechtstreeks naar het depot in Genk, dat
200 kilometer verder aan een kade aan
het Albertkanaal ligt.”

Drie generaties
steenbakkers
Dumoulin Bricks uit Roeselare is een producent van snelbouwstenen,
getrommelde gevelstenen en keramische kimblokken. De steenbakkerij
werd in 1934 opgericht door Edward Dumoulin. Meer dan 80 jaar later is
het eigendom en het management in handen van twee families: de familie
Vandermersch (derde generatie van de familie Dumoulin) en de familie
Van den Braembussche.

Is het water een realistische manier
om als bedrijf aan schaalvergroting
te doen?
Charlotte: “In ons geval is het een ideale
manier om onze afzetmarkt uit te breiden. Door de afstand is het niet lucratief
voor ons noch voor de bouwhandelaars
om een vrachtwagen te laten rijden van
West-Vlaanderen naar Limburg of omgekeerd.
Uiteraard is het ook een vorm van service en flexibiliteit naar onze klanten toe.
Nu kunnen handelaars stenen halen in
het depot en rechtstreeks naar de werf
rijden. De reacties van lokale handelaren
zijn heel positief. Het nieuwe depot is nu
vijf maanden open en moet natuurlijk
nog groeien. Momenteel zenden we nog
niet elke maand een schip uit. Het moet
wel de bedoeling worden om elke drie
weken een schip te laten varen.”
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Zaakvoerder Luc Vandermersch:
“Energie-efficiëntie en duurzaamheid vormen
de rode draad doorheen onze productie.”

10 DUMOULIN BRICKS

Is het water een geldig alternatief
voor de weg?
Luc: “Stenen over water vervoeren is een
prachtig alternatief voor de weg. Er zijn
geen files en er is geen drukte. Chauffeurs verliezen ook tijd op de ringen van
Brussel en Antwerpen. Het schip daarentegen is stil, braaf en glijdt rustig over
het water. Ik stel ook het volgende vast:
ik zie veel nerveuze chauffeurs. En die
schipper staat te fluiten op zijn boot.”
Charlotte: “Het is ook een ideale manier
om onze klanten in die regio op een
duurzame manier te bedienen. Met de
56 vrachtwagens die aan de kant blijven
staan, wegen we niet alleen minder op
het milieu, maar ook op het verkeer.”
Aan welke voorwaarden moet je
voldoen om voor dat type transport
te kiezen?
Charlotte: “Natuurlijk is dit niet voor
iedereen weggelegd. Naast de locatie
speelt ook het type product een rol. Een
stevig en stabiel product als onze stenen
kan je vlot transporteren via het water.”
Luc: “We volgen deze piste al lang en deden enkele tests. In twee jaar tijd zagen
we een evolutie in het laadproces. Laden
en lossen gebeurt nu via een kraan op
het schip en de capaciteit is verhoogd.
Eerst konden we maar 600 ton vervoeren, nu is dat al 2.200 ton. Die hoeveelheden over zo’n lange afstand vervoeren
levert flink wat tijdswinst op over water.”
Zit het transport via waterwegen in
de lift?
Luc: “Ik ben ervan overtuigd dat veel andere bedrijven het kunnen en zullen doen.
25% van de vrachtwagens op onze wegen
komt immers uit de bouwsector. Op het
water liggen dus zeker mogelijkheden.
Nieuwe technieken zullen het vervoer ook
nog toegankelijker maken. Het lijkt me
belangrijk om elkaar nu wakker te maken.
Want hoe meer interesse, hoe aantrekkelijker ook de infrastructuur en de mogelijkheden gemaakt zullen worden.”

“Zulke hoeveelheden over een lange afstand
vervoeren over water levert tijdwinst op.”

Trekken jullie die duurzame visie
ook verder dan mobiliteit?
Luc: “Energie-efficiëntie en duurzaamheid vormen de rode draad doorheen het
hele proces van onze productie. In elke
stap proberen we daar toch in meer of
mindere mate rekening mee te houden
om onze milieu-impact te beperken. Zo
liggen de kleiputten naast de fabriek,
waardoor dat eerste transport al wegvalt. Daarnaast wordt er ook klei aangewend die afkomstig is van grote bouw- of
infrastructuurwerken. Klei die anders
als afval beschouwd wordt, krijgt bij ons
een nuttige eindbestemming.”
Charlotte: “We werken ook met een
systeem van waarborgpaletten. Doordat
de paletten meermaals gebruikt worden,
verlagen wij dus het houtverbruik en de
afvalproductie. Als enige steenbakkerij
gebruiken wij een stretchhoes in plaats
van een krimphoes. Die hoezen zijn 50%
lichter en moeten niet gebrand worden
rond de palet, waardoor opnieuw energie bespaard wordt.”

Dromen jullie van nog meer depots
langs het water?
Luc: “De afstanden moeten voldoende
groot zijn om voordelig te kunnen werken, maar Brussel zou voor ons wel een
mooie locatie zijn. Naast water moeten
er natuurlijk ook voldoende klanten in
de buurt zijn. Niet alle waterwegen zijn
bovendien geschikt voor zo’n vrachtschip. Het is dus ook zoeken naar het
ideale traject.”

Dumoulin Bricks
Moorseelsesteenweg 239
8800 Roeselare
info@dumoulinbricks.be
www.dumoulinbricks.be
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Hypermoderne
baksteenfabriek
Dumoulin Bricks brak de vorige fabriek tot op de grond af.
Op dezelfde locatie werd een gloednieuwe steenbakkerij gebouwd,
die in gebruik is sinds mei 2012. Het proces is volledig geautomatiseerd
en wordt computergestuurd. De hoogtechnologische fabriek draait 24u op 24
en zeven dagen op zeven en is in zijn soort de modernste ter wereld.
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“Onze auto’s
bieden het beste
van twee werelden’’

Solidariteit voor het Gezin koos voor
730 hybride Toyota’s Yaris en Auris.

13

Solidariteit voor het Gezin
rijdt met grootste hybride wagenpark
van Europa

KANDIDAAT

U kent ze ongetwijfeld uit het straatbeeld:
de blauwe wagens van Solidariteit voor het
Gezin. De thuiszorgdienst leverde een flinke
inspanning door haar wagenpark eind 2014
over te schakelen naar hybride wagens.
Onder andere dat project bezorgt hen nu
een nominatie voor De Mobiliteitskampioen.

