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Dacht je even snel te overlopen hoe het creatieve landschap eruit ziet? Think again! De creatieve sector in

Vlaanderen is groot en veelzijdig — hij telt maar liefst twaalf subsectoren: architectuur; audiovisuele

industrie; beeldende kunst; communicatie; design; erfgoed; games; gedrukte en digitale media; mode;

muziek; nieuwe media en podiumkunsten.

Wat deze sectoren bindt, is dat ze allemaal uiting geven aan een vorm van artistieke/culturele creativiteit

of deze creativiteit gebruiken als ‘grondstof’ om functionele producten/diensten te leveren (bv. in het geval

van een architect: een gebouw).

Elk van deze subsectoren bestaat op zijn beurt uit een veelheid aan spelers die elk een andere rol vervullen.

Daardoor hebben ze elk ook andere (soms tegengestelde) belangen. Grosso modo kan je ze indelen in

‘creatieve’ en ‘ondersteunende’ schakels:

Onze sectorkaart toont een algemeen overzicht van de belangrijkste organisaties die actief zijn in de

creatieve sector.

Wil je weten hoe elke subsector in elkaar zit? Op www.creatievesector.be vind je een handig overzicht. Of

duik je liever meteen in jouw specifieke sector? Dit onderdeel van de gids bevat alles wat je moet weten!

Het belang van de creatieve sector

Dagelijks kom je in aanraking met ‘de creatieve sector’. Je hoeft hiervoor niet eens elke week een museum

te bezoeken of een toneelabonnement op zak te hebben.

Het volstaat om ‘s ochtends naar de radio te luisteren, overdag een magazine te doorbladeren of ‘s avonds

een film te kijken (zelfs het reclameblok telt mee!). Je moet dan ook vast niet lang nadenken om in te zien

dat minstens één van de twaalf creatieve sectoren voor jou persoonlijk van belang is.

Ontdek alle cijfers op www.creatievesector.be.

(http://www.creatievesector.be)

Deze sectoren zijn niet alleen van onschatbare maatschappelijke waarde, maar hebben ook een belangrijke

economische impact. Er werken in de creatieve sector meer dan 187.000 mensen die samen voor

14,2 miljard euro aan toegevoegde waarde creëren. Tot slot toont onderzoek aan dat de creatieve sector

heel wat andere sectoren aanzet tot innovatie. Daarom investeert de Vlaamse overheid in de ondersteuning

en verdere ontwikkeling van de creatieve sector. Ze doet dit voornamelijk via de beleidsdomeinen

cultuur, economie en innovatie.

Wat is de designsector?

De designsector is een overkoepelende term voor een heleboel subsectoren die zich bezighouden met

design, ambacht en vormgeving.

Traditioneel bestrijkt de designsector de volgende vier velden:

materieel design:

HET LANDSCHAP

creatieve schakels: iedereen die deelneemt aan het creatieproces (de ontwerper, de muzikant, de

filmmaker, de auteur, de kunstenaar,…)

»

ondersteunende schakels: iedereen die helpt om het creatieproces te ondersteunen of om de creatie te

vermarkten (de producent, de galeriehouder, het management, de winkeluitbater,…)

»
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ruimtelijk design:

grafisch design:

immaterieel design:

Deze lijst is natuurlijk niet in steen gebeiteld. Design is een levende materie.  Voor sommigen is het zelfs

eerder een methode of een filosofie dan iets dat moet leiden tot een product. De sector krijgt er dus om de

haverklap nieuwe velden bij. Bovendien gebruiken andere sectoren elementen van design thinkingdesign thinking in hun

activiteiten, bijvoorbeeld bij workshops, organisatieontwerp, industriële processen en branding. Bedrijven

hanteren de term design management design management om het overzicht aan te duiden van alle interne processen waar een

bepaalde vorm van design aan te pas komt. De bovenstaande lijst is met andere woorden niet exhaustief,

maar geeft wel de belangrijkste tendensen weer.

Het zal je niet verbazen dat het bijzonder moeilijk is om een volledig overzicht van de Vlaamse designsector

te schetsen. Het gaat namelijk over een heel aantal (heel diverse) subsectoren, die al dan niet aan elkaar

gelinkt zijn.

Ook wie er actief is binnen de designsector, kan je niet onder één noemer vatten. In het algemeen kan je

stellen dat een designer iemand is die een creatieve opleiding achter de rug heeft. Verschillende scholen

doceren zowel voltijds als deeltijds vakken die studenten voorbereiden op het beroep van vormgever. De

docenten van deze opleidingen staan vaak zelf in de praktijk, of doen academisch onderzoek binnen hun

discipline.

Ontdek de belangrijkste scholen en afstudeerrichtingen in de lijst met opleidingen.

(http://flandersdc.be/nl/gids/landschap/opleidingen)

Bij wie kan je terecht voor ondersteuning?

Hulp nodig? Gelukkig bestaan er tal van initiatieven en programma’s die de creatieve sector ondersteunen.

Maar misschien heb je geen idee hoe die zich tot elkaar verhouden of wat hun drijfveer is? We lichten

alvast enkele van de voornaamste instanties toe.

ambachtelijke objecten ? in glas, keramiek, goud, zilver, metaal, hout, textiel,... (unieke

interieurobjecten of andere objecten of objecten in kleine oplage)

»

industriële producten ? in massa- of serieproductie vervaardigd»

interieurvormgeving»

scenografie»

grafische vormgeving»

typografie»

illustratie»

reclamevormgeving»

webdesign en digitaal design »

service design»

social design»

policy design»

experience design»
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OVERHEIDSINSTANTIES

Op verschillende beleidsniveaus (Europees, Belgisch, Vlaams, provinciaal/stedelijk/gemeentelijk) zijn er

instanties die zich specifiek richten tot de creatieve sector.

