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Wil je graag op de hoogte blijven van de meest recente sociaal-juridische ontwikkelingen  
in jouw sector? Partena Professional biedt je de mogelijkheid om via verschillende  

kanalen relevante updates te ontvangen, afgestemd op jouw voorkeuren.

Webinars
Geen tijd om je te verplaatsen om een opleiding te volgen? Geen 
probleem. Partena Professional organiseert een reeks webinars die je 
gewoon live of achteraf kunt meevolgen aan je eigen bureau. 
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en mis voortaan geen enkel webinar. 
www.partena-professional.be/nl/nieuwsbrief-voorkeuren

E-news
Het laatste nieuws op het vlak van HR, fiscaliteit en wetgeving? 

Inzichten van onze experten, events, opleidingen en handige 

tools… Het belangrijkste ondernemersnieuws bundelen we in 

onze maandelijkse nieuwsbrief. Schrijf je in en blijf op de hoogte 

van de actualiteit en van onze activiteiten. 

www.partena-professional.be/nl/nieuwsbrief-voorkeuren

Blog
Hoe trek je de juiste medewerkers aan én hoe houd je ze in 

dienst? Wat zijn de laatste HR-trends? Hoe kan je co-creatief 

werken? Op onze blog vind je praktisch advies en handige tips. 

www.partena-professional.be/nl/blog

Infoflashes
De sociaal-juridische actualiteit wijzigt dagelijks en wordt 

steeds complexer. Onze experten ontcijferen ze eerst en  

brengen je dan per mail op de hoogte. Schrijf je in op onze  

mailinglijst of lees de infoflashes integraal op onze website. 

www.partena-professional.be/nl/infoflashes

Sectorale informatie
Hier vind je alles over de laatste nieuwe socio-juridische  

ontwikkelingen in jouw sector, gerangschikt per paritair comité.  

Je kan je ook inschrijven voor enkele specifieke paritaire  

comités om zo alleen de updates van jouw keuze rechtstreeks  

in je mailbox te ontvangen. 