14 SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN

Innovatiemanager Kim Van Asch

Met een wagenpark op benzine
zou de besparing nog groter
zijn. Maar als welzijns- en
gezondheidsbedrijf wilden
we in het ecologische
verhaal stappen.

Kim Van Asch: “We kiezen voor
elektrisch waar dat haalbaar is. Zo
hebben we tien elektrische bestelwagens
voor maaltijdbedelingen in Gent.”

Met een wagenpark vol dieselwagens en
een leasingcontract dat stilaan op zijn
einde liep, startte Solidariteit voor het
Gezin al in 2011 het project ‘Er zit elektriciteit in Solidariteit’. Het doel: de uitstoot van het wagenpark op termijn tot
nul herleiden. Aan de vernieuwing van
de fleet hingen de volgende voorwaarden: het moest zo ecologisch mogelijk en
toch betaalbaar zijn.

verpleegkundigen nemen de wagen mee
naar huis waardoor we geen centraal
laadpunt kunnen gebruiken. Dat zou betekenen: laadpunten installeren bij alle
werknemers. Dat veronderstelt ook dat
iedereen een oprit of garage heeft, wat
niet altijd het geval is. Bovendien zou je
telkens laadpunten moeten installeren
en afbreken wanneer er een werknemer
komt of gaat. Onhaalbaar dus.”

“Met honderden verpleegkundigen die
dagelijks de baan opgaan om klanten te
verzorgen, is het logisch dat mobiliteit
een essentiële bekommernis vormt”,
begint Kim Van Asch, innovatiemanager
van het zorgbedrijf. “Bovendien wilden
we ook vanuit de filosofie als welzijnsen gezondheidsbedrijf in dat ecologische
verhaal stappen. Want door zo weinig
mogelijk te vervuilen, verlagen we ook
de impact op de gezondheid.”

Publieke laadpunten bieden geen
oplossing?
“Dat was geen optie. De publieke laadinfrastructuur is op vandaag nog ruim
onvoldoende. Daar zie ik dan ook een
belangrijke taak weggelegd voor de
Vlaamse overheid: er zijn zware inspanningen nodig inzake infrastructuur en
financiële stimuli. Want de overheid ondersteunde ons elektrische project niet.
Zo zijn onder andere de fiscale voordelen
voor bedrijven niet van toepassing op
een vzw.”

Toch werd er voor 730 hybride Toyota’s Yaris en Auris gekozen en niet
voor 100% elektrische wagens?
Kim Van Asch: “Vanuit onze filosofie
waren we graag voor die nuluitstoot
gegaan met een volledig elektrische
fleet. Dat was helaas niet realistisch
in één bigbangverhaal. De prijs was
een eerste struikelblok. Zo bleken de
leasingtarieven dubbel zo hoog als die
van traditionele voertuigen. Een ander
probleem was praktisch van aard. Onze

Hybride wagens bleken minder obstakels op te werpen?
“Hybrides bieden als het ware het beste
van twee werelden. De uitstoot van CO2
en fijn stof is fors gedaald en we vermijden de nadelen van een elektrische
wagen. Vooral die daling van fijn stof, dat
nog veel schadelijker is dan CO2, heeft
een enorme impact op de gezondheid.
En al zeker in een stedelijke context.”
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Solidariteit voor het Gezin
Solidariteit voor het Gezin werd opgericht in 1976. Initieel richtten ze opleiding voor gezins- en bejaardenhelpsters in en leverden ze hulp aan huis. De
dienstverlening werd intussen uitgebreid met onder ander poetshulp met
dienstencheques, thuisverpleging en perinatale ondersteuning. Ook intramurale zorg wordt aangeboden met onder meer serviceflats en woonzorgcentra. Daarnaast telt de organisatie ook nog kinderdagverblijven en centra
voor kinderzorg en gezinsondersteuning.

16 SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN

Betekent de omschakeling
ook een besparing?
“Dat is gelukt: ten opzichte van het
vorige leasingcontract besparen we zowat 300.000 euro per jaar. Met allemaal
wagens op benzine hadden we nog meer
kunnen besparen, maar het is een maatschappelijke keuze die in onze filosofie
als verpleegdienst past om voor een
ecologische oplossing te kiezen.”

Grootste hybride
wagenpark van
Europa
•
•
•
•

“Toch kiezen we voor elektrisch waar dat
haalbaar is. Zo hebben we tien elektrische bestelwagens ingeschakeld voor de
maaltijdbedelingen in Gent. De omstandigheden laten dat daar toe: een centrale
locatie, korte afstanden en een stedelijk
subsidiereglement dat een financiële stimulans bood. Bovendien staan de bestelwagens op hetzelfde punt gestationeerd,
waardoor er laadinfrastructuur voorzien
kon worden. Binnenkort komt er
ook een volledig elektrische poolwagen die door iedereen van onze
hoofdzetel gebruikt kan worden
en ook onze centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning
schakelen over op elektrische
dienstwagens.”

730 voertuigen
Toyota Yaris en Aurus
300.000 euro
De jaarlijkse besparing
300 ton
De jaarlijkse daling van de CO2-uitstoot
2,8 ton
De jaarlijkse daling van de uitstoot
van fijn stof

Stapten jullie werknemers
vlot mee in dat hybride verhaal?
“Rijden met een hybride en met
een automaat vergde uiteraard
een aanpassing van onze werknemers. Daarom voorzien we
ook een opleidingstraject dat
onze verpleegkundigen leert hoe
ze zuinig rijden met een hybride
wagen. Want een ecologische

technologie moet je combineren met een
ecologische rijstijl. Ook op die manier
verlagen we de uitstoot en het verbruik.
Daarnaast is er een attractieve bedrijfswagenpolis. Terwijl er vroeger slechts
beperkt privé kon worden gereden met
onze wagens, hebben we dat systeem
compleet veranderd. Nu is er de mogelijkheid om in te tekenen op onbeperkt
privégebruik van de wagen en mogen
ook partners privé met de wagen rijden.”