Op Europees niveau zijn de twee belangrijkste actoren het Directorate General for Education and Culture (DG

EAC).  Dit departement coördineert het Creative Europe-programma, het belangrijkste Europese

subsidieprogramma voor de culturele en creatieve sectoren. Voor dit programma bestaat er ook een

Vlaams contactpunt waar je terecht kan voor meer info. Daarnaast ontwikkelt het Directorate GROW -
Internal Market, Industry, Entrepreneurship & SME's, het departement dat focust op ondernemerschap,

regelmatig initiatieven/subsidie-oproepen naar de creatieve sector toe. Hier vind je een overzicht van alle
andere Europese departementen en agentschappen.

Op Vlaams niveau zijn de twee belangrijkste instanties met een specifiek beleid naar de creatieve sector

toe VLAIO en het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM). VLAIO ondersteunt ondernemerschap in de

design- en modesector via Flanders DC en coördineert het merendeel van de ondernemerschapssubsidies in

Vlaanderen. CJM staat in voor onder andere de uitvoering van het kunsten-, media- en erfgoedbeleid van

de Vlaamse overheid. Het coördineert de subsidies die binnen het Kunstendecreet kunnen worden

aangevraagd.

Daarnaast bestaan er ook op provinciaal/stedelijk/gemeentelijk vlak verschillende

beleidsinstanties/initiatieven ter ondersteuning van de creatieve sector. Zoek op internet op de naam van je

stad/gemeente + cultuurbeleid of creatieve sector voor meer info.

INTERMEDIAIRE ORGANISATIES

Dit zijn organisaties die in opdracht van een overheid een aantal taken uitvoeren, zoals bijvoorbeeld

onderzoek, promotie of ondersteuning.

Twee bijzondere intermediaire organisaties zijn het Vlaams Audiovisueel Fonds en Literatuur Vlaanderen.

Zij hebben van de Vlaams overheid ook de opdracht toevertrouwd gekregen om subsidies te verstrekken

voor respectievelijk de audiovisuele kunsten en letteren in Vlaanderen.

Bekijk onze sectorkaart voor een overzicht van intermediaire organisaties in de creatieve sector.

Heel wat intermediaire organisaties bieden lerende netwerken en adviestrajecten aan. Deze vind je terug op

Kopiloot, onze databank van begeleiders met ervaring in de creatieve sector. Je kan het aanbod filteren per

sector en expertise.  

Meer weten over wat Flanders DC voor je kan doen? Check de adviespagina!

(http://flandersdc.be/nl/advies)

BELANGENVERENIGINGEN

Deze ledenverenigingen komen op voor de belangen van een bepaalde groep. Ze worden gefinancierd door

ledenbijdragen en/of sponsoring, maar komen voor sommige projecten ook in aanmerking voor

overheidssubsidies.

Bekijk onze sectorkaart voor een overzicht van belangenverenigingen in de creatieve sector.

FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Dit zijn organisaties die op initiatief van sociale partners in een bepaalde bedrijfstak worden opgericht om

taken van sociaal nut te vervullen. Ze worden beheerd door werkgeversvertegenwoordigers. 

Ook in de creatieve sector bestaan er verschillende fondsen die o.a. opleidingsinitiatieven bieden.

Bekijk onze sectorkaart voor een overzicht van fondsen voor bestaanszekerheid in de creatieve sector.

BEHEERSVENNOOTSCHAPPEN

Deze organisaties hebben van de overheid een vergunning gekregen om op collectieve basis auteurs- en

naburige rechten te beheren voor al wie er als auteur bij aangesloten is. Daarnaast kunnen

beheersvenootschappen op collectieve basis contracten afsluiten met gebruikers en bijkomende diensten

aanbieden, zoals juridisch advies.

Bekijk onze sectorkaart voor een overzicht van beheersvennootschappen in de creatieve sector.
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SOCIALE BUREAUS VOOR KUNSTENAARS

Dit zijn uitzendkantoren die door de overheid erkend zijn om (tegen een vergoeding) op te treden als

werkgever in de creatieve sector. Als je telkens korte projecten doet voor verschillende opdrachtgevers kan

je bij hen terecht. Ze nemen dan de werkgeversverplichtingen op zich. Voorbeelden van zo'n bureaus

zijn Amplo, Tentoo, Smart.

PROMOTIONELE ORGANISATIES

De designwereld is een huis met vele kamers dat gelukkig op heel wat specifieke platformen kan rekenen.

GLAS-S.BE, IJzer&Vuur, Tapis Plein, Glass is Tomorrow, Young Designers United, The Circle of Belgian

Jewelry Design en Belezza Design and Art zijn allemaal organisaties die instaan voor de promotie van

designers, elk met hun eigen focus.

TOONPLEKKEN

Wil je als designer graag je werk tonen of  op de hoogte blijven van het werk van collega’s, dan kan je altijd

een tentoonstellingsruimte bezoeken, zoals een galerie of museum. De belangrijkste toonplek in Vlaanderen

is het Design museum Gent. In Brussel opende onlangs het ADAMuseum op de Heizel, en in Wallonië kan je

terecht bij het Centre d'Innovation et de Design in Grand Hornu. Voor meer artistiek en onderzoeksgericht

werk hou je Z33 het best in de gaten, en ook BOZAR en MAD Brussels organiseren geregeld

designtentoonstellingen. C-Mine Genk profileert zich ook meer en meer als host voor

designtentoonstellingen. Antwerpen herbergt nog het DIVA (Antwerp Home of Diamonds), terwijl je voor

glas in het Glazen huis in Lommel moet zijn, en voor textiel in MIAT Gent of Texture Kortrijk. Verder zijn er

natuurlijk nog tal van designgaleries actief.

Tot slot kan je altijd je licht gaan opsteken op beurzen en festivals. De grootste internationale

designbeurs is uiteraard Salone del Mobile in Milaan. Dichter bij huis heb je Maison&Objet (Parijs), Biënnale

Interieur Kortrijk en Dutch Design Week. Elke negende maand van het jaar vormt onze hoofdstad het decor

voor Brussels Design September. Via een parcours ontdek je de vele Brusselse galeries en winkels.

