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Beste Unizo-vrienden en vriendinnen,

Dagelijks uw zaak/bedrijf runnen, in deze steeds veranderende tijden, 
vraagt doorzettingsvermogen en volharding. De woorden ‘volhouden’ 
en ‘doorzetten’ is heden ten dage vaste woordenschat geworden 
in onze hersenen als antwoord op de huidige tijden. Wetende dat 
opgeven geen optie is, kijken en zoeken we naar uitdagingen en 
opportuniteiten om deze curve om te buigen. 

“ Success is not final, failure is not fatal:  
It is the courage to continue that counts.”

Op Waregem Koerse hebben we tijdens een Unizo-netwerkmoment 
kennis gemaakt met de manager van de Sint. Die heeft er voor gezorgd 
dat dé Sint op 19 november zijn intrede gedaan heeft te Waregem. 
Veel blije gezichten bij de talrijke aanwezigen, dé Sint kwam en zag 
dat het goed vertoeven is in Waregem. 

Op 15/12/2022 hadden we ons eerste KMO-netwerkcafé bij het 
Waregems bedrijf POEDR. Een moment om ervaringen uit te wisselen 
met collega-ondernemers en antwoorden te vinden op de vele vragen 
die in ons hoofd spelen. Het was een succes.

Op 26/12/2022 houden we een 
eindejaarsdrink aan onze kerstchalet aan de 
rolschaatspiste op de markt. Iedereen welkom.

Succes & Happy Holidays

Peter
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C o v e r s t o r y

De scholengroep Sint-Paulus heeft met advocaat en vroegere voorzitter van Unizo Waregem 
& Unizo Zuid-West-Vlaanderen Francky Verschuere een nieuwe voorzitter die samen met zijn 
collega’s van het bestuur de lijnen uittekent van de omvangrijke onderwijscluster die de secundaire  
scholen van het Vrij Onderwijs Waregem, Anzegem en Avelgem sinds enkele jaren verenigt. 
Het is een veeleisende functie die hij weet te combineren met zijn drukke advocatenpraktijk. 
Een stevige opdracht is het die inzicht, overleg en diplomatie vraagt. Dat is precies waarvoor 
de nieuwe voorzitter staat, zeker als je weet dat de voorbije jaren alle onderwijsinstellingen 
binnen de groep eensgezind op elkaar afgestemd moesten worden. En dat was absoluut geen 
gemakkelijke klus.

Francky Verschuere voorzitter van 
scholengroep Sint-Paulus

Francky Verschuere: “Sint-Paulus telt zes campussen, 
duizend personeelsleden, vier internaten en 6500 
leerlingen. Dat is veel, heel zeker. Het is evident 
dat je met een zo’n grote groep tijd nodig hebt om 
aan elkaar te wennen, om de violen op elkaar af te 
stemmen. Nu mag ik gerust zeggen dat het is gelukt: 
er wordt samengewerkt en dat moet in de toekomst zo 
blijven, want de uitdagingen in het onderwijs zijn heel 
groot. Samen Sterk: dat is het motto.”
De zes campussen zijn: Campus Hartcollege & 
Internaat, Campus Hemelvaart & Internaat,  Campus 
VTI & Internaat, Campus Vives-Aleydis (allemaal 
Waregem), Campus Sint-Vincentius (Anzegem), 
Campus Sint-Jan Berchmans (Avelgem). En niet te 
vergeten: Buitengewoon Onderwijs VIBSO Waregem. 
Dat is meteen ook de belangrijkste troef waarover 
Sint-Paulus beschikt: de veelzijdigheid en diversiteit aan 
opleidingen en studierichtingen; of dat nu in Waregem 
is of in Avelgem of Anzegem. Jongeren vinden er hoe 
dan ook datgene wat bij hen past of wat ze graag 
willen volgen. Daarvoor hoeven ze zich niet echt ver 
in de provincie te begeven. Wat meteen ook duidelijk 
maakt wat deze scholengroep sterk maakt: door 
een ruim aanbod ervoor zorgen dat twaalfjarigen en 
ouder binnen de getrokken grenzen van Sint-Paulus 
blijven. Zeker voor wie een technische opleiding wil 
in samenwerking met bedrijven uit de regio is dat het 
geval.
Francky Verschuere: ‘Wij kunnen zeer goed 
onderbouwde technische opleidingen aanbieden. 
Daarvoor is samenwerking met bedrijven en 
ondernemingen in de regio nodig. Het is een 
wisselwerking met de bedoeling de opleidingen zo 
goed mogelijk op toekomstige technische jobs af te 