Het nieuwe werken
Proberen jullie het gebruik van de
wagen ook te vermijden?
“We zetten met Solidariteit voor het
Gezin volop in op het ‘nieuwe werken’.
We richten onze kantoren zo in om die
nieuwe manier van werken te faciliteren.
Denk aan flex offices en glijdende uren.
Werknemers kunnen ook van thuis uit
werken of ervoor kiezen om in een regionaal kantoor aan de slag te gaan als ze
daar files mee kunnen omzeilen. Daardoor daalt ook het aantal woon-werkverplaatsingen aanzienlijk. Vanzelfsprekend
geldt dat voor bepaalde beroepscategorieën zoals het administratief personeel
in onze kantoren.”
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“De wagen is jammer genoeg niet weg te
denken uit onze werking als thuiszorgdienst. Klanten wonen dikwijls geografisch erg verspreid. Verpleegkundigen
hebben ook medisch materiaal bij dat
je niet zomaar meeneemt op de fiets. Ze
doen bovendien makkelijk 20 à 30 klanten of 50 à 100 kilometer per dag, wat
van de wagen een noodzaak maakt. Toch
leveren we ook inspanningen voor onze
thuisverpleegkundigen. Die krijgen intussen een tablet, waarmee ze op locatie
aan hun dossiers kunnen werken.”
Met zo’n groot wagenpark dat dagelijks de baan op moet, worden jullie
toch onvermijdelijk geconfronteerd
met files?
“Fileproblematiek, verkeersdrukte en
parkeerproblemen: onze verpleegkundigen rijden zich dikwijls vast in het
verkeer, waardoor ze hun klanten niet
tijdig kunnen verzorgen. We proberen
daar een antwoord op te bieden met die

nieuwe manier van werken. Want dat
probleem kan alleen opgelost worden
als het aantal voertuigen op de weg drastisch daalt.”

Innovatiemanager Kim Van Asch

De publieke laad
infrastructuur voor
elektrische voertuigen is
op vandaag onvoldoende

“Binnenkort zullen we ook werken met
een toeroptimalisator. We willen een tool
implementeren die de efficiëntste route
weet uit te stippelen. Die moet rekening
houden met verschillende aspecten zoals
verkeerssituaties. Zo worden schoolomgevingen vermeden rond 8u30. Ook met
de noden van de klanten wordt rekening
gehouden. Sommigen hebben verzorging
op een specifiek uur nodig of hebben specifieke voorkeuren. Het doel is evenwel
efficiëntie in mobiliteit. Zowel in tijd als
in verbruik. En ook dat leidt weer tot een
besparing.”

schakeld worden. Dat we geselecteerd
werden voor De Mobiliteitskampioen
betekent nogmaals dat we in het ecologische verhaal moeten blijven geloven. De
inspanningen op het vlak van mobiliteit
zetten onze organisatie stevig in de kijker. Het is ook belangrijk om personeel
aan te trekken. Bovendien hopen we een
bron van inspiratie te zijn voor andere
bedrijven en organisaties.”

Hoe kijken jullie naar de toekomst?
“Elke toekomstige vervanging van een
wagen moet duurzaam zijn. Geen enkel
traditioneel voertuig mag hier nog inge-

Solidariteit voor het Gezin
Tramstraat 61 - 9052 Gent
www.solidariteit.be
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“We hebben geen

mobiliteitsplan.

Duurzame
mobiliteit
zit gewoon in ons.”
Bubble Post evolueerde
razendsnel van fietstaxi
naar ecologisch transportbedrijf
Van Gentse fietstaxi tot een innoverend en
ecologisch transportbedrijf met internationale ambities:
het gaat hard voor Bubble Post. Drie jaar geleden
reden ze alleen nog rond in Gent. Volgend jaar zijn ze actief
in 19 steden, waarvan 5 in Nederland. En dat met een totaal
andere aanpak dan traditionele transportfirma’s.
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KANDIDAAT

20 BUBBLE POST

Van België
naar Europa
In 2014 was Bubble Post actief in slechts 5
steden in België. Vandaag bedienen ze 12
steden in België en 2 in Nederland, met in
totaal 70 werknemers. Volgend jaar worden
er dat 14 in België en 5 in Nederland. En
daar stopt het niet. Via een partnership
bezorgt Bubble Post binnenkort pakketjes
in Barcelona en Vittoria. Ook in Parijs en
Berlijn liggen er plannen klaar.
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Helden?
Zeg niet zomaar ‘Bubble Post chauffeur’ tegen de bezorger van uw pakket. Gebruik liever ‘Bubble Hero’.
“We creëren doelbewust een beleving
rond onze diensten door de term
‘Bubble Heroes’ te hanteren”, zegt
Yan. “En het klinkt ook gewoon
beter dan Bubble Post chauffeur of
koerier.”

Bubble Post startte kleinschalig in Gent
als Bubble Taxi: een fietstaxi. “Tot we gevraagd werden door Julie’s House (taartenhuis in Gent) om taarten te vervoeren
met die fiets,” vertelt Yan Ketelers, marketing- en communicatieverantwoordelijke. “En zo is Bubble Post geboren.”

Yan Ketelers

Voor ons is duurzaam
rijden normaal. En daar
hoeven we niets speciaals
voor te doen.

worden aan de rand van de stad bij ons
afgeleverd waarna ze gesorteerd en
gebundeld worden. Vervolgens worden
ze op een duurzame manier verder vervoerd. Ons eigen ontwikkeld IT-systeem
berekent de meest efficiënte route en
voorziet het meest geschikte voertuig.
Alle pakketten worden gebundeld in kleine maar efficiënte trips. Vervolgens leveren wij met een (elektrische) fiets of met
een elektrische of CNG-bestelwagen.”
Waarom is die werkwijze zo uniek?
“We plaatsen de stad en zijn inwoner terug
centraal. Bubble Post wil een positieve
impact hebben op de leefbaarheid van de

De start-up schuwt geen sterke uitspraken of ambities: “We zijn ons allemaal
bewust van het probleem: onze leefomgeving staat onder druk door duizenden tonnen CO2 die elke dag worden
uitgestoten door voertuigen. Een groot
deel daarvan komt van leveranciers en
transporteurs. Voor ons is dat geen model voor een duurzame toekomst. Bubble
Post biedt daar een antwoord op door
100% ecologisch te leveren.”
Voor wie nog niet vertrouwd is met
Bubble Post: hoe gaan jullie precies
te werk?
“Bubble Post is gespecialiseerd in firstand-last-mile delivery. De goederen