Stadstriënnale Hasselt/Genk is evenmin aan zijn proefstuk toe, en biedt steevast een designluik aan. En

ieder jaar kan je in oktober het commerciële designparcours [A.track] volgen in Antwerpen. MakerCity van

UNIZO toont ten slotte ook vaak recent design. Meer weten over internationale festivals en beurzen? Neem

dan een kijkje bij het onderdeel rond internationalisering.

Opleidingen

Het erkende hoger onderwijs in Vlaanderen biedt een heleboel geaccrediteerde, en dus door de Vlaamse

overheid erkende bachelor- en masteropleidingen aan die je perfect voorbereiden op creatieve beroepen.

Benieuwd waar je die opleidingen kan volgen? Op www.hogeronderwijsregister.be kan je gericht zoeken

naar studiegebieden en opleidingen.

Scholen waar jaarlijks een heel aantal designers met een diploma buiten wandelen, zijn:

Antwerpen

Brussel

Gent

Universiteit Antwerpen: Ontwerpwetenschappen, Productontwikkeling (Ac. Master),

Interieurarchitectuur (Ac. Master)

»

AP Hogeschool Antwerpen: Grafische en digtale media (Prof. Bachelor)»

Thomas More Mechelen: Interieur, Design en Architectuur:  Meubelontwerp (BanaBa),

Interieurvormgeving (Pr. Bachelor en Pr. Bachelor via Open Hoger Onderwijs), Toegepaste Architectuur

(Pr. Bachelor) en Space & Service Design (Postgraduate). 

»

KASK School of Arts Antwerpen: Grafisch Ontwerp (Ac. Master), Juweelontwerp (Ac. Master)»

Sint Lucas, Karel De Grote Hogeschool, Antwerpen: Grafisch ontwerp (Ac. Master), Juweelontwerp en

Edelsmeedkunst (Ac. Master)

»

LUCA School of Arts Brussel: Grafisch Ontwerp (Ac. Master), Interieurvormgeving (samen met Gent

— Pr. Bachelor)

»

KULeuven: Interieurarchitectuur (Ac. Master)»

KASK — School of Arts Gent: Autonome vormgeving (Ac. Master), Digital design and development (Pr.

Bachelor), Grafisch ontwerp (Ac. Master), Instrumentenbouw (Ac. Master), Interieurvormgeving (Pr.

»
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Kortrijk

Limburg  

Ook in het DKO/Stedelijk kunstonderwijs en het CVO wordt veel design onderwezen, vooral in meer

ambachtelijke en grafische richtingen. Daarnaast organiseren ook instellingen als Syntra opleidingen en

bijscholingen die in bepaalde sectoren bekendstaan om hun kwaliteit (bv. edelsmeedkunst). Een opleiding

aan het Plantin Instituut voor Typografie staat bijvoorbeeld hoog aangeschreven in de grafische wereld.

Docenten in zulke specifieke opleidingen kunnen je helpen om een beter beeld te vormen van jouw sector.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Wil je helemaal mee zijn met de belangrijkste trends en evoluties in jouw sector, abonneer je dan zeker op

de nieuwsbrieven van vakorganisaties en neem deel aan hun netwerkactiviteiten en conferenties.

Daarnaast zijn vaktijdschriften, gespecialiseerde websites en sociale media een belangrijke bron van

nieuwe kennis en inzichten.

ALGEMEEN

Bachelor), Textielontwerp (Ac. Master)

LUCA School of Arts Gent: Textielontwerp (Ac. Master), Interieurvormgeving (samen met Brussel — Pr.

Bachelor), Visual design (Pr. Bachelor), Grafisch Ontwerp (Ac. Master), Keramiek en Glaskunst (Ac.

Master), Illustratie (Ac. Master)

»

KULeuven: Interieurarchitectuur (Ac. Master)                   »

Howest Industrial Design Center: Industrieel Productontwerpen (Pr. Bachelor), Digital Design &

Development (Pr. Bachelor)

»

Universiteit Gent, Kortrijk: Industriële wetenschappen: Industrieel Ontwerpen (Ac. Master)»

PXL-MAD School of Arts Hasselt: Grafisch Ontwerp, Juweel- en Edelsmeedkunst, Vrije Kunsten (Ac.

Master)

»

LUCA, School of Arts C-Mine: Productdesign (Ac. Master)»

Universiteit Hasselt: Interieurarchitectuur (Ac. Master)»

Gopress is een persdatabank die 20 nationale kranten, 16 internationale kranten, 82 magazines, 3

persagentschappen en 637 nieuwssites screent, en die je op trefwoorden kan doorzoeken.

»

Dankzij diensten zoals Google Alerts kan je bepaalde trefwoorden instellen (bv. je sector, je expertise, je

markt of vakgebied). Zodra hierover iets verschijnt op internet, krijg je een melding.

»

Met Tweetdeck kan je makkelijk op Twitter zoeken naar bepaalde trefwoorden of hashtags.»

Folio vzw bundelt 32 Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften.»
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DESIGN

Een overzicht van de belangrijkste organisaties in de creatieve sector? Check onze sectorkaart!

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/sectorkaart)

In de designsector zijn er een aantal regionale spelers actief die een programma rond kruisbestuiving

hebben opgezet: Ministry of Makers (Oost-Vlaanderen), Designregio Kortrijk (West-Vlaanderen)

en Antwerp Powered by Creatives (Antwerpen). Ze organiseren elk inspiratie-events rond

kruisbestuiving, brengen sectoren bij elkaar en lanceren interessante projecten.

»

Z33 focust op onderzoek en kruisbestuiving van ontwerpers met actoren uit de kunsten- en

architectuursector. VAKlab is het expertise- en dienstencentrum van Bokrijk rond vakmanschap en

ondernemerschap.

»

Gespecialiseerde on- en offline magazines voor design in Europa zijn onder meer WallpaperWallpaper ,

DomusDomus, InterniInterni, TL MagazineTL Magazine, DAMn° MagazineDAMn° Magazine, DezeenDezeen, FrameFrame en New Ceramics.