stemmen. Zoiets vraagt geduld en inspanningen. Die 
worden volop geleverd. In dat opzicht is het belangrijk 
om weten dat Sint-Paulus richtingen aan het gamma 
heeft toegevoegd die anno 2022 echt gewenst zijn.  Ik 
denk bijvoorbeeld aan een medisch-sociale opleiding 
die in Hemelvaart mogelijk is en eventueel uitmondt 
in een studie Verpleegkunde aan Vives Waregem, 
voorheen Aleydis. Wij hebben STEM-onderwijs, 
aangeboden door het VTI en Sint-Vincentius. En er 
is samenwerking met bedrijven waardoor industrieel 
praktisch onderricht mogelijk is. Als het einde van 
een technische opleiding in zicht komt, organiseert 
het VTI een jobbeurs samen met bedrijven en met 
de organisatie Auxilios uit Roeselare. Daarnaast is 
bijvoorbeeld de richting Industriële Wetenschappen 
van een zodanig hoog niveau dat er leerlingen zijn die 
direct na afloop naar het Hoger Onderwijs gaan en er 
mooie resultaten behalen. Dat is voor ons zeker een 
opsteker.’
Eigenlijk kan deze scholengroep alles aanbieden wat 
op de arbeidsmarkt aanwezig is of wordt gevraagd. 
En als er zich nieuwigheden aandienen, dan zoekt  
Sint-Paulus het uit of het dat kan toevoegen aan het 
programma.
‘Daarvoor beschikken wij over de nodige infrastructuur. 
De laatste jaren is daarin sterk geïnvesteerd, onder 
andere door uitbreiden & vernieuwen van bestaande 
infrastructuur bij Campus VTI of door nieuwbouw zoals 
Campus Heilig Hartcollege en Campus Hemelvaart. 
Uiteindelijk vormt dit alles samen één zeer grote school 
met alle gebouwen binnen beperkte afstand.’, rondt 
voorzitter van Sint-Paulus Francky Verschuere af.
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Ondernemingen en onderwijs
We zijn er allen van overtuigd dat goed onderwijs één van de basisvoorwaarden is voor 
het floreren van onze ondernemingen. In elk geval is het één van de hoofdredenen waarom 
buitenlandse ondernemingen ons land hebben gekozen om te investeren.

Maar hoe denken onze ondernemers en dan vooral de zaakvoerders van onze kmo’s erover? 
We gingen spreken met enkelen van hen.

Sven Goethals is samen met zijn 
broer Arne zaakvoerder van Poedr.

Poedr is gespecialiseerd in het stralen, metalliseren 
en poedercoaten van kleine en grote metalen stukken 
en onderdelen. Het bedrijf is ontstaan uit IJzerwerken 
Goethals dat al verschillende generaties actief was 
in ijzer en metaalwerken en nu de activiteiten heeft 
geheroriënteerd. 

Sven wijst er op dat poederlakken een speciale 
techniek is waar weinig of geen schoolse opleiding 
voor bestaat. Daarom worden nieuwe werknemers 
opgeleid in de onderneming zelf. Arne heeft hiertoe 
zelf een opleidingstraject uitgewerkt. Het blijft natuurlijk 
werken met metaal en daarom is het goed dat 
leerlingen regelmatig stages doen in bedrijven en zo 
leren werken met dat materiaal.

Scholen moeten vooral zorgen voor een goede 
basisopleiding. Basiskennis over rekenen en 
materiaalkennis is belangrijk maar nog belangrijker 
is het aanleren van goede werkattitudes. Leerlingen  
moeten leren wat eigen is aan de werkvloer. Hij heeft 
ondervonden dat diploma’s niet in alle gevallen een 
meerwaarde betekenen. Vooral het in de praktijk 
“kunnen” is belangrijk.

Sven vindt dat het voor scholen moeilijk is om nog 
specialisten op te leiden. Duaal leren waar leerlingen 
veel stage lopen in verschillende ondernemingen moet 
wellicht verder ontwikkeld worden.

medewerkers met kennis van mechanica en techniek.

Zaakvoerder Pol Vanhoutte is ook de mening 
toegedaan dat het onderwijs zich moet richten op het 
aanleren van technische basiskennis. Het bedrijf heeft 
op dit ogenblik openstaande betrekkingen voor een 
frezer en een draaier.  Daarvoor is kennis vereist van 
de computergestuurde regeling van werktuigmachines, 
die snel en nauwkeurig stukken moeten maken in 
metaal. Het zijn dus schoolverlaters met technische 
achtergrond die in aanmerking komen. 

Hij verwacht van de school dat zij jongeren kennis 
van die techniek aanleert maar ook basiskennis 
over rekenen, de elementaire wetten van fysica en 
scheikunde, materiaalkennis en meettechnieken. In ons 
bedrijf is goede kennis van metaal vereist. Er bestaan 
veel soorten roestvrij staal, alle met verschillende 
eigenschappen wat betreft hardheid, invloed van 
warmte. Jongeren die de school verlaten moeten dat 
weten. 

Voor jongeren zijn stages in bedrijven belangrijk: op 
die manier leren zij hoe het er op een werkvloer aan 
toe gaat en hoe zij hun kennis in de praktijk kunnen 
brengen. Door stages in te voeren vanaf het derde 
of vierde leerjaar kan er een goede wisselwerking 
ontstaan tussen school en onderneming.

Het mag natuurlijk niet de bedoeling zijn om leerlingen 
op te leiden voor een bepaald bedrijf, basiskennis 
moet de norm blijven.

Tenslotte moeten scholen leerlingen voorbereiden op  
de realiteit van het dagelijkse leven op de werkplaats. 
Ze zullen als werknemer naast rechten ook plichten 
hebben. Op die realiteit zijn ze niet altijd voorbereid. 
Gearcraft vraagt van de werknemers dat ze flexibel 
zijn en kwaliteitsvol willen werken. Ook die attitudes 
aanleren, begint op school.