www.partena-professional.be/sectorale-info
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Personeel aanwerven betekent teamwerk, leren delegeren, relaties beheren en natuurlijk ook extra kosten. Kortom, heel wat extra 
gedoe en kopzorgen voor een zelfstandige. Toch is het inhuren van personeel vaak de enige manier om een activiteit te doen groeien 
en daarmee ook de inkomsten te verhogen. Samen met andere mensen bent u ook niet langer alleen om het hoofd te bieden aan al 
deze zorgen. En u deelt bovendien uw passie voor het werk. Soms is dit trouwens een interessante formule om de continuïteit van de 
activiteit na pensionering te verzekeren. Wie anders dan de persoon die de kennis van het vak en van de klanten heeft verworven, is 
best aangewezen om de zaak over te nemen waarvan het voornaamste kapitaal precies uit knowhow en clientèle bestaat? 
We stellen echter vast dat heel wat zelfstandigen het nog steeds moeilijk hebben om de sprong te wagen. Van schrik is er waarschijnlijk 
geen sprake omdat de zelfstandige per definitie niet bang is voor risico’s. Misschien heeft dit eerder te maken met een gebrek 
aan informatie over de verschillende mogelijkheden, kansen en reële risico’s. Als interprofessionele organisatie zet IZEO zich in om 
zelfstandigen en KMO’s te informeren die deze weg willen inslaan en dit toch niet 
doen, bij gebrek aan informatie en ondersteuning. 
Zo zullen we het in de komende maanden opnieuw hebben over de ‘Nulbijdrage’ 
maatregel die de regering heeft ingevoerd. Wist u dat u nu uw eerste werknemer in 
dienst kunt nemen zonder werkgeversbijdragen te betalen en dit zonder tijdslimiet? 
Van de tweede werknemer tot de zesde, kunt u nog steeds, 14 kwartalen lang, profite-
ren van aanzienlijke kortingen, variërend van € 450 tot € 550 per kwartaal. Let wel: deze 
kortingen geniet u niet automatisch, u moet er naar vragen. Uit een recente studie van 
het Planbureau blijkt dat bijna 20% van de ondernemingen die onbeperkt van de ‘Nul-
bijdrage’ maatregel hadden kunnen profiteren, dit niet heeft gedaan. Vergeet dit dus niet te bespreken met uw Sociaal Secretariaat, 
dat voor de nodige regelingen zal zorgen. 
Als u nog niet overtuigd bent om uw eigen medewerker aan te nemen, dan staan andere formules voor u klaar. Uitzendopdrachten 
zijn natuurlijk een mogelijkheid. Ze bieden heel wat voordelen maar zijn relatief duur en geven de werknemers een gevoel van onze-
kerheid in hun baan. In deze uitgave bespreken we een andere interessante formule: de groepering van werkgevers. Het concept 
bestaat erin om de resources van een werknemer te delen onder een paar bedrijven. De werknemer wordt aangeworven door de 
groepering maar werkt op duurzame wijze voor verschillende werkgevers. Een bijzonder interessante formule voor zelfstandigen 
die een deel van hun taken wensen te delegeren zonder echter vele werkuren te kunnen bieden aan een werknemer. Dit concept 
ontwikkelt zich gestaag. 
Tot slot wil ik het nog even hebben over een andere manier om de werkdruk te verlichten, voornamelijk tijdens de vakantieperiode: 
studentenjobs, uiteraard. Deze tijdelijke oplossing richt zich tot tamelijk specifieke profielen, maar biedt zeker heel wat troeven. 
Hoe dan ook, met al deze manieren om de werklast wat te verlichten, wens ik u een fijne vakantie! 
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De Werkgeversgroepering betekent als stelsel meer 
flexibiliteit voor de werkgever en meer zekerheid 
voor de werknemer.

Hoe vaak hebben we niet te maken met een collega of een 
vriend die zijn loodzware werklast nauwelijks aankan maar, 
ondanks de omstandigheden, toch geen medewerkers durft 
aan te nemen? Misschien herkent u zich in deze situatie? 
De sociale lasten zijn nochtans gedaald. Het in dienst nemen 
van een eerste werknemer wordt tot 31 december 2020 
vrijgesteld van de voornaamste patronale bijdragen voor 
de sociale zekerheid.
Dat is goed nieuws, maar de tewerkstelling van personeel 
beperkt zich niet tot kosten. Voeg daarbij de administratieve 
lasten, de eventuele moeilijkheid om een fulltime of vaste 
baan aan te bieden, de onmogelijkheid om gespecialiseerde 
vaardigheden aan te trekken voor een ZKO ... Kortom, 
obstakels zijn er voor de ondernemer meer dan genoeg.

Er bestaat een oplossing
Naast uitzendarbeid biedt de Werkgeversgroepering sinds 
2000 een uitweg, maar deze oplossing blijft in België nog 
te weinig bekend. De reden hiervoor blijft onduidelijk, 
maar de complexiteit van het systeem dat in de jaren 2000 
werd ontwikkeld, dwarsboomde wellicht het succes van de 
maatregel.
15 jaar na de eerste wettelijke bepalingen bestonden er in 
België nauwelijks tien Werkgeversgroeperingen. Hoogtijd 
om de situatie kordaat aan te pakken, dus.
Onder impuls van de Federale Minister voor KMO's on-
derging de Werkgeversgroepering in maart 2017 een 
grondige hervorming, met een versoepeling van de wer-
kingsvoorwaarden en een beveiligde reglementering.