»

Een breder publiek zal zijn gading vooral in Weekend KnackWeekend Knack en de weekendbijlages van kranten zoals dS

Magazine, De Morgen magazine, Sabato, en lifestyletijdschriften zoals Feeling WonenFeeling Wonen, Actief WonenActief Wonen,

Decors,... Verder besteedt kanaal Zkanaal Z geregeld aandacht aan design in zijn uitzendingen.

»

Geïnteresseerd in conferenties en lezingen? Dan zijn Integrated, Grafixx, A-Z lezingen, Shapeshifters,

Us By Night, Let’s Talk Design, Crosstalks en Design Dialogues interessante platformen.

»

Design Museum Gent is behalve een designmuseum ook een ontmoetingsplaats voor iedereen, voor

makers en gebruikers. Het Design Museum Gent wil de Belgische designcultuur versterken en via

ontwerp bredere maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, mobiliteit en intelligente technologie in de

kijker zetten. Daarnaast onderzoeken ze welke rol design kan spelen in de toekomst.

»

Belgisch Instituut voor Grafisch Ontwerpers (BINGO). Het Instituut is een onafhankelijke organisatie die

fungeert als kenniscentrum en presentatieplatform voor grafisch ontwerp in en uit België. Zonder eigen

museum of hoofdkantoor organiseert het Belgisch Instituut Grafisch Ontwerp thematische

tentoonstellingen op wisselende locaties in heel België.

»

In de designsector zijn er een aantal spelers actief die een programma rond duurzaamheid hebben

opgezet. Zo werkt Flanders DC samen met Vlaanderen Circulair, de OVAM en BOS+.

»

Tot slot zijn er ook kenniscentra die voor designers interessant kunnen zijn, zoals Antwerp Management
School 'Design & Innovation', wood.be (hout en meubels), Flanders Drive, Aluminium Center, Technology
Transfer Offices Flanders, Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie, Designing Smart
Products Valley, Flanders PlasticVision, Clusta (materiaalondersteuning), Centexbel (textiel) en iMinds

(digital design).

»
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Pieter Lesage,
Studio Dott

Dus je hebt, net als meer dan 187.000 gelijkgezinde Vlamingen, gekozen om professioneel aan de slag te

gaan in de creatieve sector? Dat is fantastisch nieuws. Besef evenwel dat het niet zonder slag of stoot zal

lukken. Om gemotiveerd te blijven, kan je je maar beter van bij het begin bewust zijn van de uitdagingen.

De eerste vraag die je jezelf moet stellen, is of je je eigen onderneming uit de grond wil stampen, of liever

zou werken in het bedrijf van iemand anders. 

Heb jij het profiel van een echte ondernemer? Dan kan je aan de slag. Of je nu een starter bent die barst van

de creativiteit en daar nu iets ‘serieus’ mee wil gaan doen, of een creatieve ondernemer die binnen zijn zaak

iets nieuws wil proberen, alles begint bij het definiëren van jouw idee of concept, waarna je een

businessplan kan opmaken.

In dit onderdeel staan we ook stil bij alle praktische aspecten die bij de opstart van een onderneming

komen kijken. Sociaal statuut, ondernemingsvorm, hoofdberoep of bijberoep: we zetten het allemaal voor

jou op een rijtje. Maar ook bij het effectief uitwerken van je idee laten we je niet in de steek: we helpen je

onder meer op weg met het opmaken van je businessplan. Start!

 

Ondernemer of werknemer?

Twijfel je of je een job in dienstverband wil? Of heb je zin om écht je eigen ding te doen in de creatieve

sector?

In het laatste geval kan je zelf gaan ondernemen en jouw eigen bedrijf uitbouwen. Bedenk wel dat dit meer

risico's inhoudt en minder zekerheden biedt dan een statuut als werknemer. Het is niet alleen belangrijk

dat je voldoende goesting hebt; je moet natuurlijk ook over de juiste kennis en vaardigheden beschikken.

GOESTING OM EEN EIGEN ZAAK TE STARTEN?

Kriebelt het bij jou om aan het hoofd van je eigen organisatie te staan? Ben je een geboren ondernemer? Een

creatieve geest, een origineel concept en een brandende passie zijn een goed begin, maar ondernemen

heeft nog veel meer om het lijf.

Slaat de twijfel al toe bij het vooruitzicht op veel werk in ruil voor een onzeker resultaat, dan gooi je maar

beter meteen de handdoek in de ring. Dan is een job als werknemer in de creatieve sector wellicht meer

iets voor jou.

“In het begin moet je elke dag opnieuw het
wiel uitvinden: een planning maken, een
offerte opstellen… Dat leer je niet op
school.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/onze-ambitie-is-impact-creeren) 

START JE ONDERNEMING
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Pieter Lesage,
Studio Dott

KENNIS, ATTITUDES EN VAARDIGHEDEN

Het is niet iedereen gegeven om een zaakvoerder te zijn. UNIZO, VDAB en de KULeuven onderscheiden vijf

belangrijke ondernemerskwaliteiten. Evalueer kritisch of jij die in huis hebt, praat erover met mensen die je

goed kennen en steek je licht ook eens op bij creatieve ondernemers met wat meer ervaring.

Kan je niet elk van deze vijf eigenschappen afvinken? Geen nood, de strafste creatievelingen hebben zelden

ook een neus voor zaken. Herken je jezelf hierin, dan moet je op zoek naar een businesspartner: iemand die

je volledig vertrouwt en die mee in jouw zaak wil stappen. Je zoekt uiteraard het best iemand die

complementair is, zodat jullie elkaars zwakke plekken kunnen aanvullen.

“Als het ‘maar’ even goed is als de vorige
keer, dan is het niet goed genoeg. Quality
comes first.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/onze-ambitie-is-impact-creeren) 

WERKEN VIA EEN SOCIAAL BUREAU VOOR KUNSTENAARS (SBK)

 

Doe je opdrachtwerk of werk je via artikel 1bis, dan kan je er ook voor kiezen om te werken met een Sociaal

Bureau voor Kunstenaars (SBK). Dat zijn organisaties die als tussenpersoon tussen iemand die creatieve

diensten levert en opdrachtgever staan en die alle papierwerk regelen dat met een opdracht gepaard gaat.