Gearcraft Vanhoutte is een gevestigde waarde in 
de metaalsector uit Waregem. Zij zijn specialist 
in mechanische transmissieorganen, verspaning, 
lasercladding en aanverwante stukken. Het bedrijf 
focust zich op puur maatwerk en kleine reeksen, zo 
leveren ze steeds optimale kwaliteit. Het bedrijf zoekt 

Ook de firma Rogiers merkt dat het rekruteren 
van medewerkers met technische profielen niet 
evident is. Rogiers is gespecialiseerd in de verkoop, 
levering, installatie en het onderhoud van machines. 
Ze beschikken onder andere over een eigen 
plaatsingsdienst en een serviceteam. De techniekers 
staan in voor installatie, onderhoud en herstellingen bij 
de klanten. Michiel Vandaele merkt dat het onderwijs 
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de laatste jaren wel meer inzet op het opleiden van 
allround technische profielen. “Er is nog ruimte voor 
verbetering, maar we voelen dat het onderwijs naar de 
vraag van werkgevers geluisterd heeft en dat er al heel 
wat stappen in de goede richting genomen zijn. Waar 
wij vooral mee geconfronteerd worden, is de verkeerde 
perceptie van de scholen op de arbeidsmarkt. Heel 
wat schoolverlaters hebben een onrealistisch loon 
voor ogen. Deze hoge verwachtingen worden vaak 
op school meegegeven, maar betreffen eerder een 
loon van iemand met 10 jaar ervaring. Ze doen dit 
wellicht om de opleiding aantrekkelijk te maken. Maar 

De autofiscaliteit verandert de komende jaren ingrijpend. Bijna elk jaar komen er nieuwe regels voor de aftrekbaarheid 
van de autokosten in een onderneming. Hoe weet je nu welke wagen je best uitkiest als je morgen naar de garage 
gaat? Ontdek het hieronder in dit handige overzicht.

Eerst een belangrijk weetje: de percentages van aftrek hangen af van de datum op de bestelbon van de personenwagen. 
Niet van de leveringsdatum. Hou dus zeker de bestelbon goed bij als bewijs voor de fiscus. Hou er ook rekening mee 
dat dit de regelgeving is voor personenwagens. Niet voor bestelwagens of vrachtwagens.

Dit zijn fiscaal gezien de voordeligste personenwagens:
1. Plug-in hybrides met een CO² uitstoot van minder dan 50 g CO² met bestelbon nog dit jaar, dus vóór 

31/12/22: zowel de aankoop als de brandstofkosten zijn (bijna) 100% aftrekbaar. Is de bestelbon gedateerd 
tussen 01/01/2023 en 30/06/2023, dan blijven alle kosten (bijna) 100% aftrekbaar, maar daalt de aftrek 
voor brandstof naar 50%.

 2. Volledig elektrisch / waterstof (dus wagens met 0 g CO² uitstoot): bestelbon vóór 31/12/26.

Voor diesel / Benzine / LPG met bestelbon vóór 30/6/2023 gelden de huidige fiscale regels. Daarna zal de fiscale 
aftrek elk jaar afnemen.

Met dit lijstje bij de hand loopt jouw keuze op wieltjes en ben je er zeker van dat je er fiscaal gezien het beste uithaalt. 
Heb je toch nog vragen of twijfels, vraag dan zeker advies aan je boekhouder voor je jouw wagen bestelt. 

Bron: A&B Partners Waregem

Wegwijs in de nieuwe fiscale regels rond 
personenwagens voor een onderneming

hierdoor haken schoolverlaters vaak af op het aanbod 
dat we hen geven. Terwijl ze elders ook niet zullen 
krijgen wat ze verwachten. Een tweede punt dat we 
vaak zien is dat jongeren afstuderen met het idee dat 
ze alles al kunnen. Dit ligt wellicht ook aan de persoon 
zelf. Toch is het belangrijk dat deze jongeren al tijdens 
de opleiding duidelijk gemaakt wordt dat ze ook na 
het afstuderen nog veel te leren hebben. Met deze 
ingesteldheid zullen ze verder geraken en zullen ze 
beter in een team kunnen werken. We hebben helaas 
al om die reden mensen moeten laten gaan. En dat is 
jammer.”

C o v e r s t o r y
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WAREGEM

De Sint was zeer blij om nog eens alle Waregemse kinderen 
te zien en gelukkig kreeg hij grote steun van Delhaize (Sint-
Eloois-Vijve), Mimos (Het Pand), D’Origine (Het Pand), Leonidas 
(Stationsstraat), Bonafé (Windhoek), Chocolaterie Stijn Vanhoutte 
(Brabantstraat).

s t a d  W a r e g e m

Winkelen in Waregem, in overleg met stad 
Waregem en WAGSO, organiseert opnieuw 
een eindejaaractie.  De actie loopt van  
1 december tot en met 31 december 2022.

Anders dan voorgaande jaren zal dit jaar niet alleen 
gewerkt worden met krasloten maar ook met de digitale 
Waregem-app. In totaal zit er opnieuw 8.000 euro aan 
Waregembonnen in de prijzenpot.  Via de Waregem-
app kan je tot 1.000 euro Waregembonnen in de 
wacht slepen.  De winnende krasloten kunnen direct 
verzilverd worden in de stadswinkel van Waregem in 
Waregembonnen. (www.winkeleninwaregem.be)

Heel wat activiteiten staan op het programma en zijn 
terug te vinden op www.waregemwintert.be.

Ook de kerstverlichting en meer dan 250 kerstbomen 
zijn als sfeermaker terug van de partij in de winkelstraten, 
de markt en Het Pand.

We wensen alle handelaars veel succes in hun 
ondernemerschap tijdens onze “Wintershopping” en 
“Eindejaaractie” en geniet vooral met je familie en/of 
vriendenkring van de eindejaarsfeesten !