Yan Ketelers: “Ons eigen it-systeem
berekent de meest efficiënte route
en het meest geschikte voertuig”

stad. Aandacht voor het ecologische is dus
heel belangrijk. Naast vervuiling en leefbaarheid bieden steden uitdagingen zoals
de inrichting van een voetgangerszone of
zone 30. Daar willen wij een oplossing die
zo sexy mogelijk gepresenteerd wordt.”
Jullie zijn volop bezig met de uitbreiding naar Nederland. Zijn daar
niet al voldoende fietskoeriers?
“Niet met totaaloplossingen. In Nederland zijn ze wel al langer vertrouwd met
het concept van fietskoeriers. Mensen
kijken er niet meer van op. Maar er zijn
geen koeriers die aanbieden wat wij wel
kunnen: een depot aan de stadsrand,

22 BUBBLE POST

23

gekoeld transport, een zelf ontwikkelde
planningssoftware, enzovoort. Dat maakt
ons ook daar vernieuwend.”
Jullie kernactiviteit is een duurzame oplossing op zich. Maar wat
staat er verder nog allemaal in het
teken van duurzame mobiliteit?
“Alle werknemers die een wagen nodig
hebben, rijden met elektrische auto’s
of wagens op CNG. Wie een auto wenst
in zijn loonpakket krijgt een ecologisch
voertuig. Naargelang de afstanden die
ze moeten afleggen is dat elektrisch of
op CNG. En wie elektrisch rijdt, kan zijn
wagen opladen met de laadpaal op onze
parking. Naast een duurzame fleet is
ook de ligging van het hoofdkantoor van
belang. We hadden graag in het centrum
van Gent willen zitten, maar opteerden
toch voor een kantoor net buiten de
stad. Daar liggen we vlak bij de invalswegen. Op die manier genereren we geen
verkeer in de stad en blijven we vlot
bereikbaar.”

Yan Ketelers

Het kan niet anders meer.
Wij geloven echt in een
stad van de toekomst
waar alles duurzaam of
ecologisch is.

ook gewoon niet anders meer. Wij geloven echt in een stad van de toekomst
waar alles duurzaam of ecologisch is.
Zowel ondernemen als verplaatsen. Pak
daarom niet alleen de personenwagens
aan, maar kijk ook naar het goederentransport. We proberen die visie zo goed
mogelijk door te geven aan andere ondernemingen en personen.”

“Iedereen denkt en rijdt hier ecologisch.
Zo carpoolen we systematisch. We gaan
nooit op een plaats toekomen en denken “tiens, we hadden eigenlijk samen
kunnen rijden.” Samen de trein nemen,
gebeurt ook. We gebruiken dat in combinatie met plooifietsen voor afspraken in
het centrum van een stad.”

“Mensen moeten meer gesensibiliseerd
worden over de impact en de overlast
die mobiliteitsproblemen met zich
meebrengen. Niemand wil toch dat zijn
of haar kinderen in een omgeving van
vervuilende files met gezondheids- en
tijdsverlies opgroeien?”

Staat dat allemaal strak beschreven in een mobiliteitsplan?
“We hebben geen mobiliteitsplan nodig.
Duurzame mobiliteit zit gewoon in onze
cultuur. Dat maakt ons ook anders dan
de andere kandidaten van De Mobiliteitskampioen. Wij hoeven onze werknemers
niet te motiveren of te sensibiliseren om
duurzaam naar het werk te komen. Voor
ons is duurzaam rijden normaal. En daar
hoeven we niets speciaals voor te doen.”

Jullie vielen al geregeld in de prijzen en kunnen op flink wat mediaaandacht rekenen. Vinden jullie dat
belangrijk?
“We willen opgemerkt worden, een voorbeeld zijn. Tot iedereen weet waar Bubble Post voor staat. We slagen er in om
onze medewerkers duurzame mobiliteit
als normaal te laten ervaren. Met die visie willen we ook anderen inspireren. We
bekleden graag een ambassadeursrol.”

De dieselgate ontlokte tal van reacties. De toekomst lijkt nu echt wel
de weg van de duurzame mobiliteit
in te slaan.
“Het thema is hot in de media. Het kan

Bubble Post
Bijenstraat 26 – 9051 Gent
hello@bubblepost.be
www.bubblepost.be
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“Het veerpont
en de fiets nemen
veel zorgen
van onze 1.600 werknemers

weg”

Umicore pakt met duurzame mobiliteitsoplossingen
uitdaging van ligging aan
Ruim op tijd vertrekken en toch een
halfuur te laat bij Umicore in Hobo
ken. Ook wij ontsnappen niet aan
files. Wie over Antwerpen moet met
de wagen, weet dat verkeershinder
erbij hoort. Hoe slaagt een bedrijf
er in om met zulke uitdagingen om
te gaan? Met die vraag trokken wij
naar Umicore, een materiaaltechno
logiebedrijf met een raffinage- en
recyclagesite in Hoboken, pal naast
de Antwerpse Ring.
Het mobiliteitsplan werd jaren geleden
in gang gezet door Michel Landuydt.
Sedert een jaar zet mobiliteitscoördina-

tor Jacqueline Marinus zijn werk verder.
“1.600 werknemers en een ligging vlak
bij het Antwerpse verkeersknooppunt:
het is echt wel een uitdaging om alles
correct en goed te laten verlopen”, benadrukt Jacqueline Marinus onmiddellijk.
“De omgevingsfactoren zijn zo bepalend
voor hoe je als bedrijf om kan gaan met
mobiliteit.”
Bovendien ligt de site van Umicore in
Hoboken aan de rechteroever van de
Schelde. Dat betekent dat alle verkeer
naar en van de linkeroever aangewezen
is op de Kennedytunnel. “De Schelde is
zowel een voordeel als een nadeel”, ver-
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volgt Marinus. “Maar sinds we gebruik
maken van het veerpont winnen onze
werknemers veel tijd.”

