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we fall.
we break.

we fail.

but then,

we rise,
we heal.

we overcome.

Beste collega’s,
 
Voor u start te lezen ga naar https://www.youtube.
com/watch?v=AaA6cIr7U_Y en laat spelen:
be hopefull, nothing lasts forever.

Hoe gaat het met jullie? Zien jullie het nog zitten?
Het was duidelijk dat veel zaken in overlevingsmodus verkeren. Naarmate de 
tweede lockdown duurde werd het erger en erger. We zagen of zien nog steeds 
ons levenswerk, soms gestart generaties voor ons, smelten als sneeuw voor de 
zon. Ijsblokjes worden ons toegeworpen, een serieus zonnescherm blijft uit. Had 
het anders gekund? Naar mijn gevoel zeker wel. Even bevonden we ons in de 
top van Europa’s slechtste leerlingen van de klas. We mogen spreken van een 
schande dat een land met zo’n hoge belastingen terug naar, om het op zijn 
Waregems te zeggen, hét paardemiddel moest grijpen: een algemene lockdown.
Bij de eerste golf kon je nog begrip tonen voor een lockdown en ga je ervan 
uit dat er lessen getrokken worden en er een strategie ontwikkeld wordt (testing, 
tracing, uitvoering, controle, bijsturing,…) om beter gewapend te zijn tegen een 
tweede golf. Klaarblijkelijk niet. In één van mijn vorige voorwoorden startte ik 
met: NEVER LET A GOOD CRISIS GO TO WASTE. Misschien is dit toen 
niet doorgedrongen bij onze excellenties, met alle gevolgen vandien. Ook wij: 
de mens, de meest variabele factor in deze strijd, deed zeker niet altijd wat 
van hem verwacht werd. Een kleine minderheid nam een loopje met de regels 
en hiervoor werd de hele maatschappij gestraft. Ook al voldeden we aan alle 
veiligheidsvoorschriften, deden we zelfs meer dan gevraagd, … tevergeefs: wat 
we vreesden en al een tijdje voelden aankomen, werd realiteit: een tweede 
lockdown. Vloekend, vinger wijzend proberen we onze ontgoocheling een plaats 
te geven, angstvallig kijkend naar de toekomst.

Maar als ondernemer kunnen en mogen we niet stilzitten, dit zit niet in ons DNA. 
We beseffen dat er meer nodig is om nu te overleven. Voor de ene sector zal 
dat al iets makkelijker zijn dan voor de andere, maar we hebben geen optie. En 
zie: we herontdekken onszelf en onze manier van ondernemen: e-commerce, 
digitale aanwezigheid, take-away, automaten,… We zijn zeer creatief en gaan
ervoor.

Intussen is de feestmaand december gestart, voor veel ondernemers dé maand 
van het jaar. Bij het begin van de maand kwam er groen licht om de niet-
essentiële winkels te openen. Hopelijk is er bij het ter perse gaan van deze 
editie ook groen licht voor de overige sectoren, die zeker klaar zijn om op een 
gedisciplineerde manier de deuren te openen met respect voor de regels en 
respect voor elkaar. Fingers crossed dat dit gebeurt: we zijn er klaar voor en 
nemen onze verantwoordelijkheid. Het is van moeten.

Samen met jullie kijkt Unizo Waregem hoopvol uit naar 2021. Begin 2020 
hebben we de draad van ons werkjaar moeten lossen om ons te concentreren 
op jullie: de ondernemer. Via onze sociale kanalen en kantoor hebben wij en 
Unizo Nationaal jullie een wegwijs proberen te brengen in alle regelgeving 
en ondersteuning in de strijd tegen Covid19. Dankzij overleg heeft Unizo veel 
kunnen bekomen om het voor de ondernemers en zijn werknemers leefbaar 
en doenbaar te houden tijdens deze coronacrisis. Maar de strijd is nog niet 
gedaan, de ‘fall-out’ zal hard aankomen en die moeten we samen bestrijden 
door op te komen voor onze waarden en normen als ondernemer. Met het einde 
van de tunnel in zicht zijn we strijdvaardiger dan ooit. Voor ondernemers, door 
ondernemers. Join Us: a change is gonna come.

Happy, Healthy Hopefull Holidays
Peter Van Luchene

Lid worden? https://www.unizowaregem.be/lid-worden/
Afhaal -en leveringsaanbod: 
 https://www.unizowaregem.be/afhaal-en-leveringsaanbod/
 of mail naar stad Waregem inschrijven@waregem.be
Join us & follow us: https://www.facebook.com/unizo.waregem en 

https://www.instagram.com/unizowaregem/

Woordje van de voorzitter
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C o v e r s t o r y

 Bernard Van Overstraeten

Covid 19 en tweede lockdown
Een aantal inspirerende, positieve verhalen van Waregemse Ondernemers

Bij Koffies Van Overstraeten/De Draak bekijkt Bernard met zijn 
collega’s waar er opportuniteiten liggen tijdens deze crisis. Zo 
breiden ze hun regio verder uit en groeit het klantenbestand 
gestaag. 

Positief als hij in het leven staat, heeft Bernard vertrouwen 
dat 2021 opnieuw beter wordt. Sommige dingen komen 
misschien niet terug in hun bestaande vorm maar dan zal het 
het de kunst zijn, in te spelen op deze veranderingen. 

Bernard haalt veel energie uit zijn gezin maar hij mist toch ook 
wel de gezellige momenten met de vrienden van Unizo, zeker 
na de vergaderingen. 2021 wordt een hele uitdaging maar 
er zal nog steeds een plaats zijn voor lokale producten en 
dienstverlening op maat. 

Veel succes in de toekomst Bernard met deze aanstekelijke 
levenswandel en wijsheid!

Bernard is actief in 2 bedrijven. 
Warmekoffie.be is een cateringbedrijf dat instaat voor 
leveringen van warme koffie aan grote evenementen, beurzen, 
feesten en wielerwedstrijden (zoals Ronde van Vlaanderen, 
BK,…) Deze activiteiten liggen momenteel volledig stil door 
de beperkingen opgelegd door de verschillende overheden. 
Sinds maart is de agenda leeg door de annulering van alle 
evenementen. 

Gelukkig is Bernard ook actief bij Koffies Van Overstraeten/
De Draak. Alhoewel ook hier de gevolgen van Corona sterk 
voelbaar zijn.

“De horecaklanten zijn gedwongen gesloten en bedrijven 
maken steeds meer gebruik van thuiswerk. Gelukkig heeft 
de branderij een sterk netwerk van winkels en supermarkten 
waardoor we toch nog omzet genereren.” 

De periodes van lockdown verplichten Bernard om na 
te denken over alle aspecten van het ondernemen. Bij 
Warmekoffie.be blijven sommige kosten doorlopen zonder 
dat daar omzet tegenover staat. Het concept moest volledig 
herbekeken worden om rendabel te blijven. Begin 2021 gaat 
Warmekoffie.be van start in zijn nieuwe vorm.