Carl Dedeken
Citycoach stad Waregem

Waregem Wintert

De blijde intrede van de Sint in Waregem
Op 19 november kwam op vraag van Unizo Waregem en stad Waregem de Sint en zijn Pieten naar onze stad. Met 
paard en koets trokken ze door het centrum om    alle kinderen in het Stadhus te verwelkomen.
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Gros van ondernemers bieden wél 
mogelijkheid voor elektronisch betalen

Elektronisch betalen. Uit cijfers die Kamerlid Jasper Pillen heeft opgevraagd bij 
minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne blijkt dat bij een op drie 
van de gecontroleerde handelaars klanten niet elektronisch kunnen betalen. 
Sinds 1 juli moeten ondernemers minstens één vorm van elektronisch betalen 
aanbieden. UNIZO benadrukt dat bijna alle ondernemers wel in regel zijn, maar 
dat het hier gaat over gerichte controles ten gevolge van een klacht van een 
consument.

De Economische Inspectie heeft 567 zaken gericht 
gecontroleerd op basis van informatie die ze ontvingen 
bij hun Meldpunt. 201 zaken bleken effectief niet in orde 
te zijn. ”Aangezien het gerichte controles valt dat aantal 
eigenlijk mee”, zegt UNIZO topman Danny Van Assche. 
“Dit wil zeggen dat een derde van de zaken waar de 
inspectie een duidelijk signaal heeft gekregen dat er 
problemen zouden zijn, effectief niet in regel zijn. Over 
zaken waar alles prima loopt, komen geen klachten 
binnen. Zij worden dan ook niet gecontroleerd.”

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem voerde 
vanaf 1 juli de verplichting in voor ondernemers om 
minstens één andere vorm van betaling dan cash te 
voorzien voor klanten. Uit een ledenbevraging die 

UNIZO eerder voerde blijkt dat in de zelfstandige 
kleinhandel nu al 99% één of andere vorm van 
elektronisch betalen aanvaardt. Slechts een zeer kleine 
groep doet dat nog niet.

“Dat zijn toch al heel andere cijfers. Men controleert nu, 
terecht, bij die kleine minderheid die mogelijk niet in 
orde is en waarover klachten binnenkomen. Dat geeft 
een vertekend beeld”, zegt UNIZO topman Danny Van 
Assche.  UNIZO volgt wel de vraag van kamerlid Pillen 
om mild te zijn bij controles. “Wie uit onwetendheid 
nog geen mogelijkheid tot elektronisch betalen biedt,  
moet de kans krijgen zich in regel te stellen. Enkel 
bij herhaaldelijke en moedwillige weigering is een 
sanctie op haar plaats. Uiteindelijk is het in het belang 
van de ondernemer zelf om ook een elektronische 
betaalmogelijkheid aan te bieden. De consument is 
vragende partij.”

Wat is verplicht?
Ondernemers zijn niet verplicht om alle soorten 
van elektronische betalingen te aanvaarden of een 
betaalterminal aan te schaffen. De verplichting betekent 
wél dat een handelaar minstens één ander betaalmiddel 
moet voorzien dan cashbetalingen. Voor het gebruik 
van een terminal liggen de kosten nog steeds een stuk 
hoger dan voor bijvoorbeeld Payconiq.

Betaalcheques zoals maaltijd-, eco-, en cadeaucheques 
en cryptomunten worden niet als een geldig alternatief 
gezien, maar voor het overige volstaat zowat elk 
digitaal betaalmiddel. Dat kan naast de gekende 
terminals bijvoorbeeld ook Payconiq, ApplePay, of 
gewoon de mogelijkheid om over te schrijven zijn. Het 
is niet zo dat de klant altijd elektronisch moet kunnen 
betalen met het betaalmiddel van zijn of haar keuze. 
De verplichting geldt voor alle ondernemingen, dus ook 
voor vrije beroepen of voor verenigingen of overheden 
wanneer zij als onderneming goederen of diensten 
leveren aan consumenten. Er moet wel sprake zijn van 
een fysiek contact. Een volautomatische carwash, of 
een broodautomaat zullen bijvoorbeeld niet onder de 
verplichting vallen.

Bron Unizo.be

U n i z o
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IEDEREENBOUWT
DÉ WAREGEMSE BOUWBEURS

De stad en WAGSO geven een nieuwe subsidie 
aan handelszaken die hun pand verfraaien. De 
handelaars krijgen 60 procent van hun investeringskost 
gesubsidieerd, de helft via de stad en de andere 
helft via VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & 
Ondernemen). De stad wil met deze subsidie vooral de 
buitenzijde van handelspanden aantrekkelijker maken.

Wie zijn handelspand verfraait, kan een 
subsidieaanvraag indienen. Je kan maximaal 
20.000 euro aan investeringen ingeven. De stad 
betaalt na goedkeuring 30 procent terug, VLAIO 
nog eens 30 procent. De handelaars krijgen dus 60 
procent van hun investering gesubsidieerd met een 
maximumbedrag van 12 000 euro. 

Er is in totaal maximum 200 000 euro te verdelen via 
deze subsidie, waarvan 100 000 euro door de stad 
wordt gedragen. Het reglement geldt voor dossiers 
die worden ingediend tot uiterlijk eind oktober 2024 
(of tot de middelen zijn uitgeput). Met deze subsidie 
wordt maar liefst 330 000 euro geïnvesteerd in de 
verfraaiing van handelspanden in Waregem en de drie 
deelgemeenten. 

Er komen verschillende werken in aanmerking voor 
deze subsidie:

• Gevelverfraaiing (bvb. schilderwerken, 
vervangen van het buitenschrijnwerk, 
reinigingswerken…)

• Vergroening (bvb. groengevels, plantenhangers 
aan het plafond, binnentuinen…)

•Verweving van functies (werken die focussen op 
het invullen van de niet-commerciële ruimtes in 
een handelspand, bvb. een aparte inkom voor 
de bewoners van de bovenverdieping). 

Maximale subsidiëring door VLAIO 
Het college van burgemeester en schepenen besliste 
op 17 augustus om bij VLAIO een subsidiedossier in 
te dienen. Op 4 oktober keurde de gemeenteraad het 
subsidiereglement goed en VLAIO kende de maximale 
subsidie toe aan dit dossier. 
WAGSO pakte in 2011 al uit met een gelijkaardig 
subsidiereglement voor gevelrenovatie en renovatie 
van leegstaande handelspanden. Dat kreeg toen de 
steun van Efro (Europees) en Hermes (Vlaanderen). 

Handelaars kunnen de subsidie aanvragen via 
www.waregem.be/producten/subsidie-verfraaiing-van-
handelspanden.

Wens je deel te nemen als 
standhouder?
Wens je je bedrijf in de picture te zetten 
voor de potentiële bouwer?
Dan hebben we interessante fomules. 
Je kiest zelf je aantal vierkante meters in overleg 
met Eveline of je kiest voor een all-in stand van 
3x3m, 3x4m, 4x4m (alles erop en eraan).
Contacteer Eveline:  
0477 36 15 76 of info@iedereenbouwt.be.

Van 29 september tot 1 oktober ‘23 gaat 
Iedereenbouwt van start (de vroegere 
Bouwbeurs). 

Filip Glorieux, jarenlang voorzitter, geeft de fakkel door 
aan Frederic Windels als voorzitter. 

Filip heeft de beurs een nieuw elan gegeven en van de 
beurs een succes gemaakt, maar toen kwam corona en 
noodgedwongen werd de beurs enkele jaren afgelast. 
Filip heeft altijd gevochten om de beurs een kans te 
geven in deze moeilijke periode. 

Door de opstart van zijn nieuwe zaak ‘Glinterio’ in 
Oostende, heeft hij te weinig tijd om nog evenveel 
energie te steken in de bouwbeurs en geeft hij zijn 
mandaat door aan Frederic Windels.

Frederic Windels, gekend als zaakvoerder van 
Winsurances, is vol enthousiasme van start gegaan 
met de voorbereidingen van Iedereenbouwt 2023. Er 
zij veel nieuwigheden, 3 formules voor voorgebouwde 
standen en interessante promoformules. Samen met de 
werkgroep kijkt hij uit naar 29 september!

Subsidie voor verfraaiing handelspanden

s t a d  W a r e g e m

29 september tot 1 oktober 2023 Iedereenbouwt
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In deze rubriek gaan we op zoek naar 
Waregemse bedrijven die gebruik maken 
van de meest innovatieve technologieën op 
onze planeet. Artificial Intelligence (AI), Deep 
Learning, 3D printing, robots en geavanceerde 
algoritmes. Deze termen klinken als een ver-
van-mijn-bedshow voor velen, maar niets is 
minder waar. Wij spreken met de oprichter 
van EEVE, Wesley Lorrez, een bedrijf dat deze 
technologieën incorporeert in hun product: 
de grasrobot.

In de Eugène Bekaertlaan vlak aan het vernieuwde 
op- en afrittencomplex ‘de vlecht’ vinden we Eeve, 
zowel de naam van het bedrijf als het uiterlijk van het 
robotje doen bij veel mensen een belletje rinkelen. 
Oprichter en CEO Wesley Lorrez verwelkomt ons.“Het 
klopt inderdaad dat we gedeeltelijk inspiratie hebben 
gehaald bij de bekende Pixar film Wall-E. Daar gaat 
een robotje met de naam EVE op zoek naar een levend 
plantje op in een vuilnisbelt omgetoverde aarde. Hieruit 
stamt ook het idee voor Willow, een robot die de aarde 
voor ons opkuist”

Al van kinds af aan hielden zaken zoals zwerfvuil Wesley 
bezig. Hij besefte al snel dat er meer voor nodig zou 
zijn dan enkel sensibiliseren en op de goodwill van de 
mens te rekenen. Robots die de mens bijstaan, daar zit 
de toekomst. 

20 jaar en 2 start-ups later was het in 2018 tijd om te 
beginnen aan zijn jongensdroom.

‘Een grasrobot, dat is toch niet zo innoverend?’ Denk 
je nu misschien. “Toch onderscheiden we ons door 
onze technologie van de concurrentie” vertelt Wesley. 
“Waar andere grote spelers steeds werken met een 
fysieke kabel die men in de grond moeten plaatsen, 
rijdt de Willow robot volledig autonoom rond. Hij ‘ziet’ 
gras, objecten en bloemen en maakt aan de hand 
hiervan een kaart met ijkpunten. Daardoor kan hij 
enorm efficiënt te werken.” Lorrez vervolgt trots: “Onze 
beeldherkenningstechnologie is absolute wereldtop, 
vele grote spelers kwamen hier reeds aankloppen en 
hebben interesse in onze in-house developed software.”