Ze treden daarbij op als juridische werkgever, zo word je werknemer bij zo'n bureau. Je hoeft dan ook geen

zelfstandige te worden. De grootste voordelen? Je bent zeker dat je je geld krijgt en je bouwt sociale

bescherming op. De grootste nadelen: het bureau neemt een marge op jouw factuur en je kan minder

beroepskosten aftrekken dan als zelfstandige. Meer info hierover vind je ook in het deel 'De praktische kant
van een eigen onderneming'. 

LIEVER EEN JOB ALS WERKNEMER?

De eenvoudigste manier om in de creatieve sector aan de slag te gaan, is er een job in te zoeken. Dit is niet

evident, maar als je je droomjob eenmaal gevonden hebt, geniet je wel van alle voordelen en zekerheden die

gepaard gaan met het statuut van werknemer.

Op zoek naar een job? Check de lijst met vacaturewebsites.

(http://flandersdc.be/nl/vacatures)

Door ‘vacature + sector’ in je zoekbalk te gooien, krijg je meestal wel een paar resultaten, maar niet zo veel

als je misschien zou verwachten. In de creatieve sector worden de vacatures namelijk niet zo vaak via

commercie ̈le jobsites of traditionele kanalen verspreid.

Om het je wat makkelijker te maken, stelden we een lijst op met websites die regelmatig vacatures

publiceren in de creatieve sector.

Doorzettingsvermogen: je hebt een duidelijk doel voor ogen en werkt geconcentreerd verder, ook bij

tegenslag.

»

Zelfstandigheid: je maakt zelf plannen, je neemt je eigen beslissingen en je kan problemen oplossen

zonder de hulp van anderen.

»

Overtuigingskracht: je kan duidelijk maken wat je wil en waarom, en je slaagt erin om anderen warm te

krijgen voor je ideeën.

»

Besluitvaardigheid: je durft beslissingen nemen, ook al is niet iedereen het met je eens. Maar je verzamelt

ook voldoende informatie om de juiste keuzes te kunnen maken.

»

Besef van rendement: je denkt na over de middelen die je ter beschikking hebt (geld, tijd, kennis, hulp) en

hoe je die kan inzetten om het beste resultaat te behalen.

»
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Dries Verbruggen,
Unfold

Klaar om te gaan solliciteren? Verschijn niet onvoorbereid aan de start, maar verzorg de presentatie en

opbouw van je portfolio, zodat deze al je mogelijkheden op een overzichtelijke en kwalitatieve manier toont.

 

Lees ook alle concrete tips en richtlijnen voor jouw portfolio.

Van idee naar project

De kogel is door de kerk: je wil een eigen zaak uit de grond stampen. De belangrijkste beslissing is daarmee

misschien wel genomen, maar je bent er natuurlijk nog lang niet.

Nu is het tijd om goed na te denken. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, moet je namelijk weten

waarin je je onderscheidt, welke richting je (op termijn) uit wil, op welk doelpubliek je je richt,… Zoek naar

antwoorden en zet voor jezelf alles op een rijtje!

WAT HEB JIJ TE BIEDEN?

Je bent eruit: je wil met je eigen idee aan de slag. Dan is het tijd om van dat idee een bedrijf te maken of er

een concreet project uit te distilleren. Wat wil je precies doen?

Denk van bij het begin goed na over welke richting je wil uitgaan met jouw onderneming. Wat is je motivatie

om met je concept naar buiten te komen? Hoe groots zie je het op lange termijn? Waar zie je jezelf binnen

een jaar staan? Wil je vooral met je passie bezig zijn en hier een rendabele zaak rond opbouwen, of is je

ultieme doel om je producten overal in het straatbeeld te zien? Streef je naar internationale erkenning? Kan

of wil je dit alleen of met je huidige personeelsbestand realiseren, of moet je op zoek naar partners of extra

medewerkers?

Hoe zou je je werk beschrijven? Stel je bepaalde waarden voorop (zoals duurzaamheid, authenticiteit,

innovativiteit,…)? Heb je een eigen ‘stijl’? In welke mate verschilt jouw werk van dat van anderen in

dezelfde sector?

Maak gebruik van de werkbladen die Flanders DC ontwikkelde en bepaal daarmee het DNA van je
onderneming.

Loskoppelen van het bestaande denkkader in je organisatie of sector? Ontdek 'Beken kleur'.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/beken-kleur)

Daarnaast is het belangrijk om je grenzen af te bakenen. Sommige ondernemers houden ervan om alles van

begin tot einde zelf in handen te hebben of op te volgen. Anderen willen zichzelf of hun bedrijf liever

specialiseren en zich concentreren op een specifiek aspect. Zij verkopen hun diensten dan aan andere

professionals, of ze schakelen zich in in een netwerk van gelijkgestemde ondernemers die samen naar

buiten treden.

Kortom: vraag jezelf af wat je verhaal is en in welke mate dit uniek is. En kan je de kern van wat je doet

beschrijven in één zin?

Denk hierbij zeker na over waar je je wil positioneren in de markt. Wordt jouw merk exclusief en beperkt in

oplage of wil je net zoveel mogelijk mensen toegang geven tot jouw product?

“We moeten een reden of een verhaal
hebben om er echt iets van te maken.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/een-organisch-proces) 

Hou hierbij in het achterhoofd dat een veelbelovend idee voor een designobject, -dienst of -concept...

niet ‘ontdekt’ wordt, maar ‘gecreëerd’ door actieve reflectie, en testing en constante

verbetering in de designpraktijk.