Waar gaat het precies om? 
De Werkgeversgroepering is een VZW of een ESV (Econo-
misch Samenwerkingsverband) bestaande uit twee of meer 
ondernemingen die één of meer werknemers in dienst ne-
men om hen afwisselend of gelijktijdig in dienst te nemen.
Deze werknemers worden ter beschikking gesteld van de 
bedrijven die lid zijn van de Groepering, maar deze me-

De Werkgevers-
groepering:  
een eerste stap 
naar de aanwerving
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dewerkers ondertekenen slechts één arbeidsovereenkomst, 
namelijk met de Werkgeversgroepering. De overeenkomst 
kan voor bepaalde of onbepaalde duur worden gesloten. 
Er kan voltijds of deeltijds worden gewerkt, voor zover de 
wekelijkse arbeidstijd minimaal 19 uur bedraagt.
De Werknemersgroepering moet een specifieke vergun-
ningsprocedure bij het Ministerie van Werk naleven en 
mag niet meer dan 50 werknemers tewerkstellen. De mi-
nisteriële machtiging bepaalt tot welk paritair comité de 
Groepering behoort en definieert aldus de collectieve ar-
beidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de tewerk-
gestelde werknemers.
Krachtens de wet van 5 maart 2017 is de machtigingspe-
riode nu onbeperkt, rekening houdend met de plicht van 
de Groepering om elk jaar een activiteitenverslag uit te 
brengen. Het maatschappelijk doel van de Werkgeversgroe-
pering mag enkel de terbeschikkingstelling van werknemers 
aan haar leden vermelden en deze laatsten zullen solidair 
aansprakelijk zijn voor sociale en fiscale schulden, zowel 
aan derden als aan de betrokken werknemers.

Wat zijn de voordelen?
De troeven van de formule zijn duidelijk: een bredere 
tewerkstelling via de pooling van activiteiten, meer ze-
kerheid in de arbeidsovereenkomst, een stabielere tewerk- 
stelling van de werknemer, een verhoogde flexibiliteit voor 
de werkgever, kostenbeheersing en rendabiliteit voor de 
partners, de modulariteit van de behoeften volgens de 
verwachtingen van de leden, de permanente opleiding van 
de medewerkers, de bundeling van de goede praktijken 
van de partners e.d.
De Werkgeversgroepering combineert flexibiliteit voor de 
werkgever en zekerheid voor de werknemer.

60% toename sinds maart 2017
Werkgeversgroeperingen zijn nu in een grote verscheiden-
heid van sectoren te vinden. Aanvankelijk was het model 
aanwezig in de Franse landbouwsector. Ook in België, en 
meer bepaald in Wallonië, kwam het stelsel eerst bij de 
landbouwers op. Momenteel zijn werkgeversgroeperingen 
zowel in de vrijwilligerssector als in dienstverlenende en 

industriële activiteiten aanwezig. 
Tot op heden zijn 28 actieve Werkgeversgroeperingen ac-
tief, namelijk 7 groepen in het Vlaamse Gewest, 5 in het 
Brusselse Gewest en 16 in het Waalse Gewest. Nog steeds 
bescheiden resultaten, maar de groei is sinds verleden jaar 
aanzienlijk. Sinds de wetswijziging van maart 2017 hebben 
een tiental nieuwe Groeperingen de toestemming gekregen 
om hun activiteiten te starten. Een groei van 60%, dus.

Interesse voor de formule?
Hebt u belangstelling voor de formule, zonder echter te 
weten hoe u dit aanpakt? Overweegt u toe te treden tot een 
Werkgeversgroepering of wilt u andere kandidaten vinden 
om een nieuwe Groepering op te richten? Neem contact 
op met Izeo op info@izeo.be. We delen uw verzoek graag 
met onze leden of brengen u in contact met deskundigen 
van Partena Professional experts die u door dit avontuur 
zullen begeleiden.

