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Z-Agora 
 
 
 
De Franstalige Canal Z-kijker, waaronder veel kaderleden en CEO’s, besteden het 
merendeel van hun tijd aan hun beroep, aan hun bedrijf. Er rest hen meestal  nog maar 
weinig tijd om even te ontsnappen aan de dagelijkse beslommeringen. Canal Z en Cercle de 
Wallonie starten vanaf zaterdag 8 september dan ook met een nieuwe programmareeks, Z-
Agora, zodat ook zij tijdens het weekend even kunnen “afhaken”.  
 
De Z-Agora afleveringen vormen een bundeling van de beste interviews en gesprekken van 
CWNetWORK.tv, een initiatief van Cercle de Wallonie. Kenmerkend wordt de grote 
afwisseling in thema’s  die vooral gericht zijn op creativiteit, nieuwigheden en nuttige tips die 
ondersteunend werken voor de ondernemer en bedrijfsleider van kleine en middelgrote 
ondernemingen.  

 Volgens Amid Faljaoui, uitgever bij Roularta, past deze nieuwe programmareeks alvast 
perfect in de filosofie van de zakenzender. “Met Z-Agora kunnen we onze kijkers unieke 
thema’s voorschotelen die niet altijd voldoende aandacht en reflectietijd toebedeeld krijgen. 
Het is van cruciaal belang om de ondernemersgeest ook in het Waalse Gewest en Brussel 
verder te blijven uitdragen.” Ook André Van Hecke, bestuurder bij Cercle de Wallonie, is “erg 
tevreden om zulke rijke en gevarieerde content via Canal Z te kunnen aanbieden.” 

Z-Agora, elk weekend op Canal Z vanaf 8 september.  
 
Het programma kan ook online worden bekeken via www.canalz.be.  
 
 

 
Kanaal Z, als enige business-zender in Vlaanderen brengt het meest gespecialiseerde en 
gevarieerde aanbod over business, economie en geld.  Kanaal Z en Canal Z bereiken 
dagelijks 265.000 kijkers  en op weekbasis 1.159.000 kijkers (bron CIM audiometrie), en zijn 
hiermee samen de grootste digitale zender van het land. 

Cercle de Wallonie stelt haar 1.500 leden twee dynamische en uitzonderlijke platformen ter 
beschikking (in Namen en Luik) waar jaarlijks meer dan 350 activiteiten worden 
georganiseerd. De ideale plaats waar werk en plezier hand in hand gaan.  

In die optiek werd ook CWNetWORK.tv opgericht, net om het ondernemerschap extra te 
belichten.  Relevante maatschappelijke- en economische thema’s worden verder uitgediept 
door allerhande experten uit de sector.  
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