Mobiliteitscoördinator
Jacqueline Marinus

Elke nieuwe werknemer
wordt bij het onthaal 
ingelicht hoe hij of zij
het snelst en meest 
efficiënt naar Umicore
kan komen
Jullie wisten met het veerpont de
Schelde om te buigen tot een voordeel?
“Alle werknemers uit Kruibeke en omstreken kunnen gebruik maken van de
veerdienst tussen Kruibeke en Hoboken.
Daardoor winnen ze dagelijks twee keer
16 kilometer. En als je weet dat hun traject normaal de Kennedytunnel aandoet,
gaat daar ook nogal wat tijdswinst mee
gepaard. Wanneer onze werknemers de
rechteroever bereiken, rijden ze met hun
bedrijfsfiets naar het werk. Daar hoorde
natuurlijk de nodige infrastructuur
bij. Er zijn overdekte fietsenstallingen
voorzien die onder permanent cameratoezicht staan. En wie met de elektrische
fiets komt, kan rekenen op stopcontacten in lockers om de batterijen zorgeloos
op te laden.”
“Toch hoeft niet elke inspanning op het
vlak van mobiliteit even groot of ambitieus te zijn. Veel kleine inspanningen

maken een groot. Zo was er een fietshelmactie. Iedereen die 20 fietsdagen
had tussen een bepaalde periode kreeg
een fietshelm. Elke werknemer heeft ook
een bedrijfsfiets op het werk. Geen overbodige luxe gezien de omvang van de
site. Verder kan iedereen zijn fiets hier
laten herstellen.”
Jullie stimuleren het gebruik van de
fiets enorm. Zetten jullie ook in op
andere vormen van woon-werkverkeer?
“We regelen dagelijks bedrijfsvervoer.
Voor de ploegmedewerkers uit Dendermonde en Kieldrecht rijden dagelijks
twee bussen drie keer heen en terug.
Ook carpoolen proberen we te stimuleren. Aan de hand van de verkeersstromen brengen we het personeel in kaart
en gaan we na waar de mogelijkheden
liggen.”
“We bekijken ook hoe we het openbaar
vervoer kunnen uitbreiden. Dat kan helaas nauwelijks ingezet worden voor het
personeel dat in ploegen werkt. De uurregelingen zijn bijvoorbeeld niet ideaal,
maar NMBS en De Lijn kunnen ook nog
beter op elkaar inspelen. Zo kan er op
het vlak van infrastructuur nog progressie geboekt worden. Daar proberen we
actief aan te werken. Op die manier konden we al fietsenstallingen laten plaatsen
via De Lijn. Maar de oplossingen moeten
ook economisch haalbaar zijn. Zo bekeken we de opties om bestaande lijnen
of routes van bussen aan te passen. Het
financiële plaatje dat De Lijn opstelde lag
echter niet binnen onze mogelijkheden.”
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Mobiliteitscoördinator Jacqueline Marinus:
“De Schelde is een voordeel en een nadeel, zowel
voor onze 1.600 medewerkers als voor het bedrijf zelf.’’
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Waterwegen
Hoe maken jullie nog gebruik van
de Schelde?
“In 2014 werd onze kade klaargemaakt,
opgehoogd en uitgebreid. Het was een
project van enkele jaren in samenwerking met andere spelers. Logistiek is het
één van onze grootste verwezenlijkingen.
Voorheen werden de grondstoffen uit de
haven van Antwerpen met vrachtwagens
naar Umicore vervoerd. Nu kan dat met
een binnenschip langs de Schelde. Op
die manier komen er jaarlijks 6.000 containers per schip. We houden daarmee
6.000 vrachtwagens of 12.000 vrachtwagenritten van de Antwerpse Ring.”

Wat zijn de voordelen van transport
over het water?
“Waterwegen vormen een alternatieve
en geschikte manier voor capaciteitsuitbreiding. Wij zien er de voordelen van in
en hopen dat anderen dat ook doen. Een
schip is erg gecontroleerd en beheersbaar en komt in principe altijd op tijd.
Bovendien haal je de uitstoot van CO2
naar beneden. En niet onbelangrijk: we
hebben minder impact op de leefbaarheid van de stad. We liggen hier vlak
bij een woonwijk en vermijden op die
manier dat daar jaarlijks 6.000 vrachtwagens door rijden.”

Jacqueline Marinus: “Logistiek is de laadkade
één van onze grootste verwezenlijkingen.”

Past duurzame mobiliteit ook
makkelijker in de overtuiging van
Umicore vanwege de recyclageactiviteit?
“Duurzame mobiliteit sluit aan bij de
filosofie van Umicore. Namelijk: streven
naar een duurzame wereld. Ons beleid
op het vlak van duurzame mobiliteit
richt zich op drie pijlers: economisch,
sociaal en omgeving. Economisch omdat
sommige oplossingen minder transportkosten inhouden, zoals de grondstoffen
die nu per schip komen.”
“Ook op sociaal gebied creëren we
betere omstandigheden. We vinden het
belangrijk dat onze werknemers , ons
human capital, op een comfortabele
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manier naar het werk kunnen komen.
De veerdienst is daar een uitstekend
voorbeeld van. De werknemers die er
gebruik van maken doen er dagelijks hun
voordeel mee. Elke nieuwe werknemer
wordt ook bij het onthaal ingelicht hoe
ze het best of efficiëntst naar Umicore
kunnen komen.”

Mobiliteitscoördinator
Jacqueline Marinus

Alle medewerkers uit K ruibeke
en omstreken kunnen gebruik
maken van de veerdienst naar
Hoboken en winnen d aarmee
elke dag twee keer 16 kilometer

“De omgeving is ook belangrijk. We willen vermijden dat, naast onze werknemers, de buurtbewoners in de file moet
staan. We willen de impact op de aanpalende woonwijk zo laag mogelijk houden
en zelfs de leefbaarheid verhogen.”
Zien jullie nog verbeterpunten?
“We zijn nog lang niet aan het einde van
de mogelijkheden. Uiteraard zijn er tal
van uitdagingen die onhaalbaar zijn. We
willen de verkeerssituatie echter niet
erger maken, en zelfs wat verlichten als
het kan. Om dat te blijven bewerkstelligen, scholen we ons constant bij door
opleidingen rond mobiliteit te volgen. Op
die manier blijven we op de hoogte van
innovaties en doen we inspiratie op.”