“Gelukkig bestaat Warmekoffie.be bijna 10 jaar en zijn er 
ook geen werknemers in loondienst. Aan de andere kant 
is het ergerlijk dat er tijdens de eerste lockdown weinig 
steunmaatregelen waren voor de evenementsector.” 

 Alexander Leroy (Markt 28)

We moeten er geen doekjes om winden. Zes maanden van 
de twaalf verplicht te sluiten, heeft natuurlijk een groot impact 
op onze sector. Los van het financiële mag je ook de mentale 
weerslag niet vergeten. Voor velen zal dit bijzonder zwaar zijn 
met alle gevolgen van dien.

Maar wat er mij vooral opvalt zijn de dingen die gewijzigd 
zijn in de positieve zin door de coronacrisis. Bijvoorbeeld de 
terrassen. Deze zomer werden de terrassen extra vergroot. 
Door het mooie weer lokte dit heel wat mensen. De klanten 
voelden zich ook veiliger om buiten te zitten. Deze situatie 

heeft ertoe geleid dat de terrassen zijn blijven staan. Tot voor 
de tweede lockdown werd er heel veel gebruik gemaakt van 
de terrassen zelfs als het wat kouder werd. Deze trend zal 
waarschijnlijk worden doorgetrokken voor de komende jaren. 
De terrassen, zullen blijven staan. Klanten zullen meer en 
liever buiten genieten van een drankje en dat is het positieve 
eraan.

Daar we als cafébazen nu veel tijd hebben, zette dit ons ook 
aan tot nadenken. Bijvoorbeeld hoe kan ik mijn zaak nog 
meer rendabel maken? Hoe kan ik tijd winnen? Hoe bedien 
ik best de klant? De organisatie en de rotatie op de werkvloer 
worden veel belangrijker. Prijzen zijn de laatste jaren heel wat 
gestegen op vlak van huur en producten. Het belangrijkste 
voor ons zal zijn, meer op kwaliteit en op ‘perfect serve’ te 
gaan focussen. 

Dit en een betere organisatie zal onze sector weer rendabeler 
maken. 
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C o v e r s t o r y

  Els Desloovere

 EH Deken Henk Laridon
“Los van tendenzen of percentages blijven de absolute cijfers 
van kerkbezoek toch wel bijzonder hoog. Ieder weekend ruim 
tweehonderdduizend bezoekers in de kerken, daar kunnen veel 
instellingen van dromen. Er zit ieder weekend meer volk in de 
kerk dan op een voetbalmatch in eerste klasse. We kunnen het 
geloof niet vergelijken met voetbal of theater, maar het toont 
wel aan dat de kerk evenzeer een belangrijke maatschappelijke 
speler is net als sport en cultuur”, aldus Dhr Jeroen Moens, 
communicatiemedewerker bisschoppenconferentie.

Hoog tijd om eens te luisteren naar EH deken Henk Laridon 
in deze coronatijden.

Door de eerste en tweede lockdown kwam er een verbod van 
kerkbezoek, huwelijken, dopen, enz. Hoe houden we contact, 
was de vraag?

“Dankzij de jonge structuur van de Waregemse kerkgemeen-
schap werden direct op professionele manier de missen en 
boodschappen verkondigd via de sociale media en nu zijn 
deze iedere zondag via livestream vanuit de dekenale kerk 
te volgen op youtube ‘Kerk in Waregem’. Onze jonge kos-
ter Brecht Crabeels, parochieassistent Thijs Vanryckeghem en 
professioneel filmer/regisseur Matthijs Eggermont zijn de drij-
vende krachten achter deze nieuwe uitdaging en dit voor de 
bredere regio. We zien zelfs dat de diensten gevolgd worden 
tot in de Oostkantons.” 

Bisschop Lode Aerts gaf zijn volle goedkeuring aan dit 
Waregems initiatief.

“Door te focussen op inhoudelijk positieve boodschappen en 
het behouden van de contacten is dit een enorm succes. Zo 
zie je dat ook de kerk ondernemend is”, aldus onze drijvende 
kracht en bezieler Henk.

“De kerken blijven open voor bezoekers tijdens de dag 
voor een moment van bezinning en houvast in deze 
donkere periode. Er worden terug vele kaarsen van hoop 
ontstoken, een logboek waar mensen iets persoonlijk kunnen 
neerpennen, een gebed, duidelijk bewijs dat de mensen terug 
op zoek zijn naar zingeving en wat houdt je recht in deze tijd? 
Er is wel een sterk gemis aan het fysieke en sociale contact 
tijdens de vieringen alsook de verbondenheid. Het zal ook een 
hele uitdaging worden voor de Kerst- en Nieuwjaarsperiode, 
afhankelijk van de evolutie.

De redactie van W’Ondernemen sprak met Els Desloovere, 
ruim 30 jaar zaakvoerder van Tramontana Reizen. Het spreekt 
voor zich dat reizen dit jaar allesbehalve evident is. Els bouwde 
vanuit haar passie voor skivakanties en reizen een financieel 
gezond reisbureau uit met 3 medewerkers. De persoonlijke 
aanpak is hun grootste troef. We vroegen haar hoe ze de 
gezondheidscrisis dit jaar ervaren heeft. Els is heel gedreven 
en praat enthousiast over haar zaak, maar de harde realiteit 
valt niet te verbloemen.

“We hadden ons net zoals altijd met hart en ziel ingezet 
om de skivakanties en andere reizen van de klanten voor 
te bereiden. Bij ons komt het werk niet op het moment zelf. 
Wij startten maandenlang op voorhand met de boekingen 
en administratieve voorbereidingen. Het was dus heel hard 
schrikken toen de lockdown er kwam en alles geannuleerd 
werd. Het maandenlange werk was voor niets geweest en we 
kregen er een pak extra administratie bij om alles te annuleren, 
creditnota’s en coronabonnen op te maken. Personeel op 

Huwelijken kunnen momenteel met de twee trouwers en 
maximum twee getuigen en doopsels gaan momenteel 
helemaal niet door.

Bij begrafenissen met beperking tot 15 personen gaat het er 
veel intenser en emotioneler aan toe, dieper en innemender in 
deze kleine gemeenschap.

De dienst met Allerheiligen en Allerzielen waar alle overledenen 
van afgelopen jaar herdacht werden, kon fysiek niet plaats 
vinden, maar familieleden kwamen wel de kruisjes in grote 
getale ophalen in de open kerk. Toch wordt een missend 
gevoel van verbondenheid ervaren.

We hunkeren terug naar samenkomen en het blijkt dat na de 
eerste lockdown de trouwe kerkgangers terug waren door de 
steun en verkondiging van de boodschap via sociale media.

Ook de vele verenigingen die jaarlijks hun vaste tradities 
hebben zoals St Cecilia, Barbaraviering van brandweer, Okra, 
Sint Hubertusviering hebben dit jaar hun viering niet kunnen 
beleven. 

