
 
 
 

PERSMEDEDELING 
  15 oktober 2014 

 
Zesde editie van de beurs Ondernemen in Vlaanderen op 

23 oktober in Flanders Expo te Gent 
 

Op donderdag 23 oktober 2014 vindt de zesde editie van Ondernemen in Vlaanderen 
plaats in Flanders Expo te Gent. Deze beurs ontpopte zich op korte tijd tot de 
grootste Vlaamse afspraak in het teken van ondernemerschap. De nieuwe regering 
neemt een aantal ondernemingsvriendelijke maatregelen, zoals de verlaging van de 
loonlasten en de beperking van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus. Het 
belooft een boeiende editie te worden, waar heel wat grote namen uit de bedrijfswereld 
aanwezig zullen zijn, en waarbij heel wat actuele thema’s zullen worden aangekaart, 
zoals de internationalisering van Vlaamse bedrijven, de financiering van KMO’s of de 
problematieken bij overdracht of overname van bedrijven. 
 
Bedrijfsleiders van KMO’s, zelfstandigen, toekomstige ondernemers…, kortom iedereen met 
interesse voor het ondernemen is van harte welkom op Ondernemen in Vlaanderen. Officiële 
instanties, dienstverlenende bedrijven en bedrijven die hun producten voorstellen zullen op 
alle vragen omtrent ondernemerschap antwoorden. Men kan er het nodige advies inwinnen 
om succesvol van start te gaan, maar ook om een bloeiend bedrijf nog verder uit te bouwen. 
De beurs omvat ook het gedeelte Franchising Vlaanderen, voor de zelfstandige 
ondernemers die een eigen zaak willen opstarten met een succesvolle franchiseformule. 
 
2 nieuwigheden dit jaar: 
 

‐ Het Agentschap Ondernemen organiseert in samenwerking met Trends een boeiend 
debat: GROEIEN IN HET BUITENLAND. KNOEIEN OF BLOEIEN? Tijdens dit 
geanimeerd panelgesprek delen succesvolle ondernemers en experts zoals Willy 
Naessens van Willy Naessens Group, Rik De Nolf, CEO van Roularta Media Group, 
Daniël Termont, burgemeester van Gent en Luc De Haes, trainer en consultant 
gespecialiseerd in cultuurverschillen en internationaal sales management, hun 
ervaringen en inzichten m.b.t. opportuniteiten en knelpunten bij groei door overnames 
en internationale groei.  

‐ Adviescafé 
Op de beurs komt de bezoeker in het Adviescafé van Agentschap Ondernemen 
alles te weten over de overdracht van zijn bedrijf. 
De bezoeker is welkom om zomaar binnen te lopen en aan een van de tafels aan te 
sluiten, waar verschillende thema’s worden besproken en waar hij ook vragen kan 



stellen. Daarnaast is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor een 
privégesprek. 
 

Daarnaast zullen tijdens de beurs Ondernemen in Vlaanderen ongeveer 30 conferenties en 
workshops worden gehouden over verschillende onderwerpen zoals bedrijfsoverdracht, 
internationaal ondernemen, starters, ondernemen in crisis, het belang van een 
ondernemingsplan, tips voor een efficiënte boekhouding, social media marketing en nog veel 
meer. Blikvangers dit jaar zijn enkele inspirerende debatten, waaraan ook heel wat 
gezaghebbende sprekers deelnemen: 
 
CROWDFUNDING: HYPE OF REVOLUTIE? 
Crowdfunding is hot. De wereldwijde buzz rondom deze innovatieve manier van financieren 
is enorm. Vele starters en ondernemers denken dat het vandaag dé manier is om snel aan 
geld te geraken. Wordt straks crowdfunding in Vlaanderen ook een belangrijk 
financieringsmodel? Hoe werkt het en wat zijn de risico’s? Roland Nobels, Business 
Developer MyMicroInvest, Dirk Lievens, Innovatie adviseur KBC, Bart Candaele, 
Diensthoofd Financiering en Strategie Agentschap Ondernemen, Georg Szabo, Senior 
Partner Finicom, zullen aan dit debat deelnemen. 
 
SLAGEN ONZE KMO’S ERIN OM EEN OVERNAME TE FINANCIEREN, EN HOE? 
Debat geanimeerd door Jozef Vangelder 
Deelnemers: Stefaan Gillis, Voorzitter BVOB; Hans Vanoorbeek, Managing Partner BV 
Capital Partners; Philippe Decoster, zaakvoerder managementvennootschap Philcons bvba; 
Geert Costers, Partner BDO Corporate Finance 
Banken nemen minder risico's in hun kredietverstrekking aan bedrijven. Heeft dat gevolgen 
voor de overnamemarkt? Krijgt een kmo nog de banken mee in zijn overnameplannen? Of 
moet hij op zoek naar alternatieve financieringsbronnen? 
 
GROEIEN DOOR OVERNEMEN: NIET ALLES WAT BLINKT IS GOUD  
Wie zijn concurrentiepositie wil versterken of zijn productaanbod en dienstverlening wil 
uitbreiden en meer winst wil maken dan voor de crisis, gaat nu op overnamepad. Maar zijn 
overnames garantie op succes? Een panel topexperts en ondernemers gidst door de trends 
in de fusie- en overnamemarkt : 
 
Een debat met onder meer Prof. Jozef Lievens, bestuurder en medeoprichter voor het 
Instituut van het Familiebedrijf, Marc Cosaert, Partner EY, Christophe Neut, CEO Cegeka 
en Winnaar Trends Gazellen 2014, Patrick Jordens, werkgroepleider Opvolging & 
Overname Agentschap Ondernemen. 
 
Praktische info 
Waar: Flanders Expo, Maaltekouter 1, B-9051 Gent 
Wanneer: Donderdag 23 oktober 2014 - van 9u30 tot 18u00 
Prijs: €20 of gratis via de website van de beurs www.ondernemeninvlaanderen.be of 
www.franchisingvlaanderen.be.  
Programma conferenties/workshops/debatten: Het volledige programma staat op 
www.ondernemeninvlaanderen.be  
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