Umicore
Adolf Greinerstraat 14
2660 Hoboken
info@umicore.com
www.umicore.com

Internationale speler
Umicore werd opgericht in 1887 in Hoboken, als een ontzilveringsfabriek van
loodertsen. Eind jaren negentig schakelden ze over naar recyclageproducten.
Umicore is wereldleider in de verwerking van elektronisch schroot en edel
metaalhouden recyclageproducten van andere smelters en raffinaderijen. In
Hoboken worden 17 edele en bijzondere metalen gerecycleerd waaronder
goud, zilver, platina, paladium en rodium. Wereldwijd heeft Umicore zo’n 80
vestigingen. Hoboken is de grootste site.
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Nog enkele weken
om belaste winst
boekjaar 2012
aan 10% vast te klikken
Fiscaal advies door Marc De Munter
Door de verhoging van de roerende voorheffing op liquidatieboni van 10% naar 25% (en binnenkort
naar 27% ingevolge de tax shift) is het systeem van de liquidatiereserve meer dan ooit aantrekkelijk, zodat het de moeite loont dit systeem ook toe te passen voor de boekjaren 2012 en 2013.
De opeenvolgende fiscale maatregelen
van de laatste regeringen, vooral dan op
het vlak van de roerende voorheffing op
dividenden en liquidatieboni, hebben het
ondernemen door middel van een vennootschap een stuk minder aantrekkelijk
gemaakt. Door de combinatie van de
vennootschapsbelasting en de roerende
voorheffing op winstuitkeringen (vooral
bij liquidatie) van 25% (te verhogen tot
27% vanaf 2016), komt men al snel aan
een totale belastingdruk van boven de
50%.
Door de spectaculaire verhoging van de
roerende voorheffing op liquidatieboni
met ingang van 1 oktober 2014, had het
geen zin meer om winsten in de vennootschap op te potten en deze pas naar
aanleiding van de liquidatie uit te keren.

De diverse regeringen hebben hier echter wat achterpoortjes open gelaten,
waaronder een éénmalige vastklikregeling in 2013 aan 10% roerende voorheffing en een vernieuwd systeem om via
nieuwe kapitaalinbrengen in geld toch
dividenden aan 15% voorheffing te kunnen uitkeren.
De regering Michel heeft uiteindelijk
eind 2014 een nieuwe permanente
vastklikregeling (‘liquidatiereserve’)
ingevoerd voor alle ‘kleine’ vennootschappen. De criteria hiervoor worden
binnenkort opgetrokken naar 9 miljoen
euro jaaromzet en 4,5 miljoen euro balanstotaal. Het permanente systeem van
de liquidatiereserve geldt in principe
voor winsten die ten vroegste gerealiseerd zijn tijdens het boekjaar per

KMO-accounting - juridische & fiscale consulting - auditing
successieplanning - begeleiding bij opstart & overnames
www.bakertillybelgium.be
An independent member of Baker Tilly International

31.12.2014 en alle volgende boekjaren.
De belaste winsten kunnen gereserveerd worden door overboeking op een
specifieke liquidatiereserve (binnen
de beschikbare reserves) mits betaling
van een afzonderlijke heffing van 10%.
Deze heffing vormt de eindbelasting bij
liquidatie, terwijl een uitkering van de
liquidatiereserve als dividend nog een
bijkomende roerende voorheffing opeisbaar zal maken van 15% (eerste vijf jaar)
of 5% (na vijf jaar).
Uitbreiding van het permanente sys
teem van de liquidatiereserve
Beide regelingen (éénmalige en permanente) hadden – in het algemeen – tot
gevolg dat de winsten gerealiseerd
tijdens de boekjaren 2012 en 2013 (aanslagjaren 2013 en 2014) nooit in aanmer-
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Uw pensioen
na vrijstelling
van bijdragen

king zouden komen voor een gunstig
belastingregime en dat hierop steeds
25% (in de toekomst 27%) roerende
voorheffing zou verschuldigd zijn
(ofwel als dividenduitkering ofwel bij
latere vereffening).

U bent het slachtoffer van een ongeval en u kunt uw zaak voor een
tijdje niet meer uitbaten. Of er zijn langdurige wegenwerken in uw
straat en uw winkel is daardoor slecht bereikbaar. Dit zijn situaties waar uw inkomen als zelfstandige plots fors daalt en waar u in
de onmogelijkheid komt om uw sociale bijdragen te betalen.
U kan dan als zelfstandige in hoofdberoep een vrijstelling aanvragen voor de
betaling van uw sociale bijdragen wanneer u zich in een staat van behoefte
bevindt of in een toestand die de staat
van behoefte benadert.
De aanvraag voor vrijstelling van bijdragen gebeurt via uw sociaal verzekeringsfonds. De “Commissie voor vrijstelling
van bijdragen”, opgericht in de schoot
van de FOD Sociale Zaken, neemt de
beslissing.
Wanneer u een vrijstelling van bijdragen
krijgt, betekent dit echter een vermindering van uw pensioen. De kwartalen
waarvoor u een vrijstelling hebt verkregen komen immers niet in aanmerking
voor de berekening van uw pensioen.
Wel behoudt u gedurende de periode van
uw vrijstelling uw rechten op gezondheidszorgen en kinderbijslag.

De Munter

Voor kleine vennootschappen
die tijdens de boekjaren 2012
en 2013 mooie winsten hebben
gerealiseerd die nog niet zijn
uitgekeerd, is dit hoe dan
ook welgekomen nieuws.
Wees er dus tijdig bij.

Sociaal advies door Tom Lacres

Marc De Munter is Tax
Partner bij Baker Tilly Belgium
en master in de rechten en
fiscale wetenschappen.
m.demunter@bakertillybelgium.be
www.bakertillybelgium.be
tel. 09/272 72 10

Belangrijk om te weten is dat u wel
het recht behoudt om uw vrijgestelde
kwartalen, zolang ze niet verjaard zijn,
later toch nog te betalen. Deze verjaringstermijn is vijf jaar. Zo kan u voor
die periode toch nog uw pensioenrechten opbouwen. U kan dus met andere
woorden, in een periode waar u opnieuw
meer inkomsten heeft, deze inkomsten
aanwenden om kwartalen te vereffenen
waar het minder goed ging en u een
vrijstelling van bijdragen verkreeg.
Om het voor de zelfstandige makkelijk

opvolgbaar te maken stuurt Attentia
sociaal verzekeringsfonds aan zijn klanten, een jaar vóór het verstrijken van
de verjaringstermijn van de vrijgestelde
kwartalen, een inlichtingenbrief. Het is
dan aan de zelfstandige om de keuze te
maken of hij deze vrijgestelde periodes
al dan niet wenst te betalen en om alsnog pensioenrechten op te bouwen voor
die kwartalen.

Lacres

Maar de regering Michel heeft geld
nodig, zoveel is duidelijk. Men heeft
dan ook beslist om de nieuwe regeling
van de liquidatiereserve voor KMO’s
uit te breiden naar de in de reserves
nog aanwezige belaste winsten van
boekjaren 2012 en 2013 met toepassing
van een anticipatieve heffing van 10%
betaalbaar door de vennootschap.
Voor aanslagjaar 2013 heeft de vennootschap tijd tot 30 november 2015
om de bijzondere aangifte in te dienen
en de anticipatieve heffing te betalen,
voor aanslagjaar 2014 heeft de vennootschap tot 30 november 2016 de
tijd.

Tom Lacres is adjunct-
directeur Attentia sociaal
verzekeringsfonds
Attentia Sociaal verzekeringsfonds,
Torhoutsesteenweg 384
8000 Brugge
T. 050 40 65 63 - F. 050 40 65 97
info@attentia.be - www.attentia.be
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Ontslag
om dringende reden
KMO-advies door Frederic Leleux

Het is een klassieker binnen het arbeidsrecht, maar toch komen nog veel ontslagen
om dringende reden bij de arbeidsrechtbanken terecht omdat tegen de strenge wettelijke
voorwaarden wordt gezondigd. Met als gevolg dat de partij die het ontslag geeft
(doorgaans de werkgever) een dure rekening gepresenteerd krijgt,
terwijl het ontslag misschien wel zeer terecht was. Men dient bij een dergelijke beslissing
van bij aanvang alert te handelen en de nodige juridische stappen nauwgezet na te leven.

Echter, hoe zwaar ook de fout, het ontslag om dringende reden kan niet meer
worden gegeven nadat drie werkdagen
zouden zijn verstreken sedert de andere partij met zekerheid kennis heeft
gekregen van het feit dat de dringende
reden vormt. De werkelijke kennisname
is bepalend, niet het ogenblik waarop
dit had kunnen gebeuren (bv. indien de

werkgever eerder onderzoek zou hebben
gevoerd). Als de ontslagene kan aantonen dat zijn gedrag al langer bekend was,
zal het ontslag om dringende reden niet
slagen. Bij het ontslag zelf moet de reden
echter nog niet opgegeven worden, maar
dit moet wel gebeuren binnen de drie
werkdagen nadat het ontslag werd gegeven (maximum 6 dagen nadat de reden
bekend werd) en dit per aangetekend
schrijven of gerechtsdeurwaardersexploot. Ook deze termijn en vorm is voorgeschreven op straffe van ongeldigheid
van het ontslag en men kan nadien geen
feiten meer toevoegen als rechtstreekse
reden voor het ontslag. Men mag bij dit
alles ook niet uit het oog verliezen dat
een zaterdag als werkdag meetelt.
Indien blijkt dat het ontslag om dringende reden niet volgens het boekje is
verlopen, dan is een opzegvergoeding
verschuldigd, ook al is de reden van het
ontslag duidelijk aangetoond en zwaar-

wichtig genoeg. Het hoeft geen betoog
dat dit tot wrevel kan leiden. Het komt
er dus op aan om de procedure nauwgezet te volgen, maar ook om van bij
aanvang stil te staan bij de vraag: “Hoe
bewijs ik dit mocht het tot in de rechtbank komen?”. De werkgever die ontslaat om een dringende reden die hij niet
kan bewijzen, riskeert naast een opzegvergoeding ook nog eens een vergoeding
wegens kennelijk onredelijk ontslag te
moeten betalen.

Leleux

De basis is dat er slechts ontslag om
dringende reden kan gegeven worden
omwille van een ernstige tekortkoming
die elke verdere professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Er moet dus minstens sprake
zijn van een ernstige fout, maar dit alleen
is onvoldoende. Deze fout moet er ook
toe geleid hebben dat een verderzetting
van de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en definitief onmogelijk geworden is.
Is dat niet het geval, dan moet een opzegtermijn gerespecteerd worden.

Frederic Leleux is
advocaat-curator master
in het ondernemingsrecht
frederic.leleux@flexadvocaten.be
www.flexadvocaten.be

Wil u nog beter op de hoogte blijven van vormingsinitiatieven en –activiteiten?
Stuur een mailtje naar info@lvz.be met uw naam en adres en als onderwerpveld ‘vorming’.
LVZ-Vormingsdienst houdt u dan op de hoogte van nog meer interessante
en zinvolle initiatieven en activiteiten.

Ondernemen
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Fiscale optimalisatie voor uw onderneming

LVZ Waarschoot organiseert samen met LBK Accountancy een tweede workshop rond fiscale optimalisatie.
nov
Heeft een managementvennootschap of een vennootschap voor vrije beroepen nog zin? Hoe zit het met de inbreng
van onroerende goederen? En wat met fiscaliteit rond (energiezuinige) bedrijfswagens? Tim Coppens, partner bij LBK accountancy, geeft nuttige tips om uw fiscale bijdrage te optimaliseren.
- Organisatie: Sociaal huis, Kerkstraat Waarschoot
- Contact: inschrijven via karolien.beke@telenet.be
- Prijs: LVZ-leden: gratis. Niet-leden: 15 euro (overschrijven
op BE97 0016 9122 9049 met vermelding ‘inschrijving
24 november 2015’)
- Dinsdag 24 november om 19u30
Sociaal huis: Kerkstraat 7, 9950 Waarschoot

17

Halalproducten en -diensten,
een opportuniteit voor uw onderneming!