Wat ook opvalt zijn de stijgende bezoeken aan kapellen 
zoals Belle Maries in de Felix Verhaeghestraat en OLV 
van Lourdesgrot in SEV. Dit kunnen ze meten door de vele 
ontstoken kaarsen. Teken van bezinning in deze periode en 
als zoektocht naar troost.

“Kortom, onze kerkgemeenschap zit niet stil in deze 
evoluerende wereld en nieuwe orde in de natuur.”
Hartelijk dank aan onze steeds welgezinde en positieve Deken 
Henk!

© Piet Eggermont
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technische werkloosheid zetten was toen geen optie, want 
er was te veel werk. Maar er kwamen ook geen inkomsten 
meer binnen. Ik heb toen besloten om de vaste kosten onder 
de loep te nemen: de kuisploeg komt tijdelijk niet meer, de 
energiefactuur moest naar omlaag,…

In juli kwam er een klein lichtpuntje en gingen de mensen 
terug meer reizen, maar dat was van korte duur. Voor ons 
kwam er opnieuw een periode waarin we veel voorbereidend 
werk verloren zagen gaan. De negatieve reisadviezen en 
steeds veranderende kleurencodes leidden tot heel veel 
frustratie. Bovendien betekent een code rood momenteel niet 
langer een negatief reisadvies. Je moet bij thuiskomst wel 
verplicht in quarantaine. Begrijpelijk dat dit voor veel reizigers 
een afknapper is. Maar de verhuurders van appartementen in 
het buitenland zijn niet altijd even begripvol voor dergelijke 
annulaties. Virologen hebben een sterke focus op reizigers 
gelegd, hoewel er veel reizigers zich op reis veiliger voelen 
dan hier. Er zijn veel protocollen en maatregelen, waardoor 
reizen veilig is. 

 Hein Defrenne

Hein is actief in twee vennootschappen. Enderzijds het 
gekende Partymmo (Hein en Cindy Lobbens) dat instaat 
voor allerhande evenementen en organisaties. Anderzijds 
de uitbating van jeugdcentrum en sportaccomodatie met Bv 
compleet (Hein en echtgenote Veerle). Allebei sectoren die 
zowel in de eerste als nu in de tweede lockdown volledig plat 
liggen.

We laten Hein zijn verhaal doen : “Tijdens eerste lockdown 
was vooral de onzekerheid confronterend. Dit hadden we 
nog nooit meegemaakt tijdens onze jarenlange carrière. 
Het was tijd voor herbronning. Opruimwerken, opsmuk en 
aanpassingswerken werden uitgevoerd om terug klaar te 
staan voor de heropening. Het motto was om volledig bezig te 
blijven en niet te focussen op het negatieve.”

Collega’s positief blijven begeesteren is Heins spirit.

“Tijdens eerste lockdown bleven de twee stagairs van Vives 
actief om iets te creëren. Ze werkten een wandelzoektocht 
uit met de bekende beertjesroute. Deze route liep langs de 
gesloten winkels om deze toch in de picture te houden. Een 
tweede project was het contacteren van alle verenigingen die 
een vast afhaalpunt zochten voor hun take away als vervanging 
van hun normale organisaties. De zaal werd en wordt gratis ter 
beschikking gesteld. Verenigingen blijven de hoeksteen van de 
sociale maatschappij .

Er werden ook andere projecten afgetast en eventueel andere 
overnames overwogen. Er zitten bepaalde zaken in de 
pijplijn, maar tot op heden is er niets concreet. We werken 
dit in de toekomst concreter uit. Er werd begin augustus een 
openluchtfeest georganiseerd in het jeugdcentrum, volledig 
coronaproof. Ook de buitenstructuur werd aangepast. Tijdens 
die periode werden ook 80% van de feesten en andere 
organisaties geannuleerd. Nu met de tweede lockdown kwam 
dit terug aan als een harde kaakslag en kwam hetzelfde 
verhaal van annulaties en geen evenementen.”

Hein ziet de toekomst toch positief in: “Mensen hebben 
behoefte aan sociale contacten. Sommigen zitten mentaal 
diep maar toch probeer ik in te zoomen op het positieve. Deze 
tweede periode is mentaal zwaarder, los van het financiële 
aspect waarvoor door de overheid een tegemoetkoming 
voorzien is, zowel federaal als lokaal.”

Maar zoals iedere ondernemer wil Hein werken voor zijn geld. 
Hij blijft focussen op het belang van Unizo, het netwerken 
en het ‘koop lokaal’-verhaal, wat Hein toepast in het 
dagdagelijkse leven.

We duimen ook voor een prachtige toekomst van dit 
Waregemse verhaal!

Er zijn door tegoedbonnen veel bindingen naar volgend 
jaar toe. We kijken volop naar dit inhaalmaneuver uit. De 
vraag is wanneer dit zal starten. Om ons ten volle te kunnen 
voorbereiden moet het personeel nu weer aan de slag, maar 
we kunnen het ondanks een gezonde financiële situatie vóór 
Corona niet aan om nog eens al het werk verloren te zien 
gaan. De onzekerheid knaagt en het is frustrerend om de 
opbouw naar mijn pensioen toe nu te zien verdwijnen. We 
zien wel een tendens naar meer boekingen in het binnenland 
en reizigers die afreizen naar hun 2de verblijf, maar daarvoor 
hebben de klanten de reisagent niet echt nodig. Voor een 
reisagent komen de meeste inkomsten van pakketreizen en 
grotere reizen.

Wij blijven achter onze visie staan: we werken à la carte en 
klantgericht. Dit vraagt meer maatwerk en souplesse. Dit kan 
niet geautomatiseerd worden. Als alles weer op gang komt en 
als reizigers via een reisbureau boeken zal er snel terug een 
positieve groei zijn.”

Tijdens de eerste lockdown 
was vooral de onzekerheid 
confronterend.  
Dit hadden we nog nooit 
meegemaakt.

“
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 Didier Schmidt
Ook Didier Schmidt, Travel Butler, deelt zijn verhaal met ons. 
Hij is al tientallen jaren actief in de reissector en heeft vele 
veranderingen gezien, maar de gezondheidscrisis is ongezien.

“Corona veroorzaakte een ongeziene tsunami bij de reissector, 
vooral toen verschillende grenzen volledig dichtgingen. 
De luchtvaart lag quasi volledig plat. Dit had ik nooit voor 
mogelijk gehouden. Zelfs in eigen land was het niet eenvoudig 
om een veilig gevoel te hebben. Denk maar aan de paniek 
aan de Belgische kust.
Het was heel frustrerend om te zien, want op veel plaatsen 
in Europa heerste een veiliger gevoel dan in ons eigen land. 
We zijn zelf nog naar Toscane en Umbrië gereisd deze zomer 
en hebben dit aan den lijve ondervonden. Toch is het nu – 
midden november – weer in veel Europese landen alle hens 
aan dek. 
We kenden enkel werkwoorden als annuleren, repatriëren, 
terugbetalen, compenseren, uitstellen, kortom niets 
hoopgevend. Snel kwam het besef dat dit nog lang zal blijven 
duren. 2020 is voor velen een verloren jaar met waanzinnige 
omzetdaling. Dit in een sector die het al heel krap had met 
lage winstmarges. Denk aan het faillissement van Thomas 
Cook. 
Vooral de verre bestemmingen kregen nog eens extra klappen. 
En dan komt België nog eens extra in de kijker omdat we een 
van de meest getroffen landen zijn. Hierdoor zijn we in heel 
wat landen niet welkom.”

“De meeste reizen van 2020 werden uitgesteld naar 2021, 
zelfs nog onder voorbehoud. Autoreizen in eigen land of 
buurlanden kregen de bovenhand met vooral Frankrijk als 
klassieke bestemming. 
Ik zie bij mijn klanten vooral een afwachtende houding naar 
wat 2021 zal geven. Een vaccin kan een stimulans zijn om 
terug te reizen. Reizen naar verre bestemmingen zal zeker in 
het voorjaar van 2021 nog zeer moeilijk blijven. Landen in 
Azië, Noord- en Zuid-Amerika, Wereldexpo Dubai, openen 
hun deuren nog niet. Afrika, tot nu toe wat corona betreft het 
minst getroffen, kan al worden aangeboden.”

“Sowieso was er in de reissector nood aan verandering: 
massatoerisme op veel plaatsen in de wereld, cruiseschepen 
met duizenden kamers en reizigers. Hoe groter en goedkoper, 
hoe beter. De marges in de reissector werden heel laag. 
Online platforms namen veel klanten van de reisagent af, 
maar bieden niet de persoonlijke aanpak. Sinds de eerste 
golf wordt de reisconsulent beter naar waarde geschat. Velen 
hebben ontdekt dat de service bij repatriëring en andere 
problemen veel persoonlijker verloopt en raden ook anderen 

aan om via een reisagent te boeken. 
We hebben opnieuw geleerd om te reizen in eigen land. Veel 
van de millennials kennen landen als Nieuw-Zeeland beter dan 
Europese bestemmingen. Maar je kan maar een globetrotter 
zijn als je ook je eigen land goed kent. Toch botsen we hier 
ook op onze grenzen: we zijn een klein, dichtbevolkt land. Er 
is niet altijd genoeg plaats voor iedereen.
De vraag naar kleinere concepten, B & B, boutique hotels, 
ecotoerisme, vakantiehuizen, reizen met mobilhomes, 
glamping werd al groter en gaat zeker na corona in stijgende 
lijn. Er is bij toerisme meer aandacht voor de natuur en 
duurzaamheid.”
“Het temperen van het massatoerisme zal een grote uitdaging 
zijn. Veel steden en zelfs natuurgebieden hadden hier in het 
verleden al moeite mee. De voorspellingen zeggen dat de 
Chinese middenklasse staat te popelen om massaal buiten 
hun continent te reizen. Dit zijn 90 à 100 miljoen mensen die 
naar Europa zullen trekken. Thomas Cook en Club Med zijn 
nu al in handen van ‘Fosun’. Hoe zullen we dit opvangen?
Ik geloof sterk in een terugkeer naar de reisconsulent met 
ervaring, die in samenspraak met de klant een reisadvies 
geeft en vooral vertrouwen in ons beroep geeft. Met corona 
zullen natuurlijk enkel de sterksten overblijven. Veel jongere 
reisconsulenten die we de laatste decennia hebben opgeleid, 
zoeken nu andere sectoren op.

We hebben wel een aantal zekerheden: de reismicrobe zal 
blijven bestaan. Globetrotters met hun bucketlist en vooral 
onze millennials zijn onze toekomst! We geloven steevast 
in het prachtig beroep van reisconsulent en iedereen die er 
rechtstreeks mee verbonden is op deze ‘fragile planeet‘. We 
will travel again!

Graag eindig ik met de woorden van David Attenborough uit 
zijn laatste boek anno 2020, geschreven op 94-jarige leeftijd: 
“De natuur heeft altijd voor ons gezorgd. Nu is het de hoogste 
tijd dat wij voor de natuur gaan zorgen.”
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Steun aan bedrijven
Verlenging van bestaande maatregelen

• Verlenging van de verhoogde investeringsaftrek 
van 25% tot eind-2022, waarbij KMO-vennootschappen, 
eenmanszaken en vrije beroepen een groter aandeel van 
hun investeringen kunnen aftrekken van hun belastbare 
winst.

• Verlenging van de garantieregeling voor KMO’s en 
de garantieregeling voor kredietverzekeringen 
tot 30 juni 2021. Tegelijk met deze verlenging zal de 
minister van Financiën in overleg met de financiële sector 
het bestaande moratorium voor ondernemingskredieten 
verlengen.

• Opnieuw openstellen van de tijdelijke werkloosheid 
wegens overmacht naar alle ondernemingen. 
Tijdens deze periode ontvangt de werknemer in tijdelijke 
werkloosheid een uitkering gelijk aan 70% van zijn of haar 
bruto maandloon (geplafonneerd op 2.754,76 euro). 
Hier bovenop ontvangt de werknemer ook nog een RVA-
toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid. 
Deze maatregel zal gelden tot 31 maart 2021 en er zal de 
mogelijkheid worden voorzien om deze te verlengen.

Nieuwe maatregelen
• Uitvoering van het akkoord van de sociale partners waardoor 

de overheid deels tussenkomt in de financiering van 
het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen. In 
de berekening van dit vakantiegeld worden de dagen 
tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan gewerkte 
dagen.

• Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de 
vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage voor het 
derde kwartaal van 2020 naar andere sectoren (dan de 
horeca en de evenementensector) die verplicht moesten 
sluiten. Ook de toeleveranciers van de sectoren die 
verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze 
maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% 
kunnen aantonen. Er zal een plafond worden gehanteerd 
per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van 
deze vrijstelling.

Steun aan zelfstandigen
Verlenging van bestaande maatregelen

• Verlenging van het huidig dubbel crisis-
overbruggingsrecht tot en met december 2020 voor 
alle sectoren die gesloten zijn. Voor een zelfstandige 
zonder gezinslast komt dit neer op 2.583,4 euro per 
maand. Voor een zelfstandige met gezinslast bedraagt dit 
3.228,2 euro per maand.

• Er komt een nieuw overbruggingsrecht vanaf 1 
januari 2021, dat steeds inroepbaar is bij een crisis. Er 
zal gewerkt worden op basis van een sterke daling van de 
omzet. De concrete modaliteiten zullen op korte termijn 
worden uitgewerkt, rekening houdend met de adviezen 
van het Algemeen Beheerscomité.

• Extra uitstel van betaling voor de 
vennootschapsbijdrage tot het einde van het jaar 
2020. Er was al een uitstel voorzien tot 31 oktober 2020 
en dit uitstel wordt nu verlengd tot 31 december 2020.

• Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid 
zodat ook samenwonende zelfstandigen die ziek zijn 
een uitkering ontvangen die even hoog is als het 
overbruggingsrecht (voor alleenstaande zelfstandigen 
en zelfstandigen met gezinslast is dit reeds het geval). 
Concreet gaat het om een toeslag van meer dan 300 euro 
per maand.

Nieuwe maatregelen
• Tijdelijke verbetering van het klassiek 

overbruggingsrecht door het o.a. beter toegankelijk 
te maken voor starters en behoud van de pensioenopbouw.

• Afbetalingsplannen voor zelfstandigen die uitstel 
van betaling van sociale bijdragen hebben gekregen, met 
behoud van het recht op terugbetaling gezondheidszorgen 
en dit tot 31 december 2021.

Federale regering voorziet breed  
sociaaleconomisch steunpakket

De federale regering heeft een breed sociaaleconomisch 
steunpakket goedgekeurd. We pikken er de relevantste informatie 

voor ondernemers uit.

Beste Markantleden,
 
We voelden het al aankomen…
De cijfers spreken harde taal, de verstrenging van de 
coronamaatregelen werden opnieuw een feit.
De boodschap is duidelijk: gezondheid en het beperken van 
elk risico krijgen nu voorrang.
We kunnen dan ook niet anders dan alle activiteiten binnen 
onze vereniging tot en met december te annuleren.
Meer dan ooit beseffen we met z’n allen dat we elkaar heel 
hard nodig hebben. We moeten dan wel afstand houden 

maar we laten elkaar niet los...
Mogen we bij deze ook een warme oproep doen om de 
lokale handelaars te steunen zodat de ‘ziel’ van onze stad niet 
verloren gaat. Samen kunnen we dit!
We kijken er naar uit om jullie gezond en wel terug te zien!
Warme groeten,
 

Markant Waregem  
markantwaregem@gmail.com
www.markantvzw.be



.
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Heel, heel lang geleden werd de wereld bewoond door giftige 
slangen en gevaarlijke dieren. Het monster Nian kwam telkens op 
oudejaarsavond naar buiten. Een monster met scherpe tanden en 
wrede hoorns. Hij verslond mens en dier die op zijn pad kwamen. 
De dorpsbewoners zochten hun toevlucht in de bergen om aan het 
monster te ontkomen.

Op een oudejaarsavond verscheen er een vreemde, oude man in het 
dorp. Niemand kende hem. Zijn zilveren haar en sprekende ogen 
straalden wijsheid uit. Deze Grote Maker had een idee om Nian te 
verslaan. Hij bleef moedig alleen in het dorp achter. Het monster 
Nian kwam tevoorschijn, zag tot zijn grote verbazing een licht 
branden en sloop nieuwsgierig dichterbij. Alle ramen van het huis 
waren afgeplakt met rood papier en kaarslicht scheen door het papier. 

De Grote Maker kwam onverschrokken buiten: “Nian, jij vermoordt 
alleen maar mensen. Dit moet stoppen! Jij hebt toch heel grote 
krachten? Durf je die gebruiken om de giftige python te verslinden?”

“Natuurlijk”, antwoordde Nian en hij slokte de python op. 

“Nian, durf jij ook de woeste leeuw en gevaarlijke tijger aan?”, 
daagde de Grote Maker Nian uit.

“Zeker”, antwoordde Nian en ook de leeuw en tijger moesten er aan 
geloven.

Alle andere giftige slangen, woeste leeuwen en gevaarlijke tijgers 
vluchtten razendsnel weg om aan Nian te ontsnappen. De onsterfelijke 
Grote, maker klom op de rug van Nian en ze verdwenen voorgoed.

De dorpsbewoners keerden de dag nadien verbaasd terug naar huis. 
Sinds die dag beplakken ze op oudejaarsavond hun huis met rood 
papier, branden ze kaarsen en steken ze vuurwerk aan om het monster 
Nian af te schrikken. Op nieuwjaarsdag wenst iedereen elkaar geluk 
omdat Nian hen niet verslonden heeft.

Gebaseerd op het verhaal van het Chinese Nieuwjaar.

Een bijzonder nieuw jaar Wat wens jij voor 
het nieuwe jaar 
2021?

Beste W’Ondernemers,
 
We kunnen de Grote Maker niet vragen om Nian uit te dagen om ook het 
Coronavirus te verslinden, maar we willen jullie met dit mooie verhaal een hart 
onder de riem steken.
Samen moeten we volhouden en positief blijven om dat nare beest te verslaan.
2020 was een heel bijzonder jaar. Het was een bizar en moeilijk jaar. 
Corona betekende lockdown, verlies van inkomsten, onzekerheid, angst voor de 
toekomst … en sommigen raakten geveld door het virus.
Anderen zagen kansen in de crisis of genoten van de rust en meer qualitytime.

We hopen dat jullie allen kunnen genieten van een warme eindejaarsperiode vol 
warmte, licht en gezelligheid.
De redactie van W’Ondernemen ziet 2021 alvast positief tegemoet en we hopen 
van harte dat we er een knallend jaar van mogen maken!

We wensen jullie een Gelukkig Nieuwjaar en tot gauw!

Een vaccin dat ons allemaal op 
familiaal, sociaal en fysisch vlak 

dichter bij elkaar zal brengen. Voor 
iedereen ‘veel reismicrobes’.

En UNIZO Waregem back on track!
Didier Schmidt, Travel Butler

Enerzijds dat we de 
evenementensector nog een beetje 

overeind kunnen houden. Anderzijds dat 
ons nieuwe - midden in de crisis opgerichte 
- bedrijf Lumico een plek in de markt kan 

vinden.
Alexander Coppenolle,  

ACP Productions / Lumico

Ik wens dat het nieuwe 
normaal weer snel het oude 

abnormaal wordt!
Chantal Brouckaert, 

Franco Belge 

Ik wens een jaar als een 
alfabet,

met alle letters van A tot Z.
Van arbeid, blijheid, creativiteit tot 

zon en zottigheden 
Stephanie Bossuyt,  

redactie W’Ondernemen

Corona is het onzichtbare 
vaccin tegen verzuring bij de start 

van 2021. De relativiteitstheorie van 
de toekomst.

Hein Defrenne, BV Compleet - 
BVBA Partymmo

Dat we meer veel 
mogen.

Frederic Windels, 
Winsurances
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West-Vlaanderen wordt volgens professor Vandenbussche van 
de KU Leuven in relatieve termen het hardst getroffen. Meer 
dan 6500 jobs staan bij een no-deal potentieel op de tocht. 
Dat is 1,28 procent van de totale tewerkstelling. De grote 
impact heeft te maken met de ligging van de provincie maar 
ook met de sectorale specialisatie: voeding, textiel en visserij.

Uit een UNIZO-enquête bij haar leden, blijkt dat een zeer grote 
meerderheid – meer dan 80 procent – van de respondenten 
aangaf nog geen specifieke brexitinitiatieven te hebben 
genomen. Uiteraard zal een groot deel van hen wellicht nooit 
of weinig uitvoeren naar Groot-Brittannië, maar het zit soms in 
kleine dingen. Het is echt van belang dat iedereen voldoende 
voorbereid is.