Meer informatie
Uitvoerige informatie over de vergunningsprocedure en 
de uitvoeringsvoorschriften voor de Werkgeversgroeperin-
gen is beschikbaar op de website van de FOD Economie: 
https://economie.fgov.be. U kunt er een volledige brochure 
downloaden en het verslag inkijken van het symposium dat 
in september 2017 over dit onderwerp werd georganiseerd.
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4 vragen aan 
Brigitte Detiffe, 
coördinator van 
de werkgeversor-
ganisatie "ASBL 
DBH - Développe-
ment en Botte du 
Hainaut”

Wat was de aanzet van uw project?
Omdat de leden van onze vereniging een instrument 
voor economische ontwikkeling in de regio wensten 
op te zetten, woonden we een conferentie bij over het 
thema Werkgeversgroeperingen. We beslisten toen twee 
Groeperingen op te richten: één voor de handelssector 
en een andere voor de non-profitsector.

Hoever staan jullie vandaag?
Eind mei kregen we de goedkeuring van de Minister van 
Werk. We moeten nu bestaande en potentiële werkgevers 
voorlichten over de manier waarop WGs werken, behoeften 
analyseren en de gevraagde vaardigheden en profielen 
definiëren. Pas daarna kunnen we oproepen doen tot het 
indienen van sollicitaties, om personeel aan te werven.

Waarom hebt u specifiek gekozen voor Werkgevers-
groeperingen om uw project te steunen?
Enerzijds ondersteunt de WG oplossing de bedrijven en 
verenigingen in de regio. Deze organisaties kunnen op 
die manier voldoen aan specifieke personeelsbehoeften, 
waardoor zij hun prestaties verbeteren en professioneler 
te werk gaan. Anderzijds voorziet de creatie van 
werkgelegenheid in de regio in een reële behoefte. De WG 
oplossing maakt het mogelijk om werknemers stabielere 
en aantrekkelijkere contracten aan te bieden. Dit is 
belangrijk: het vergemakkelijkt namelijk de instandhouding 
van gekwalificeerde of specifieke vaardigheden in de 
regio. Bovendien versterkt de gecreëerde synergie de 
totstandkoming van partnerschappen.

Welk advies zou u geven aan degenen die aan dit 
avontuur willen beginnen?
Zoals bij elk project dat van stapel loopt, is het noodzakelijk 
om de doelstellingen goed te kennen en er tijd aan te 
kunnen besteden. Voor de oprichting van een WG is ook 
juridische ondersteuning nodig. Het welslagen van het 
project en de duurzaamheid van de WG hangen volgens 
ons ook af van het bestaan van een beheer-eenheid die 
voor de administratieve taken zal instaan.



Izeo en de hervorming  
van de vennootschapsbelasting 

De door Izeo, Partena Professional en Trends-
Tendances georganiseerde avond over de 
hervorming van de vennootschapsbelasting kende 

een groot succes. Nagenoeg 200 ondernemers en vrije 
beroepen waren van de partij in de Salons Waerboom te 
Groot-Bijgaarden.

We ontvingen heel wat positieve reacties, wat ons bijzonder 
verheugt.
De avond werd ingeleid door Amid Faljaoui, hoofdredacteur 
van het magazine Trends Tendances en economisch 
verslaggever op de radiostations van de RTBF. Minister van 
Financiën Johan Van Overtveldt kon er wegens dringende 
vergaderingen naar aanleiding van de politieke crisis in Italië, 
niet bij zijn, maar hij stuurde Ward Willems, deskundige op het 
gebied van de vennootschapsbelasting binnen zijn kabinet. 
De heer Willems schetste de krachtlijnen van de hervorming. 

Vervolgens detailleerde Valérie-Anne de Brauwere, fiscaal 
jurist bij het kantoor Thales, de verschillende maatregelen 
en berekende impact van verscheidene hypothesen. Hierop 
volgde het interactieve deel van de avond met een panel 
onder leiding van accountant Marc Van Tournhout, verder 
ook bijgewoond door de uitmuntende belastingconsulent 
David De Backer. Tijdens dit panel kon het aanwezige 
publiek vragen stellen aan de verschillende experts. Onze 
Secretaris-Generaal sloot de avond om 20u30 af door eraan 
te herinneren dat IZEO de evolutie van dit dossier op de 
voet blijft volgen en zowel de zelfstandigen als de KMO 
zaakvoerders op de hoogte zal blijven houden. 
De presentatie van Valérie-Anne de Brauwere is online 
beschikbaar en bevat vele becijferde voorbeelden om de 
impact van de verschillende hervormingsmaatregelen te 
meten.
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De Brusselse regering gaf op 7 juni haar goedkeuring 
op de invoering, vanaf 1 juli, van een financiële 
stimulans van 1.750 euro per jaar voor bedrijven 

die een jongere van 15 tot 25 jaar aanwerven in het raam 
van een alternerende opleiding. 

Dit voltooit een geheel van maatregelen dat aan het begin 
van de legislatuur werd beloofd om alternerend leren te 
boosten, aldus de Brusselse minister van Werkgelegenheid 
en Beroepsopleiding Didier Gosuin.

De financiële steun zal beschikbaar zijn via een aanvraag 
met behulp van een eenvoudig formulier. De opleiding 
van de jongere in het bedrijf moet minstens 6 maanden 
duren. De dossierkosten (128 euro tot nu toe) werden 
afgeschaft.

Bovendien kunnen werkgevers die een jongere aan het 
einde van zijn opleiding voor minstens 30 maanden in 
dienst nemen, een lastenvermindering van 15.900 euro 
over 30 maanden genieten.

Op 31 december jl. waren er 5.778 personen ingeschreven 
bij de EFP, de Franstalige operator belast met alternerende 
opleidingen in meer dan 75 beroepen. Vorig jaar trainden 
2.011 bedrijven een jongere onder contract volgens 
deze formule. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
oordeelt echter dat het aantal ondernemingen dat aan dit 
opleidingsprogramma deelneemt, onvoldoende blijft.

Afgelopen september hadden 385 jongeren geen baas bij 
het begin van hun opleiding. Volgens Didier Gosuin was 
dit op 1 juni nog het geval voor 42 onder hen.

De Brusselse regering windt er geen doekjes om: ze 
beoogt een hoger aantal plaatsen in bedrijven en in de 
overheidsdiensten voor jongeren die alternerend willen 
leren.

De kans op een baan via dit kanaal is inderdaad groot, 
eenmaal het proces op gang is. Volgens Didier Gosuin 
vindt 82% van de studenten een baan na afloop van een 
alternerende opleiding.

Ook nuttig voor de bedrijven: de oprichting, binnen Actiris, 
van een prospectiecel bestaande uit drie consultants belast 

met het benaderen van de grote Brusselse bedrijven, die 
zich tot nu toe nogal argwanend opstellen tegenover dit 
soort leerproces.

Er is ook iets nieuws voor jonge werkzoekenden die een 
alternerende opleiding gaan volgen: zij hoeven niet langer 
tegelijk werk te zoeken.

Volgens Didier Gosuin had de federale overheid de 
voorwaarden van deze vrijstelling aangescherpt. Maar 
vandaag zijn die opnieuw versoepeld voor elke jongere 
die een leerproces volgt ingericht door een instelling die 
alternerend leren organiseert. De vrijstelling geldt ook 
tijdens de vakantieperiodes van de opleiding.

De jongere die minderjarig is/was aan het begin van zijn 
opleiding ontvangt bovendien aan het einde van elk 
succesvol jaar een bonus: 500 euro voor elk van de eerste 
twee jaren en 750 euro voor het laatste.

Er werden ook geïndividualiseerde ondersteuningsinstru-
menten voor jongeren ingevoerd.

Inhoudelijk lanceert het opleidingscentrum EFP volgend 
schooljaar tien nieuwe alternerende leertrajecten die 
gericht zijn op nieuwe behoeften van de economie die 
werkgelegenheid opleveren (bv. assistent ontwikkelaar, 
magazijnier, decoratietimmerman, voorbereider/verkoper 
voor slagerijen, multifunctionele lasser, hoofdbarman, 
begrafenisondernemer, technisch-commerciële kracht 
in de bouwsector, organisator van evenementen of nog 
pizzavoorbereider).

Verscheidene maatregelen steunen voortaan de 
operatoren van alternerende opleidingen: EFP aan 
Franstalige kant en Syntra aan de Nederlandstalige. De 
Brusselse regering stelde een bedrag van 300.000 euro 
ter beschikking om hen uit te rusten met de modernste 
apparatuur.

Voor Didier Gosuin ligt het Brussels Gewest nu op schema 
om een belangrijke stap voorwaarts te zetten met dit 
essentiële traject van de beroepsopleiding, die echter 
nog te vaak wordt beschouwd als een tweederangs 
perspectief in het traditionele onderwijs.

Werk in Brussel  
Dankzij nieuwe financiële stimulans, Brussels 
plan voor alternerend leren nu eindelijk rond
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In een notendop
Belgische KMO’s maken 
onvoldoende gebruik van 
Europese subsidies 

Van de 3.832 projecten die financiering van de Europese 
Commissie ontvingen in het raam van de steun aan KMO’s, 
zijn er slechts 45 Belgische, merkte de krant L'Écho. België, 
dat nochtans wordt beschouwd als een waar KMO land, 
verschijnt hiermee op de 19e plaats onder de lidstaten. 
Bovendien ontvangen Vlaamse bedrijven 88% van de aan 
België toegewezen middelen. 

Het Europees KMO-Instrument werd in 2014 opgezet 
om de internationale groei van de Europese kleine en 
middelgrote ondernemingen te versnellen. Europa 
voorziet een budget van 3 miljard euro, tussen 2014 en 
2020 te verdelen onder 7.500 projecten. 

De Belgische bedrijven deelden 13,5 miljoen euro aan 
steun, waarvan 88% naar Vlaanderen ging. In Wallonië 
doet alleen Waals-Brabant het redelijk goed, met zes 
geselecteerde projecten, aldus L'Écho.

In een ander artikel schetst L'Écho een gelijkaardig beeld 
van de Europese steun aan onderzoek en ontwikkeling: 
Wallonië scoort in België zwak in de zoektocht naar 
financiering. Van de 1,48 miljard euro die in het raam van 
het project Horizon 2020 aan België werd toegekend, 
ontvingen de Waalse ondernemingen slechts 10,8% (160 
miljoen euro).

 

Volgens de Comeos-barometer 

Volgens de Comeos barometer 
kopen bijna zeven Belgen op tien 
online in 2018

In 2018 winkelt 67% van de Belgische bevolking online. 
Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. 
Toen was het aandeel van de consumenten die aankopen 
op het internet deden vrij stabiel (64%), vertelde Comeos, 
de federatie van diensten en handel, in haar jaarlijkse 
E-Commerce 2018 enquête.

Binnen de zgn. ‘geconnecteerde’ Belgische bevolking 
die internet gewoon is, koopt 76% van de consumenten 
online. Comeos stelt een stijging van twee punten vast ten 
opzichte van de vier voorgaande jaren, die stabiel bleven 
(74%). 

De Belg geeft gemiddeld 100 euro per maand uit aan 
online aankopen en 59% van de consumenten geeft meer 
dan 100 euro uit. 

De afgelopen 12 maanden kochten de Belgen voornamelijk 
kleding (61%), reizen en vrijetijdsbesteding (58%) en 
elektronische apparatuur (45%). De drie belangrijkste 
aangehaalde redenen online te kopen zijn tijdswinst, 
thuisbezorging en goedkopere producten en diensten. 
Meer dan vier op de tien consumenten (42%) koopt ‘s 
avonds online, 38% overdag. 