Daarnaast worden de robots bewust lokaal 
geproduceerd. Zo staan er een 50tal printers in het 
bedrijf die druk in de weer zijn met behuizingen en 
wieltjes produceren. “Op dit moment zijn we aan het 
schakelen naar grotere en efficiëntere printers waardoor 
we tweemaal zo rap en nog nauwkeuriger zullen kunnen 
printen. Alles gebeurt in-house, printen, assemblage, 
kwaliteitscontrole en inpakken.” 

De afgelopen jaren ging het reeds erg hard voor de 
nieuwe start-up. In 2019 verkochten ze nog maar 650 
stuks, het jaar erop werd dit reeds verdrievoudigd. Om 
de groei te kunnen ondersteunen haalde Eeve reeds 
4 miljoen euro op. De helft hiervan komt van topman 
Dominiek Dumoulin, topman bij United Petfood. “Hij 
had een robot bij ons gekocht en die ging ik persoonlijk 
afgeven. We raakten aan het praten en van het een 
kwam het ander.” Lacht Lorrez.

Momenteel brengt het bedrijf twee modellen op de 
markt, Willow en Willow Pro, voor middelgrote en 
grotere tuinen. “De bedoeling naar de toekomst is 
om te blijven innoveren op deze modellen. Nu kan de 
Willow uw gras afrijden en via een infraroodcamera 
dag en nacht uw erf bewaken.” Lorrez wijst naar een 
imposant prototype (zie foto) “Binnenkort komt de optie 
van bladversnipperaar en we denken al bouwen al aan 
een versie met kleine robotarmen waarmee Willow je 
terras kan vegen of planten bewaterd.”

Lorrez droomt van een toekomst waarbij klanten 
zelf toepassingen kunnen ontwerpen en onderdelen 
bijprinten naar wens. Betaalbaarheid is hierbij voor 
Lorrez erg van belang “We willen dat Willow voor 
iedereen beschikbaar en betaalbaar is, via een netwerk 
van leveranciers met printers hopen we in de toekomst 
laatste kilometerbezorging te kunnen doen, jouw robot 
wordt dan gewoon op maat geprint bij de Eeve verdeler 
in je buurt.

Meer info of interesse in een Willow grasrobot in jouw 
tuin? Neem een kijkje op eeve.com!

WTF - Waregem The Future
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J o n g  U n i z o

m a r k a n t

‘My Tattoo is My story’ en ‘de wondere 
Wereld van de Sneakers’ waren enkele 
activiteiten die bij onze leden hoog 
scoorden. Het zijn dan ook thema’s die jong 
en oud aanspreken.

Dankzij Sofie Deknudt werden we meegenomen in 
de wereld van de medische dermatografie, wat 
letterlijk graveren in de huid betekent. 

Deze techniek kan na ziekte of ongeval bij de patiënt 
een goed visueel resultaat opleveren. Deze is uiterst 
geschikt voor het bedekken en camoufleren van 
littekens of het reconstrueren van een tepelhof en het 
optisch reconstrueren van een teen- of vingernagel. 

Het resultaat is verrassend en helpt mee aan een 
genezings- en aanvaardingsproces. 

Dank u wel Charlot en Karolien voor de gastvrijheid in 
jullie nieuwe zaak Avenue de Ju Ju.

Voor de wondere wereld van de sneakers 
trokken we richting Izegem naar de prachtige art-deco-
site Eperon d’Or, een voormalige schoenfabriek.

Ooit waren sportschoenen gewoon 
gebruiksvoorwerpen die vooral handig en stevig 
moesten zijn. Tegenwoordig is dat wel even anders! 
Aangespoord door sport- en andere beroemdheden 
hebben sneakers hun oorspronkelijke biotoop al lang 
achter zich gelaten. 

Een gids nam ons mee langs straffe verhalen en een 
wolkje geschiedenis op deze tijdelijke sneakerexpo. 
Een gezonde pokébowl met een lekker glaasje was de 
afsluiter van deze zeer geslaagde avond. 

Donderdag 15 december konden we ons verwarmen 
aan de prachtige vioolmuziek van Saartje tijdens 
een diner geïnspireerd door kerst. De eindejaarssfeer 
werd erg gesmaakt door de aanwezigen.

INSPIRATIE AVOND

Op woensdag 30 november ging de Inspiratie 
Avond van Jong Unizo door in een afgeladen 
volle Porcherie.

Een betere setting voor een ondernemersevent kan je 
moeilijk bedenken. De Porcherie, waar het weekend 
ervoor nog de beatrun plaastvond, was intussen 
omgetoverd tot charmante winterchalet in voorbereiding 
van een seizoen “Der Tiroler”, de intussen bekende 
Waregemse après-skibar.

Hier werden een 150tal geïnteresseerden verwelkomd 
met een glaasje door het voltallig Jong Unizo team. 
Verschillend met vorige edities, werden deze keer 
4 CEO’s uit diverse sectoren uitgenodigd voor een 
panelgesprek. Onder begeleiding van een moderator 
deelden Gunther Ghysels (Get Driven), Mathias 
Browaeys (WinWinner), Sofie Spriet (Dewaele vastgoed) 
en Wim Devreese (Wandman / PPC Pools) hun kennis 
en ervaring mee in een onderhoudend gesprek. De hele 
avond pareerden de jonge ondernemers een waaier 
aan vragen en diepten ze sappige anekdotes, quotes en 
oneliners op, dewelke zeker gesmaakt konden worden 

door het aanwezige publiek. Na anderhalf uur gesprek, 
was er nog de mogelijkheid voor de aanwezigen met 
ondernemerskriebels om hun vragen af te vuren op 
het panel. Iets waar ze gretig op ingingen om hun 
struikelblokken, frustraties en lessen van het zelfstandig 
leven mee te geven. 