»

niet te complex is. De gebruiker moet begrijpen hoe hij het design kan benutten en welke»
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Aangezien de designsector een huis is met vele kamers, bestaat er geen algemeen geldend advies voor het

opstellen van businessmodellen binnen deze sector. Elke subsector heeft zijn eigen manier van werken, en

daarbinnen heb je nog eens vele varianten. Eenvoudig gezegd moet je voor jezelf uitmaken onder welke

parameters je zal werken.

Lees meer over het reilen en zeilen van de designsector.

(http://flandersdc.be/nl/gids/landschap/designsector)

Door de vier volgende parameters te combineren, kom je al dichter bij het soort onderneming dat je wil

starten:

 Ontwerpen op eigen initiatief Ontwerpen in opdracht

Eigen 

productie
1 2

Geen eigen

productie
3 4

 

Een designer die ambachtelijk werkt, zal zich vooral in kwadrant 1 en 2 bevinden. Een freelance grafisch

ontwerper bevindt zich meestal in kwadrant 2 of 4. Bedenk goed in welk soort zaak jij wil stappen, en welke

consequenties dit heeft voor je werk, je middelen en je capaciteit. Elke groep vindt op zijn eigen manier

klanten, en heeft zijn eigen waardeketens. Voor jezelf op voorhand duidelijk aflijnen wat voor soort

ontwerper je bent of wilt worden, helpt om je businessplan helder te krijgen, maar het betekent natuurlijk

niet dat je later geen activiteiten kan aanpakken die zich op andere plekken in het schema bevinden. 

WIE ZIJN JOUW KLANTEN?

Beantwoord de vraag uit de titel niet meteen met een zelfverzekerd ‘ iedereen’. Die houding, die doet denken

aan de oude ‘spelplezier van 9 tot 99’-reclame van een bekend speelgoedmerk, werkt maar voor heel

weinig bedrijven.

Begin met die ‘iedereen’ te vervangen door ‘iedereen die…’ en lijst alle relevante kenmerken of

eigenschappen van je doelpubliek op. Deel je doelgroep niet enkel op in leeftijd, geslacht of woonplaats.

Denk ook aan interesses, gedrag en activiteiten; wat verbindt deze mensen?

Het doel van deze oefening is om gefocust te blijven. Maak er een gewoonte van om ze geregeld te

herhalen.

Let op: klant en consument is niet (altijd) hetzelfde!

Je kan B2B (Business to Business) of B2C (Business to Consumer) werken, of voor een combinatie van

beide kiezen. Als je B2B werkt, zijn andere bedrijven je klanten en verkopen zij op hun beurt aan een

eindklant; als je B2C werkt, richt je je rechtstreeks tot de eindconsument. Wie je klanten zijn, bepaalt mee

welke formule je het best toepast om hen te bereiken. 

In het onderdeel verkoop lees je meer over de verschillen tussen B2B en B2C.

(http://flandersdc.be/nl/gids/verkoop)

intrinsieke waarde het heeft.

zo ver als nodig overeenstemt met de heersende waarden of smaakpatronen om niet

misbegrepen of verworpen te worden.

»

voldoet aan de noden van de gebruiker, wat die op het moment van consumptie ook zijn:

technologisch, esthetisch, functioneel, vormelijk, statusverhogend, decoratief, intellectueel,

sociaal, etc.

»

vooral op een positieve manier ‘anders’ is dan wat er al bestaat.»
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Persona’s opstellen

Het trucje ‘iedereen die…’ kan helpen om een persona te creëren, een fictief personage dat je

eindconsument perfect belichaamt. Dit persona wordt dan je toetssteen voor alle beslissingen betreffende

product, verkoop en communicatie.

Want of je nu producten of diensten aanbiedt, voor B2B of voor B2C, uiteindelijk verkoop je altijd aan

mensen. Daarom is het belangrijk om vanuit hun standpunt naar je bedrijf te kijken. Het opmaken van

persona’s dwingt jou om het perspectief van je klant beter te begrijpen.

Voor het beste resultaat creëer je minstens evenveel persona’s als je doelgroepen hebt. Hoewel je zelfs

binnen één doelgroep nog verschillende persona’s kan bedenken, haal je uit bijvoorbeeld een drietal

persona’s al een heleboel inzichten.

Het maakt niet uit of je je persona beschrijft in woorden, moodboards of tekeningen. Belangrijk is wel dat je

er niet alleen persoonlijkheidskenmerken aan toekent, maar ook die eigenschappen die ervoor zorgen dat hij

of zij interesse heeft in jouw product of dienst. Waar is die persoon uiteindelijk naar op zoek? Vervolgens

vertrek je vanuit die persoon om na te gaan op welke manier hij met jouw concept in contact komt. Hoe

leert hij je kennen? Hoe verloopt het eerste contact? Welke mails zou hij het liefst krijgen? Wat gebeurt

tijdens het tweede, derde,… contactmoment?

Toch zijn persona’s niet zaligmakend. Vooral niet door de manier waarop ze vaak worden toegepast. Heel

dikwijls schetsen ondernemers namelijk een beeld van hun doelgroep zonder goed te weten waarom deze

groep nu wel of niet in het product geïnteresseerd is. Persona’s die tot stand komen aan een vergadertafel

zijn sowieso uit den boze. Wil je persona’s maken, dan zal je met je klanten moeten gaan praten.

Dat praatje kan enerzijds een kwantitatieve insteek hebben, met vragen als: hoe oud zijn jouw klanten,

hoeveel verdienen ze, hoeveel willen ze maximaal of minimaal betalen voor een product of dienst uit jouw

assortiment? Maar je kan het anderzijds ook op een kwalitatieve manier aanpakken en je afvragen: wat

verwachten ze van een aankoop en welke factoren spelen hierin mee? Wat zijn de alternatieven die ze

overwegen?

Weinig zin om je hoofd te breken over persona’s of om je klanten te gaan opzoeken? Het voorbeeld hieronder

toont aan dat, hoewel je als ondernemer misschien denkt je doelgroep door en door te kennen, je toch

serieus de mist in kan gaan...

Vind de perfecte match tussen wat jouw klanten nodig hebben en wat jij hen wil bieden. Download het Value
Proposition Canvas.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/value-proposition)

Persona's: een voorbeeld

Het bedrijf achter het grootste Nederlandse voetbalmagazine wilde de rendabiliteit van zijn webshop

verhogen en gooide klanten die online een abonnement kochten naar de oren met shirts van hun favoriete

voetbalploeg, die ze in één klap konden aanschaffen. Klinkt goed? Toch bleven de gewenste resultaten uit.

Wat bleek? De kopers van magazine-abonnementen zijn helemaal niet zo mannelijk als je op het eerste

gezicht zou vermoeden. Het bleken vooral vrouwen die een cadeautje voor zoon, vader of echtgenoot

kochten en na die aankoop misschien ook nog wel iets voor zichzelf wilden bestellen. Het roer werd dan ook

volledig omgegooid. In plaats van voetbalshirts werden make-up, parfum en vrouwenkleding aan het

aanbod toegevoegd. Resultaat van deze contra-intuïtieve actie: een florerende webshop die de omzetcijfers

van het magazine een mooie boost gaf.

Conclusie: blijf jezelf en cours de route geregeld de wie-vraag stellen. Vergelijk ook steeds je ideale

doelpubliek, zoals gedefinieerd in je persona, met je reële klanten. Wie koopt effectief je producten in je web-

of pop-upshop of bij de winkels waar je verkoopt? Wie doet een beroep op jouw diensten? Wie volgt je op

social media? Soms is je reële klant verrassend anders dan je persona. De vraag is dan of je je

communicatie wil bijstellen om je effectieve klant nog meer aan te spreken, of je product of dienst wil

veranderen om toch de originele doelgroep te bereiken.

Meer weten over hoe je je doelgroep kan bereiken? Lees meer in het deel over communicatie.

(http://flandersdc.be/nl/gids/communicatie)

BRENG ALLES SAMEN ONDER EEN CONCEPT
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Elevator pitch: je USP in één zin

Als je weet met welk idee je aan de slag wil, hoe je je  USP (Unique Selling Proposition) definieert en wie erin

geïnteresseerd zou kunnen zijn, dan kan je pas echt aan de slag met je project. Het is nu tijd om alle

elementen samen te brengen onder een merk. Hoe concreter je jouw concept maakt, hoe makkelijker het

wordt om hierover in gesprek te gaan met anderen. En dat is dan weer belangrijk om het potentieel in te

schatten en de details uit te werken. Je zal dit concept immers in een volledig uitgewerkt businessplan

moeten gieten. Daarnaast is een helder concept een belangrijke houvast voor jezelf. Het is jouw ankerpunt

in de woelige wateren van het ondernemerschap.

Ontdek hier hoe je aan de slag gaat met jouw businessplan.

(http://flandersdc.be/nl/gids/starten/businessplan-maken)

Er zijn verschillende manieren om je concept op papier te zetten. De eenvoudigste is waarschijnlijk de

formulering van jouw USP in één zin. Door deze zin aan te vullen, kom je bijvoorbeeld al een heel eind.

 

 

Voor ……………………(doelgroep) die …………………… (een bepaalde verwachting) heeft, biedt

…………………… (naam van jouw bedrijf) …………………… (jouw aanbod), en in tegenstelling tot

……………………

(een alternatief) is ons aanbod …………………… (differentiërende factor).

 

 

Zo heb je meteen je elevator pitch!

Nog meer nood aan het hoe en waarom van je onderneming op papier zetten? Download het werkboekje om
het DNA van je onderneming te bepalen.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/het-dna-van-je-onderneming)

We maken het even concreet:
Voor liefhebbers van handgemaakte meubels die op zoek zijn naar duurzaamheid en flexibiliteit, biedt

ZAAG. van Tina Peirlinck kastjes en andere interieurobjecten met een verwisselbaar front. In tegenstelling

tot de meeste meubelmakers, die geen rekening houden met veranderende trends, kan je de meubelen van

ZAAG. aanpassen aan je interieur.

Kom buiten, praat over je plannen

Neem tussen al het harde werk door eens even pauze om je idee vanop een afstand te bekijken. Toch niet

helemaal tevreden? Geen nood, het eerste idee is vaak niet het beste. Stoppen of heroriënteren is in een

ondernemende en artistieke context dan ook absoluut geen schande, maar juist erg normaal.

Nadenken over jouw activiteit en klanten doe je beter niet alleen, en beter niet op één dag. Er zit vaak veel

tijd tussen je eerste idee om zelf iets te beginnen en de effectieve start van je zaak. Dat is maar goed ook.

Voor je begint, kan je jouw concept het best met zoveel mogelijk anderen bespreken. Hoe meer objectieve
input je krijgt, hoe beter. Start bij familie en vrienden, maar durf zeker ook je vertrouwde omgeving te

verlaten.

Bekijk ook deze checklist om te starten als ondernemer in de creatieve sector.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/de-checklist-om-te-starten-als-ondernemer-in-de-creatieve-sector)

Starter of pre-starter? Dan kan je ook bij enkele specifieke organisaties terecht.

Ga naar netwerkevents en ontmoet er collega's uit jouw sector.»

Spreek af met Flanders DC voor advies op maat.»

Ga eens praten met potentiële klanten.»
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Een businessplan maken

Naast een sterk concept is een volledig uitgewerkt business- of ondernemingsplan cruciaal. Zo’n plan

bevat de doelstellingen van je onderneming en een strategie om die binnen een bepaalde termijn te

behalen.

Zeker als je op zoek gaat naar financiering en je banken of investeerders wil overtuigen om met jou in zee

te gaan, wordt een businessplan algauw een must. Maar ook als je helemaal geen commercieel doel voor

ogen hebt, kan een businessplan je helpen om strategische keuzes te maken. Door alles (letterlijk) op

papier te zetten, krijg je een beter overzicht, orden je je gedachten, en kan je op een gestructureerde manier

feedback vragen op jouw plannen. Een businessplan is met andere woorden niet zomaar een verplicht

nummertje, maar eerder een tool die je helpt om een doordachte aanpak te hanteren bij het opstarten van

je onderneming.