Tot slot geeft 64% van de respondenten de voorkeur aan 
thuisbezorging. Slechts 9% kiest voor levering bij een 
inzamelpunt. 

2.014 mensen werden in het raam van dit onderzoek 
geïnterviewd. 
 

Bron: Belga  
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Het aantal zelfstandigen en het aantal starters is 
ook in 2017 gestegen, zo meldt het Rijksinstituut 
voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

(RSVZ) vandaag. Op 31 december 2017 waren 5.008 
student-zelfstandigen actief in het nieuwe statuut van 
student-zelfstandige.

Er waren in 2017 exact 1.087.763 zelfstandigen: 708.203 
mannen en 379.560 vrouwen. Dat is een stijging van 29.241
eenheden of 2,76% in vergelijking met 2016, aldus het 
jaarverslag.

Het aantal zelfstandigen in bijberoep klom van 245.035 
in 2016 naar 259.173 in 2017. Daarbij kende het aantal 
vrouwelijke bijberoepers (105.542) een nog grotere opmars
(+8,02%) dan het aantal mannelijke bijberoepers (153.631
of +4,28%).

120.012 aangesloten zelfstandigen en helpers zijn niet van
Belgische nationaliteit, of 4,16% meer dan in 2016 (115.222).
De Roemeense (25.455 of +8,55%), Nederlandse (16.957 of
+2,08%) en Franse nationaliteit (13.396 of +3,69%) blijven
het sterkst vertegenwoordigd.

Ook het aantal starters steeg opnieuw. Er waren vorig jaar
114.601 starters in België, tegenover 109.195 in 2016. Bijna
een kwart (24,62%) van de starters heeft een niet-Belgische
nationaliteit: 28.217 in 2017. Hier vormen de Roemeense 
(8.843 of +5,88%), de Bulgaarse (2.356 of +4,43%) en de 
Nederlandse nationaliteit (2.251 of +2,13%) de top drie.

Sinds 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstan-
dige activiteit uitoefenen, genieten van een nieuw statuut 
als student-zelfstandige. Op 31 december 2017 stond de 
teller op 5.008 student-zelfstandigen, bijna de helft bij de 
vrije beroepen.

In het zelfstandigenstatuut blijft het aantal gepensioneer-
den stijgen: van 532.920 op 1 januari 2016 naar 541.634 
op 1 januari 2017. De stijging betreft vooral mensen die 
als alleenstaande een pensioen ontvangen. Ook het aantal

gepensioneerden dat als zelfstandige blijft werken, 
is gestegen: van 99.075 in 2016 tot 105.649 in 2017.

Het aantal gefailleerde vennootschappen bleef in 
2017 nagenoeg stabiel: 6.622 tegen 6.601 in 2016. 
Het RSVZ tekende een lichte toename op van de 
gemiddelde nettoberoepsinkomsten.

Aantal zelfstandigen en starters
bleef stijgen in 2017
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Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter… 
Welke netwerken kies ik voor mijn bedrijf?

Op het internet ontstaan steeds meer sociale 
media… en sommige ondernemers raken de 
kluts kwijt.

De integratie van een sociaal netwerk in uw communi-
catiebeleid improviseert u liefst niet. Waar het om gaat? 
Bekendheid verwerven, leads genereren, zoveel mogelijk
bezoekers naar uw webpage lokken, de loyaliteit van 
uw publiek verbeteren… Kortom, allemaal marketing 
doelstellingen die een goede kennis vereisen van elk 
netwerk, om de resultaten steeds op te krikken. De vraag 
is welke keuzes u best maakt om de verwachte resultaten 
te bereiken.

Facebook: meer bekendheid
Facebook is nummer één van de sociale netwerken. Het
platform is een ‘must’ om duurzame relaties te ontwikke-
len, een gemeenschap samen te stellen en nieuwe klanten
te vinden.

De troeven: betaalbare reclamecampagnes, met functies
om de doelgroep heel nauwkeurig te definiëren.
De mindere kantjes: negatieve commentaar waarmee u
best leert omgaan. Niet gesponsorde publicaties die uw
followers dan ook niet zien.
Tip: stel vragen om de verwachtingen van uw publiek te
begrijpen en uw businessstrategie daarop af te stemmen.

LinkedIn: 
uw reputatie als deskundige
Geloofwaardigheid, e-reputation, prospectie… De onder-
nemingen kunnen vandaag niet meer zonder LinkedIn.

De troeven: B2B relaties ontwikkelen. Op de hoogte blijven
van het nieuws in de sector. Informatie verkrijgen over de 
concurrenten.
De mindere kantjes: de betalende opties. Publicaties  
die niet kunnen worden gewijzigd. Beperkte interactie- 
mogelijkheden.
Tip: steun op uw rechtstreekse relaties (de mensen met wie
u direct bent verbonden) om uw netwerk uit te breiden. 
Voeg er de professionals aan toe die u tijdens meetings en 
conferenties hebt ontmoet.

Instagram: 
haal het maximum uit uw imago
Instagram is de partner van uw visuele identiteit. Het 
netwerk dient vooral om beelden uit te wisselen en is dus
nuttig als uw marketingbeleid gericht is op een publiek 
tussen 18 en 35 jaar.
De troeven: meer inzet van de gebruikers dan op de andere 
sociale media. Een sterk groeiend publiek.
De mindere kantjes: inhoud dat moeilijk vanuit een 
computer kan worden gepubliceerd. Heel weinig statistieken
over de werkelijke prestaties.
Tips: drie regels naleven: verzorgde visuals, voorrang aan
emotie en de klemtoon op nabijheid.

Twitter: steeds op de hoogte van 
wat in de sector omgaat
Met zijn 280 tekens is het blauwe vogeltje erin geslaagd
de media en de PR managers te overtuigen. In luttele  
seconden bent u op de hoogte van de jongste informatie.

De troeven: via Twitter volgen de bedrijven de actualiteit
in hun sector en houden ze hun e-reputation in de gaten.
De mindere kantjes: het gevaar van ‘Bad Buzz’. Het massale
verkeer van informatie binnen een korte tijdspanne kan de 
onderneming schade berokkenen wanneer de pers minder 
positieve informatie overneemt.
Tips: Abonneer u op de ‘notificaties’ om geen belangrijk 
nieuws te missen. Creëer lijsten om de accounts die u volgt 
te rangschikken.

Hoe kiest u het meest relevante netwerk voor uw activiteit?
Beantwoord deze drie vragen: 1) Wat beoog ik voornamelijk
(bekendheid, netwerking, de identiteit van een merk, 
conversie)? 2) Wat is mijn doelgroep? En 3) Welk budget 
ben ik bereid aan deze doelstellingen toe te kennen en 
beschik ik intern over de nodige resources om dit aan te 
kunnen (communicatie, grafische vaardigheden, techniek)?

Maha Karim-Hosselet, deskundige
in sociale media en oprichter van
het digitaal kantoor MKKM Social
Media Experts.
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Uw onderneming is goed verzekerd. Maar bent u, als bedrijfsleider, even goed beschermd?

Om u actief voor vier aanzienlijke risico’s te behoeden, ontwikkelde IZEO een voor 
bedrijfsleiders specifiek pakket dat bestaat uit: de bescherming van uw e-reputatie, 
juridische bijstand bij strafrechtelijke vervolgingen, een fiscale bescherming en een jaarlijks 
preventief gezondheidsonderzoek.

Bezoek onze website, ontdek er al onze voordelen
en word lid voor amper 149€ per jaar.

HIJS UW PERSOONLIJKE
BESCHERMING OP 
DE HOOGSTE MAST!

BEDRIJFSLEIDER

www.izeo.be

NIEUW: 
ONTDEK HET 
FISCALE SCHILD 
VAN IZEO
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