Minister Crevits antwoordde onlangs op een vraag van 
onder meer onze burgemeester en Vlaams parlementslid Kurt 
Vanryckeghem dat het Agentschap Innoveren & Ondernemen 
(VLAIO) een plan heeft voorbereid dat een antwoord moet 
geven op de vele bezorgdheden die er zijn. 

Er is voorzien in 33 miljoen euro voor exportondersteuning na 
brexit, heel belangrijk ook voor onze West-Vlaamse bedrijven. 
3 miljoen daarvan gaat naar het Vlaams Centrum voor Agro- 
en Visserijmarketing (VLAM), om specifiek de export in de 
landbouwsector en aanverwante sectoren te begeleiden. 30 
miljoen zal door Flanders Investment & Trade (FIT) ingezet 
worden. 

Het grootste deel van het budget, 50 miljoen euro, gaat 
naar VLAIO voor ondersteuning aan bedrijven. Het gaat om 
middelen die bedrijven helpen in de eerste weken en maanden 
na de brexit. Het gaat ook om middelen die bedrijven op 
middellange termijn helpen om te schakelen na de brexit. 

Het brexitplan van de Vlaamse Regering voorziet ondermeer: 

- Het opzetten van een uniek contactpunt voor bedrijven dat 
operationele bijstand biedt bij alle mogelijke problemen. 

- Het aankondigen van twee specifieke brexitcalls binnen de 
KMO-groeisubsidie. 

- Het organiseren van brexitopleidingen in samenwerking 
met SYNTRA. 

- Het contract ondernemerschap uitbreiden in het kader 
van de brexit met specifieke aandacht voor DYZO-
ondersteuning – dat is een vzw die zelfstandigen in 
moeilijkheden ondersteunt en begeleidt naar een 
doorstart. 

De Vlaamse Regering wil ook nieuwe buitenlandse 
investeringen aantrekken via de versterking van het 
programma strategische steun. Ze zal ook de mogelijkheid 
onderzoeken om in Vlaanderen een voorpost te voorzien voor 
het afwikkelen van douanedocumenten van transporteurs op 
weg naar Calais. 

In samenwerking met plaatselijke West-Vlaamse partners 
lanceerde de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) 
West-Vlaanderen het EFRO-project (Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling), met als doel de specifieke impact 
van de brexit op te vangen en te counteren. Dit project loopt 
vandaag. De totale kost is 2,5 miljoen euro. 

Wie het volledig verslag van de commissievergadering wil 
lezen kan dat vinden op https://www.kurtvanryckeghem.
be/2020/10/22/ondersteuning-bij-brexit-voor-kmos/

Brexit: Is iedereen voorbereid? 

Het jaar 2020 is door de corona-pandemie al een rampjaar 
voor KMO’s. Maar door oplossingen te zoeken voor de 
daardoor gegenereerde problemen, vergeten ze dat er een 
ander probleem op hen afkomt: de brexit.  KMO’s dreigen 
ook daarvan de dupe te worden. Zijn ze er voldoende op 
voorbereid en kunnen ze zo de schade vermijden of tenminste 
beperken? Moeten we ons voorbereiden op een harde brexit of 

komt er toch nog een akkoord uit de bus? 

I n t e r n a t I o n a a l
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Het UBO-register. U kent het intussen wel. De nieuwe centrale 
databank van de FOD Financiën die dwingt tot transparantie 
over de personen die achter vennootschappen (en andere 
vergelijkbare structuren) zitten. UBO staat voor Ultimate 
Beneficial Ownership.

Via het UBO dient een registratie te gebeuren van de 
‘uiteindelijk begunstigden’ van een vennootschap. Een 
“uiteindelijk begunstigde” wordt door de wetgever gedefinieerd 
als “uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben 
over”. Wat specifiek vennootschappen betreft, zijn er drie 
categorieën van UBO’s:

• zij die een toereikend percentage van de stemrechten of 
het eigendomsbelang hebben, waarbij de wetgever een 
indicatieve drempel van + 25% vooropstelt, rechtstreeks 
of onrechtstreeks (bijv. via een tussengeplaatste 
vennootschap);

• zij die zeggenschap hebben via andere middelen (bijv. via 
aandeelhoudersovereenkomst, het recht om leden van de 
raad van bestuur te benoemen, een vetorecht, enz.);

• zij die behoren tot het hoger leidinggevend personeel, 
indien er op basis van het vorige niemand kan worden 
geïdentificeerd of indien er ernstige twijfel over bestaat dat 
hij/zij de uiteindelijke begunstigde(n) is/zijn.

Het UBO-register werd operationeel op 31 oktober 2018. De 
bestuurder(s) of zaakvoerder(s) van de geviseerde juridische 
entiteiten hadden tot 30 september 2019 de tijd om zich 
in regel te stellen. Dat deden zij door mededeling van de 
uiteindelijke begunstigde(n) evenals van de omvang van hun 
belang via het elektronisch platform MyMinFin.

De UBO-gegevens moeten jaarlijks worden bijgewerkt. 
Tussentijdse wijzigingen moeten binnen de maand aan 
het register worden overgemaakt. Bij gebrek aan tijdige en 
correcte informatie, stellen de informatieplichtigen zich bloot 
aan boetes.

Met het Koninklijk besluit van 23 september 2020 worden de 
UBO verplichtingen verder aangescherpt.

Zo moet voortaan voor iemand die geen rechtstreekse 
eigendoms- of zeggenschapsbelangen in een vennootschap 
aanhoudt maar enkel onrechtstreeks, via één of meerdere 
juridische entiteiten, wettelijk niet enkel het gewogen 
gemiddelde van het aangehouden eigendoms- of 
zeggenschapsbelang worden meegedeeld, maar moet de 
informatie voor elk niveau van de eigendomsstructuur (alle 
deelnemingspercentages in elk van de intermediaire entiteiten 
op elk niveau van de controle-of eigendomsstructuur) worden 
meegedeeld. Al is dat vooral een bevestiging van wat reeds in 
de praktijk gangbaar was.

Belangrijker is dat alle informatieplichtige entiteiten voortaan 
verplicht worden elk document bij te brengen “dat aantoont 
dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke 
begunstigde (...) adequaat, nauwkeurig en actueel is”. Die 
documenten kunnen, afhankelijk van het specifieke geval, 
de volgende zijn: een kopie van het aandelenregister, de 
statuten, een aandeelhoudersovereenkomst, een notariële 
akte. Voorheen moest deze informatie enkel beschikbaar zijn 
in geval van een eventuele controle. Nu moeten ze verplicht 
mee worden geregistreerd.

De verplicht mee te delen documenten kunnen wel enkel 
worden geraadpleegd door de bevoegde autoriteiten en niet 
door andere entiteiten of burgers.

Het KB van 23 september 2020 trad in werking op 11 
oktober 2020. Informatieplichtigen die geregistreerd worden 
na 11 oktober 2020 moeten onmiddellijk voldoen aan de 
nieuwe verplichtingen. Voor wat de reeds geregistreerde 
informatieplichtigen betreft, dienen de onderliggende 
documenten te worden geüpload uiterlijk tegen 30 april 2021.

Tot slot wordt ook de toegang tot het register zelf een stuk 
uitgebreid. Voortaan heeft een burger niet enkel toegang tot 
de actuele gegevens van het register maar ook tot de historiek 
van de wijzigingen zoals ze door het register worden bewaard. 
Voorheen was die informatie enkel toegankelijk voor de 
bevoegde autoriteiten en de betreffende UBO zelf.

Mobiliteit in het centrum van Waregem

De UBO verplichtingen aangescherpt!

W O N D E R W E E T J E S

De gemeenteraad heeft na ruime consultatie van de bevolking, 
de eerste fase van het mobiliteitsplan goedgekeurd. Vanaf 
november werd al gestart met de eerste aanpassingen. Voor 
we het goed en wel beseften, werden de knip op de markt 
en de rechtstreekse verbinding tussen de Stormestraat en de 
Stationsstraat verwezenlijkt. 

Verder werd het ook onmogelijk gemaakt om het centrum te 
bereiken vanuit de Olmstraat. Wie via deze straat Waregem 
binnenrijdt kan enkel verder via de Stationsstraat. Voor hen is 
het centrum niet rechtstreeks bereikbaar.

Het blijft mogelijk om de wagen te parkeren op de markt, maar 
wie vanuit de Holstraat komt, heeft enkel de parkeerplaatsen 
achteraan de kerk ter beschikking.

Het is wennen aan de nieuwe situatie en voorlopig kan niet 
uitgemaakt worden of deze wijzigingen een impact zullen 
hebben op de bezoekers van het handelscentrum. Eigenlijk 
verandert er weinig voor winkels in de Stormestraat, Holstraat 
en Stationsstraat. Ze blijven bereikbaar zoals voorheen. Wie 
winkelt in de Stormestraat moet er wel rekening mee houden 
dat hij het centrum niet kan verlaten via de Keukeldam.

In deze Coronatijden is het moeilijk om nu al een evaluatie te 
maken van deze ingrepen. Opmerkingen zijn natuurlijk altijd 
welkom.

Meer info: https://www.waregem.be/mobiliteitsplan 
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‘t Soethuys
Stationsstraat 11, Waregem tel. 0474/808439

Graag onder de mensen zijn in deze periode moet niet gemakkelijk 
zijn. Toch slaagde Anke De Wulf uit Zulte er in om deze crisis een 
nieuwe zaak te starten. Van opleiding is Anke sociaal assistent, maar 
ze vond in de sector niet haar gading. Twee jaar geleden begon ze 
met het eerste ’t Soethuys in Oudenaarde. Op 15 oktober opende ze 
haar nieuwe zaak – ook ’t Soethuys genaamd - in de Stationsstraat 
in Waregem. Aangezien ze van Zulte is en toch nog een extra zaak 
erbij wou, koos ze voor Waregem. ’t Soethuys is voornamelijk een 
chocolaterie, maar je kan er ook snoep en confiserie vinden. Je 
kan per stuk kopen of in bulk, en ze maken ook geschenkmanden, 
relatiegeschenken en ga zo maar door. Meer weten over dit lekkers?
www.soethuys.be

‘t Zwijntje
Stationsstraat 78, Waregem, tel 056/295850

Als de ganse familie in de sector zit kan je als kinderen niet achterblijven. 
Stefanie en Emelie De Coninck, twee zussen, waren niet echt op zoek, 
maar dachten toch met hun 2 aan een eigen broodjeszaak. Eigen 
zaak, want ’t Zwijntje bestaat al in Zwijnaarde – vandaar de naam 
– dat wordt uitgebaat door moeder Kathy Hollyn. En of dit nog niet 
genoeg is: vader heeft nog een frituur in Oudenaarde.
Toevallig botsten ze op een pand dat vrijkwam in de Stationsstraat. 
Voorheen was dit ook een broodjeszaak. Zodoende moesten ze niet 
veel aanpassen in het pand. Vanaf 9 november was het dus een feit. 
’t Zwijntje opende zijn deuren in Waregem. In ’t Zwijntje kan je terecht 
voor overheerlijk belegde broodjes, salades, koude pasta’s, verse 
soep, panini’s, ontbijtkoeken en snacks, alles bereid in eigen huis. 
Je kan gewoon in de zaak terecht maar je kan ook bestellen. Wil je 
weten hoe het kan? Surf dan naar: www.tzwijntje.be

Poedr
Eugène Bekaertlaan 18, Waregem, tel 056/300919

Toen we een tijd geleden hoorden dat Arne Goethals het bedrijf ging 
verlaten, was dit niet om naar andere oorden te vertrekken. Sven is 
nog steeds de zaakvoerder van stalen constructies Goethals. Arne 
startte naast de firma Goethals een nieuw bedrijf Poedr genaamd. 
Waarom Poedr? “Uit noodzaak! Als we zelf iets moesten lakken, 
moesten we dat uitbesteden en was er een te lange wachttijd. Er 
is een groot tekort aan poederlakkers. Vandaar de grote stap om 
zelf met een poederlakkerij te beginnen” aldus Arne. Het idee voor 
deze investering was al een tijdje gaande. Het bedrijf Poedr staat 
volledig los van de firma Goethals. Maar anderzijds is het een groot 
pluspunt als aanvulling bij de firma Goethals. Om die reden staat 
Poedr ook klaar voor andere staalbedrijven die hun producten willen 
poederlakken. Het resultaat is dus zeker een verbetering op het grote 
tekort van poederlakkers op de markt. Wat kan Poedr nu aanbieden 
aan de staalbewerker? Poederlakken, stralen en metalliseren, zowel 
voor nieuwe als oude staalconstructies. 
Alle info en contacten vind je op: www.poedr.be

By Getty 
Deken Debostraat 60, Beveren-Leie

“Als er iets is wat mensen goed moeten begrijpen, is dat samenwerken 
heel belangrijk wordt zodat er een harmonie ontstaat.” Een wijze en 
passende raad in deze barre tijden volgens Getty Beel van By Getty. 
Toen ze eind september haar zaak in de Holstraat sloot, wou ze haar 
zaak over een gans andere boeg gooien. Door de huidige situatie 
besloot Getty persoonlijker te gaan werken. De online verkoop 
stimuleren, de klant huiselijker en gezelliger ontvangen op het nieuwe 
adres. Je komt als het ware in een huiskamer binnen in plaats van 
in een winkel. De collecties zijn niet veranderd en de beleving is 
helemaal anders en intiemer dan in het winkelpand voordien. “Wie 
mij kent weet dat ik altijd tracht vernieuwend na te denken en heel 
snel schakel. Ik ben een vat vol ideeen, dus je mag je aan heel wat 
verwachten”, zegt een zelfzekere Getty. Het fysiek bezoeken van de 
zaak mag voorlopig nog niet maar je kan wel al eens gaan kijken op 
de website: www.bygetty.be
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D-Hairstyling
Sint-Eloois-Vijve, tel. 0479/873014

Ben je op zoek naar een kapster aan huis? Bij D-Hairstyling ben je 
aan het juiste adres. Delfine Vereecke is de kapster die jouw kapsel 
bij jouw thuis kan verzorgen. Met een speciaal uitgeruste wagen met 
alles aan boord rijdt Delfine van klant naar klant. Heb je het druk en 
geen tijd om naar de kapper te gaan, wil je persoonlijk thuis bediend 
worden ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis of ben je minder 
mobiel om je te verplaatsen naar het kapsalon. Geen nood, Delfine 
van D-Hairstyling komt naar je toe. Zij zorgt dat je er weer piekfijn uit 
ziet en dit voor een correcte prijs. Wil je meer weten? Kijk voor alle 
informatie of maak een afspraak op de website: www.d-hairstyling.be

De Wind
Holstraat 48, Waregem, tel. 056/601035

De Wind Nieuwkuis bestaat sinds 1965. Wat ooit gestart was door 
vader Rafaël Dewaele is overgegaan op zoon Frank. Het begon 
allemaal als een nieuwkuis. Gaandeweg is het geëvolueerd naar 
een wasserij en strijkdienst. Om alles wat te moderniseren werd er 
de laatste jaren veel geïnvesteerd. En om het nog efficiënter te doen 
draaien werd er nu in automatisering geïnvesteerd. Dit allemaal om 
een beter rendement en een continu service te kunnen geven aan de 
klant. De investering is een automaat waar je zowel kleding kan in 
achterlaten voor de nieuwkuis maar ook voor het ophalen van kledij 
op een kapstok. Na registratie in de winkel kan je via een app jouw 
kledij deponeren en afhalen via een QR code aan de automaat in de 
zaak, zelfs na sluitingstijd. De Wind is er dus 24u 7 op 7 voor jou. 
Meer info vind je op de hun website: www.dewind.be 

De stad en WAGSO wensen een gratis 
geïntegreerde bezoekersapp te realiseren. 
Daarvoor werden reeds diverse private app-
aanbieders gecontacteerd, maar deze hadden 
een te beperkt aantal functionaliteiten met 
steeds een commerciële insteek. Daarbij was 
het grootste probleem dat de database niet in 

bezit blijft van de stad om belangrijke inzichten te krijgen. 
Daarnaast merkten we op dat het aanbod vaak ook niet 
gebruiksvriendelijk genoeg was voor de handelaars. Met 
andere woorden: de app zou alleen maar tekortkomingen 
hebben en te veel inspanningen vergen van de handelaars.
 
De Waregem app moet o.a. instaan voor de digitalisering van 
de Waregembon, als uitbreiding op de succesvolle papieren 
versie. In 2019 haalden we daarmee een recordomzet van 
802.055 euro die rechtstreeks geïnjecteerd wordt in de 430 
aangesloten lokale handelszaken. Een bedrag waar zeer veel 
steden achterover van vallen.
De stad wil volop inzetten op kernversterking. Iets wat in 
coronatijden nog belangrijker geworden is. De Waregem 
App zal een vernieuwende digitale tool zijn om het volledige 
evenementiële aanbod van de stad te communiceren 
en te koppelen aan de lokale handel. Zo willen we een 
loyaliteitssysteem opstarten dat zowel op niveau van één 
handelaar, als overkoepelend voor heel Waregem werkt. 
Zo kunnen klanten door hun lokale aankopen punten 
sparen bij hun handelaar én tegelijkertijd overkoepelende 

“waregempunten” sparen.
Aan de hand van de gecapteerde data zal de Waregem app 
betere inzichten geven in de huidige bezoekerssituatie van de 
stad. Daarbij denken we o.a. bezoekersstromen, bezoeksduur, 
parkeerbezetting- en geleiding,… Aan de hand van deze data 
kan de stad gericht actie gaan opzetten.
 
In het kader van COVID-19 kwam de nood aan een efficiënt 
crowdmanagementsysteem alleen maar nadrukkelijker. Ook 
hierbij zal de gecapteerde data van de app bijdragen. De 
handelaars zelf zullen ook toegang krijgen tot een dashboard 
met een geanonimiseerde statistiek rond hun eigen klanten.
 
Concreet:
• Digitalisering van de Waregembon, naast de huidige 

papieren versie die zeker blijft bestaan

• Overzicht van handelsaanbod

• Overzicht van evenementiële aanbod

• Loyaliteitssysteem op niveau van de handelaar specifiek 
én tegelijk overkoepelend voor heel Waregem

• Verzamelen van data rond bezoekersstromen, bezoeksduur, 
parkeerbezetting, enz…

• Dashboard met statistieken rond eigen klanten voor de 
handelaars

Wout Taghon, Citycoach Waregem

De Waregem app
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Syntra West
Campus Kortrijk
organiseert opleidingen

• Leercontract vanaf 15 jaar
• Bedrijfsbeheer
• Avondopleidingen

Ook voor voltijdse dagopleidingen kan je 
bij ons terecht.
Meer info: www.syntrawest.be
Vraag info aan onze medewerkers!
Syntra West • Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk
tel. 056 26 02 00 • fax 056 22 81 07  
mail: kortrijk@syntrawest.be

Uw partner in ambitie

met de steun van

Syntra West vzw is 
ISO 9001:2008 gecertificeerd

Lay-out van advertenties ı folders ı huisstijl ı illustraties 

boeken ı verpakkingen

Uw grafisch beheer 

Kruishoutemseweg 20 ı 8790 Waregem ı T 056 61 55 92 ı www.joof.be

Geschenken, juwelen,  
keuken- en tafelartikelen

waar je mee kan uitpakken

Berenice ı Stationsstraat 58 ı 8790 Waregem ı www.berenice.be

ZUIDERLAAN 9 - 8790 WAREGEM

RPR Gent, afdeling Kortrijk 0705.959.565

RVB
RRVVBB  CCOONNSSUULLTT
VERZEKERINGEN 
FINANCIEEL ADVIES
KREDIETEN

ANDY ROMMEL 
HOLSTRAAT 38
8790 WAREGEM 
T 056 60 33 30 
F 056 60 56 65
INFO@RVBCONSULT.BE
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NAESSENS-HVAC
Desselgemsesteenweg 39-41 Tel. 056/613.113  
8540 DEERLIJK fax 056/617.242

info@naessenshvac.be www.naessenshvac.be

WARMTEPOMPEN                                                          
VENTILATIE

SANITAIR & VERWARMING
Wij  garanderen  u  service  &  kwaliteit  !

STERK IN DIGITAAL DRUKWERK

Windhoek 16   I   8790 Waregem
T 056 60 46 68  I  info@printburo.be

• eigen atelier!
• kwalitatief, stijlvol, duurzaam
• professionele uitstraling
• uw logo/slogan in de kijker

BORDURING
TEXTIELBEDRUKKKING

kwalitatief, stijlvol, duurzaamkwalitatief, stijlvol, duurzaam