In wat volgt, lees je hoe je van een ruw concept tot een visueel businessmodel komt, dat je vervolgens kan

vertalen naar een businessplan.

IN NEGEN STAPPEN NAAR EEN BUSINESSMODEL

Businessplannen zijn vaak heel uitgebreide documenten. Bij het opstellen ervan heeft iedereen zo'n beetje

zijn eigen manier van werken. De banken of financierders hebben uiteraard vooral oog voor de cijfertjes en

de winstprognoses. Mogelijke partners hebben dan weer meer baat bij het hele plaatje, van wat je wil doen

tot hoe je dat gaat uitwerken.

Dit klinkt misschien allemaal complex, maar de essentie is niet zo moeilijk. Om jouw activiteit te plannen,

hoef je heus geen boek van 200 pagina’s neer te pennen. De Zwitserse managementgoeroe Alex

Osterwalder ontwikkelde een tool waarmee je genoeg hebt aan één A4’tje en wat kernwoorden of zelfs

tekeningen om je plan uiteen te zetten: het ‘Business Model Canvas’. Door er post-its aan toe te voegen, kan

je het totaalplaatje van je activiteit(en) visualiseren.

Starters vertrekken uiteraard van een volledig leeg Business Model Canvas, maar wie al een onderneming

heeft, brengt het best zijn huidige manier van werken eerst eens in kaart. Neem nadien een nieuw Business

Model Canvas en teken daarop het nieuwe concept uit. Zo kan je het nieuwe project met je bestaande

organisatie vergelijken. Dat helpt om het overzicht te bewaren. Zo zie je bijvoorbeeld meteen of er een

verschil is in aanbod, of enkel in doelgroep.

Hieronder vind je de negen bouwblokken van het Business Model Canvas. Ze omvatten het concept, de

manier waarop je het gaat realiseren en de manier waarop je er geld mee kan verdienen. Bij elk vakje staan

enkele richtvragen die je op weg helpen.

Klaar om eraan te beginnen? Download de template 'Business Model Canvas'.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/business-model-canvas)

Heb je als werkzoekende een idee voor een eigen zaak, maar weet je niet precies hoe het nu verder moet?

Dan kan je een vrijblijvend gesprek aangaan met een VDAB-consulent of iemand van een

activiteitencoöperatie.

»

Als kandidaat-ondernemer kan je ook bij UNIZO terecht voor een individueel UNIZO-traject Starten. Dit

traject begeleidt je stap voor stap bij het schrijven van je ondernemings- en financieel plan. Met de steun

van de Vlaamse overheid betaal je hiervoor 175 euro.

»

Aanbod: Wat wil je afleveren?

Kan je je activiteit duidelijk omschrijven? Wat maakt jouw activiteit anders dan die van de concurrentie?

Hoe zou je jouw creaties, producten of diensten beschrijven?

»

Klanten: Tot wie richt je je?

Kan je een aantal specifieke doelgroepen omschrijven?

»

Kanaal: Hoe breng je jouw aanbod tot bij je doelgroep(en)?

Doe je dat rechtstreeks, of via een tussenschakel (een winkel, galerij, museum, partner, …)?

»

Relatie met je klanten: Hoe zorg je ervoor dat je doelgroep(en) geïnteresseerd blijven in wat je aanbiedt?

Hoe onderhoud je je contacten met je doelgroep(en)?

»

Inkomsten: Hoe ga je geld verdienen? Maak je grote reeksen van gelijkaardige producten of is elke creatie

uniek? Betaalt de klant ‘per stuk’, of lever je creatieve diensten waarvoor je per uur betaald wordt? Of

misschien verhuur je jouw werk wel?

»
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Daarnaast is ook het startkompas van het Agentschap Innoveren en Ondernemen een handig document

om de haalbaarheid van je project in kaart te brengen. Het startkompas vul je het best in nadat je aan de

slag bent gegaan met het Business Model Canvas. Ten slotte kan je bij zo goed als elke bank een template

voor een uitgebreider businessmodel downloaden.

Ga aan de slag met het startkompas.

(https://www.vlaio.be/nl/publicaties/startkompas)

EXPERIMENTEER MET JOUW BUSINESSMODEL

Zodra het volledige canvas is ingevuld, kan je gaan experimenteren. Dat is nuttig om zicht te krijgen op de

verschillende alternatieven voor jouw concept of de realisatie ervan. Maak minstens twee verschillende

versies van jouw Business Model Canvas.

Wat als je nu eens een totaal andere doelgroep zou aanspreken? Stel dat je hippe T-shirts maakt voor

tieners, wat zou er dan gebeuren als je je op peuters zou richten? Welke veranderingen zou dat

teweegbrengen in de andere vakjes? Creëert het misschien nieuwe opportuniteiten?

Heb je de ambitie om binnen de designwereld erg vernieuwend te werken? Bied je een product aan waarvan

er al veel varianten bestaan (bv. een stoel) en wil je vooral met je businessmodel een verschil maken? Dan

helpt het om eens een ‘wat als’-scenario uit te denken. Wat als je je activiteit bijvoorbeeld traditioneel zou

omschrijven als een combinatie van ‘geen eigen productie’ en ‘ontwerpen in opdracht’, maar je hetzelfde

zou proberen te doen mét eigen productie en met ontwerpen op eigen initiatief? Misschien leidt deze

oefening tot nieuwe inzichten. Om tot een originele twist in je aanbod of tot een hele andere manier van

zakendoen te komen, kan je ook eens nadenken of je misschien aanpassingen kan doen aan:

Kernactiviteiten: Wat ga je zelf doen? Denk eraan: voor alles wat je niet zelf doet, zal je partners moeten

zoeken.

»

Mensen en middelen: Welk materiaal, welke kennis, welk personeel heb je nodig?»

Partners: Alles wat je niet zelf wil doen, kan of moet je uitbesteden aan partners. