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Nieuw: Z-Start
Jonge ondernemers over hun nieuwe zaak

Kanaal Z stelt vanaf 15 november Z-Start voor. In dit gloednieuwe programma gaat Kanaal Z
op zoek naar jonge ondernemers die ondanks de crisis toch besloten om een eigen zaak te
starten in Vlaanderen en Wallonië.
We volgen onder andere de starters achter Djengo, het bedrijf dat een applicatie lanceerde
die carpoolers samen brengt. Ook een portret van Wasbar, de combinatie van een
wasserette, een bar en een kapper in Gent, en van Hotel Donny in De Panne, een
viersterrenhotel dat eerder dit jaar werd overgenomen door jonge starters.
Elke reportage vertrekt vanuit een concrete vraag van de starter, bijvoorbeeld rond de vooren nadelen van het statuut van de zelfstandige, het startersloket, de keuze voor een
eenmanszaak of een vennootschap of de extra verzekeringen die je als jonge ondernemer
best onderschrijft om voldoende beschermd te zijn tegen ziekte of invaliditeit. Tot slot
bekijken we ook hoe je als ondernemer met stress kan omgaan, wanneer het interessant is
om personeel aan te werven en welke voordelen je krijgt als KMO.
In Z-Start, dat tot stand komt met de samenwerking van Securex, nemen enthousiaste jonge
ondernemers het woord en krijgen ze nuttige tips en advies.
Z-Start, vanaf 15 november wekelijks op Kanaal Z.

Kanaal Z, het enige business- en finance-kanaal biedt u het meest uitgebreide gamma aan
programma’s over de wereld van business, economie en geld. Kanaal Z en Canal Z bereiken
als één van de belangrijkste digitale zenders in ons land, dagelijks 255.000 kijkers en
1.169.000 op weekbasis (bron CIM).
Securex zorgt voor alle facetten van uw HR-beleid, zowel bij zelfstandigen als bij KMO’s en
grotere ondernemingen. Zijn geïntegreerde aanpak bestaat uit personeelsadministratie en de
berekening van inkomens, preventie, gezondheid en welzijn, de ontplooiing van talenten en
het gewaarborgd inkomen.
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