Deze infosessie wil Vlaamse kmo’s bewust maken van
de kansen van die markt. Halal is een islamitische
term die aangeeft wat toegelaten is voor moslims.
Die markt is omvangrijk maar tegelijk onontgonnen terrein
voor veel ondernemers. Onder andere het certificatieproces en
de commercialisering van halalproducten komen aan bod.
- Organisatie: Enterprise Europe Network
- Contact: inschrijven voor 13 november via
www.agentschapondernemen.be
- Prijs: gratis
- Dinsdag 17 november van 15u30 tot 19u00
Lindner Hotel: Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen
nov
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Ondernemen en innoveren met
risicokapitaal: tips & tricks

Zoekt u bedrijfsfinanciering voor uw innovatieve uitdagingen, overnameplannen of stevige groeiambities?
Dan bent u dikwijls genoodzaakt om risicokapitaal in te zetten.
Ontdek of deze alternatieve vorm van financiering geschikt
is voor uw onderneming en laat u inspireren door een aantal
bedrijfsgetuigenissen.
- Organisatie: Agentschap Ondernemen
- Contact: inschrijven via www.agentschapondernemen.be
- Prijs: gratis
- Donderdag 19 november van 16u30 tot 18u30
VAC Gent - Virginie Lovelinggebouw:
Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent
nov

Cultuur
3

Gentse Museumnacht

Wat ooit begon als een manier om na de werkuren
rond te dolen in de Gentse musea, is uitgegroeid tot
een jaarlijkse traditie. Vanaf 18u stellen alle musea
hun deuren gratis open. Een nacht vol kunst, cultuur, erfgoed
en nog zoveel meer.
- Bekijk het volledige programma op www.stad.gent.be
- Prijs: gratis
- Donderdag 3 december van 18u tot 01u
dec

Mobiliteit
19

Inspiratiedag 2015:“Hoe verplaatsen wij
ons in de toekomst?”

nov

Hoe beïnvloeden technische, ruimtelijke en maatschappelijk evoluties de mobiliteit van morgen? Die
vraag wordt gesteld op deze inspiratiedag. Experts geven
hun visie en gaan in debat met een panel van jongerenvertegenwoordigers. Bovendien worden in tal van workshops de
raakvlakken van de impact van die evoluties opgezocht.
- Organisatie: Netwerk Duurzame Mobiliteit
- Contact: inschrijven via www.duurzame-mobiliteit.be
- Donderdag 19 november van 9u tot 18u
Provinciehuis Vlaams-Brabant: Provincieplein 1,
3010 Leuven

10

Gala van De Mobiliteitskampioen

LVZ ging dit jaar op zoek naar De Mobiliteitskampioen. Met die wedstrijd worden ondernemingen
beloond die inspanningen leveren op het vlak van
mobiliteit. Op 10 december kennen we de winnaar en weten
we wie zich een jaar lang met trots De Mobiliteitskampioen
mag noemen.
- Organisatie: LVZ
- Contact: meer info op www.mobiliteitskampioen.be
- Donderdag 10 december vanaf 18u
dec

jaarthema 2015 - LVZ Vormingsdienst

Gezondheid
2

Slaapproblemen

Een op de drie kampt met slaapproblemen. Nachtenlang slecht slapen heeft een negatieve invloed op ons
functioneren. Wat is een normale slaap? Welke factoren dragen bij tot een slechte nachtrust? Wat zijn de verschillende soorten slaapproblemen? Welke oplossingen zijn er? Op
het infomoment krijgt u een antwoord op die vragen.
dec

-

Organisatie: LM Antwerpen
Contact: inschrijven via 03 203 76 49
of dienstencentrum@lmpa.be
Woensdag 2 december van 14u tot 16u
LM Herentals: Collegestraat 6, 2200 Herentals

35

Verenigingen Media
3

Vernieuwen en verjongen van de vereniging

Verjongen, vernieuwen of vrijwilligers zoeken? Veel
verenigingen, vzw’s, clubs en comités merken dat
dec
zoiets niet eenvoudig is. Tijdens deze sessie staat u
stil bij de identiteit van uw vereniging en krijgt u methodes
aangereikt om succesvol vrijwilligers met het juiste profiel aan
te werven.
- Organisatie: Vormingplus Gent-Eeklo
- Contact: inschrijven via www.vormingplusgent-eeklo.be
- Prijs: 14 euro
- Donderdag 3 december van 19u30 tot 22u00
Bibliotheek Evergem: Bibliotheekstraat 12, 9940 Evergem

8

5

Digidokter: mobiel internet

De smartphone is al een tijdje ingeburgerd. Daarom
bekijkt deze infosessie welke opties er vandaag zijn
voor mobiel internet. Hoeveel datavolume heeft u
nodig? Hoe is de dekking van de verschillende mobiele netwerken? En hoe zit dat met surfen in het buitenland? Verder
staat de spreker ook nog even stil bij hotspots, homespots en
beveiligde netwerken thuis.
- Organisatie: Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen
- Contact: inschrijven via www.vormingplusmzw.be
- Prijs: 3 euro
- Zaterdag 5 december van 10u15 tot 12u15
ARhus: De Munt 8, 8800 Roeselare
dec

SABAM en de billijke vergoeding

Organiseert u soms activiteiten waar muziek wordt
afgespeeld? Dan weet u misschien dat u een billijke
vergoeding moet betalen. Wat is dat? En wat is het
verschil met SABAM? Gery Bessemans verklaart alles en legt
haarfijn uit wanneer en wat er moet worden aangegeven en
betaald.
- Organisatie: Vormingplus Oostende-Westhoek
- Contact: inschrijven via www.vormingplusow.be
- Prijs: 6 euro
- Dinsdag 8 december van 20u tot 21u30
Gemeenteraadzaal: St Rijkersstraat 19,
8690 Alveringem
dec

Diversiteit
18

‘Op de thee’ bij de Indimaj Vrouwen

Hoe gaat een Marokkaans huwelijk in zijn werk? Hoe
ziet een Marokkaanse theeceremonie eruit? En wat
met besnijdenissen? Een uitgelezen moment om bij
de Marokkaanse vrouwenvereniging Indimaj uit Geel op de
thee te gaan. U ontdekt er de betekenis achter tal van specifieke Marokkaanse gewoonten en rituelen. Vragen staat vrij.
- Organisatie: Willemsfonds
- Contact: meer informatie op www.willemsfonds.be
- Woensdag 18 november
Dienst Samenlevingsopbouw: Diestsestraat 146,
2440 Herentals
nov
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