Het was een bijzonder boeiende avond, Jong Unizo 
wenst allen te bedanken voor hun aanwezigheid en 
hoopt dat iedereen met ondernemersambities er iets 
van heeft kunnen opsteken.

Graag tot een volgend event!
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CLASSIC LEGENDS CIRCLE
Stijn Streuvelsstraat 73A, Waregem, tel. 056/96 01 03

West-Vlaanderen telt heel wat classic car liefhebbers. Mensen met 
een hart voor bijzondere wagens, die graag willen genieten van 
het unieke rijplezier van vroeger. Veel classic cars worden door hun 
eigenaars gekoesterd en gaan slechts sporadisch de weg op. Om 
deze waardevolle wagens in goede conditie te houden is verzorgde 
stalling, deskundig nazicht en regelmatig proefrijden noodzakelijk. 
CLASSIC LEGENDS CIRCLE zorgt voor premium opslag in de best 
mogelijke omstandigheden, frequent technisch nazicht, reiniging 
en administratieve ondersteuning. Met hun drie formules (Store & 
Drive, Sleeping Beauty en Home Support) heeft de klant de keuze 
hoe hij zijn of haar geliefde oldtimer aan CLC toevertrouwt. Deze 
nieuwe onderneming werd opgericht door drie gepassioneerde 
classic car vrienden: Johan Rogiers, Jochen Moortgat en Hendrik 
Béatse, die het gezicht is van CLC en het dagelijks bestuur verzorgt. 
Naast de werkplaats en opslagruimte voor 170 classic cars is 
er op de bovenverdieping ook een 1300 m² grote event- en 
ontmoetingsruimte. ‘The Circle’ is de thuisbasis van een familiaal 
georiënteerde club met gelijkgestemde eigenaars en liefhebbers 
van classic cars. De prachtige ruimte huisvest een gezellige bar en 
zonneterras. Meer weten over deze bijzondere onderneming? www.
classiclegendscircle.com

Rike’s Foodbar
Noorderlaan 64, Waregem, tel. 056/192 192

Dromen zijn er om te volgen. Zo dacht ook Steven van Steven’s 
Food Bar en hij verhuisde naar Spanje om daar een zaak op te 
starten. De zaak in Waregem werd verkocht aan Ulrique Beernaert 
en haar partner Stijn Vande Velde. Rike’s komt van Ulrique. Zo 
is de naam Rike’s Foodbar ontstaan. Ulrique is thuisverpleegster, 
maar in haar tussenuren werkt ze in de foodbar. Ze draaide een 
maand mee in de zaak bij Steven om alles te leren en onder de 
knie te krijgen voor hij het verkocht. Alles is hetzelfde gebleven in 
de zaak. De stijl van de naam en het logo, het menu en het online 
bestellen. Alleen de app is veranderd en er is er één bijgekomen 
speciaal voor de bedrijven. 
Wil je weten hoe dit werkt? www.foodbarwaregem.be

La Mattess
Desselgemseweg 128, Waregem, tel. 0472/92 01 06

Op de Desselgemseweg bevindt zich een nieuwe zaak sinds eind 
augustus. Natascha Laporte is de zaakvoerder. De zaak bestaat 
uit 2 delen. Het kapsalon dat open is in de voormiddag en de 
lingeriezaak open in de namiddag. Natascha is kapster van 
opleiding. Ze werkte 5 jaar als verkoopster van badmode in 
verschillende zaken. Haar kapsalon doet ze al 5 jaar in bijberoep. 
De passie voor badkledij, lingerie en fashion was er al. Nu heeft 
ze deze beide zaken samengebracht. Zowel de lingeriezaak als het 
kapsalon zitten onder dezelfde naam La Matess. La Matess is er 
voor de dames, kinderen en mannen. Dit zowel voor de lingerie, 
slaap- als badkledij en allemaal aan zeer betaalbare prijzen. 
Bovendien krijg je er het advies en voortreffelijke service gratis bij. 
Wil je een voorproefje? www.lingerie-lamattess.be

Dirk Van Overwalle op zoek naar  
nieuwe en vernieuwde Waregemse zaken

WAREGEM
KERSTCHALET

DIT JAAR STAAN WE ER TERUG!
Op 26 december kan je bij ons terecht voor lekkere 

versnaperingen en een babbel in het Unizo Chalet aan de 
Rolschaatspiste voor het Pand. Allen daarheen!
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Immo Francois Waregem
Stormestraat 100, Waregem, tel. 056 946 956

Immo Francois heeft zich gevestigd in een voormalig bankkantoor in 
de Stormestraat te Waregem. Daarmee heeft het ook een vestiging 
in Waregem. Verantwoordelijke van het kantoor is Nicolas Stragier. 
Immo Francois bestaat 12 jaar en heeft kantoren verspreid over gans 
West- en Oost-Vlaanderen. De visie bij Immo Francois is er één van 
transparantie, eerlijkheid en kennis van het vak. “We zijn heel sterk in 
de online advertising dankzij onze goede marketing. Dit resulteert in 
een doelgerichte publiciteit van jouw pand of project”. Aldus Immo 
Francois. “Een goed beeld of video van jouw pand, een realistische 
schatting en de beste prijs daar gaan we voor bij Immo Francois.”
Meer info op: www.immofrancois.be

Refloaw
Vennestraat 28, Waregem, tel. 0470/68 71 23

Het is geen wellness, neen het is een centrum waar je kan 
rechargen, floaten en bewustworden. Zo omschrijven Evelyne 
Gouwe en Stefanie Vanbruwaene het. Zij zijn de zaakvoerders van 
Refloaw. Stefanie was voorheen psychiatrisch verpleegkundige 
en Evelyne werkte in de zorg en in de wellness en spa industrie. 
Refloaw bestaat uit verschillende woorden. Re staat voor 
recharge, floa staat voor floating, en aw staat voor awareness 
of bewustwording. Dit zijn ook de kernwaarden van deze 
behandeling. Floating is een behandeling die reeds bestaat van 
in de jaren 50 in de States. Floating doe je in een afgesloten 
cabine met water continu en exact verwarmd tot 35,5 °c. Door het 
water op lichaamstemperatuur wordt de ervaring huidreceptor-
neutraal. Je voelt dus niet waar het water begint of eindigt. Door 
de sterke zoutwateroplossing blijf je automatisch drijven op je rug. 
Floaten reduceert niet alleen stress en angsten, maar boost ook 
jouw vitaliteit en stimuleert je creativiteit. Wil je deze ervaring ook 
eens meemaken? Surf dan snel naar: www.refloaw.be

Portee
Stormestraat 108a, Waregem, tel. 0468/48 44 48

Wil je nog iets verdienen aan je kledij die toch maar in je kleerkast 
hangt?.. dan kan je terecht bij Portee in de Stormestraat. Dit is 
hoogstwaarschijnlijk de enige tweedehandswinkel voor kledij 
in Waregem. De zussen Vanessa en Valerie Depoortere zijn de 
zaakvoerders. De ene komt uit de horeca en de andere was voordien 
schoonheidsspecialiste. Samen hadden ze al lang de droom om een 
winkel te beginnen in tweedehandskledij. Portee staat voor porté -  
gedragen, maar ook voor De Poortere. De stukken zijn maximun 
2 jaar oud en zo goed als nieuw. Beau comme nouveau zoals er 
in de titel staat. Ze aanvaarden bij Portee zowel dames-, heren- als 
kinderkledij. Je kan er zeker je ding vinden in alle maten en voor 
ieders budget. Vanessa en Valerie zijn heel blij met de locatie midden 
in de winkelstraat in het centrum van Waregem. Ze ontvangen 
jou met een glimlach en helpen jou graag om dat unieke stuk te 
vinden waar je al zo lang naar op zoek bent. Facebook: Portee by 
Depoortere of Instagram : portee_by_depoortere 

Cassoulet
Zultseweg 4, Waregem, tel. 0465/09 98 62

Wie slagerij en traiteur Cassoulet kent zal ook weten dat Olivier 
Batsleer al een hele tijd in de zaak werkt. In 2020 nam hij de 
zaak over van zijn baas. Sedert 10 november is het terug open 
na een heel grondige verbouwing. Alles is veranderd en er is zelfs 
een stuk bijgebouwd. Alle technieken, frigo’s en andere toestellen 
werden vervangen door zuinigere en stillere apparaten. Er zijn 
ook enkele meeneemtogen bijgekomen waarin de klaargemaakte 
gerechten geëtalleerd worden. De winkel is heel ruim, maar 
goed gevuld door het enorme aanbod dat Cassoulet aanbiedt. 
Het aanbod van vlees en kaas is hetzelfde gebleven, enkel de 
traiteurgerechten zijn uitgebreid. Olivier baat samen met zijn 
vrouw Jade Vercautere de zaak uit. Allebei heel jong maar heel 
gedreven en zij ontvangen jou graag in hun vernieuwde zaak.
Benieuwd over hun enorme aanbod? www.cassoulet.be
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Bvba DE-Finance
Ann Demeulemeester-Delesie
Meersstraat 36, 8790 Waregem
056/60.89.12
ing.be

Stat i onsst raa t  51 •  8790 Waregem •  056 60 77 31
Waregemsesteenweg  15 •  9770 Kru i shoutem

Te l .  09 /383 52 14 •  d rukvanderhaegen@skynet .be
www.drukvanderhaegen .be

VANDERHAEGEN
D R U K K E R I J
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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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boeken ı verpakkingen

Uw grafisch beheer 

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

ZUIDERLAAN 9 - 8790 WAREGEM
RPR Gent, afdeling Kortrijk 0705.959.565

Geschenken, juwelen,  
keuken- en tafelartikelen

waar je mee kan uitpakken

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

www.kofonds.be
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WARMTEPOMPEN / VENTILATIE
VERWARMING / SANITAIR

DEERLIJK
T 056 613 113

Wij zorgen voor een energiezuinig totaalconcept!
NAESSENS-HVAC

STERK IN DIGITAAL DRUKWERK

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

DE RUIMSTE KEUZE AAN
VEILIGHEIDSSCHOENEN

• advies en persoonlijke aanpak
• diverse prijsklasses Kom 

vrijblijvend 
langs in 

onze winkel

 www.vanluchene-hair-beauty .be.


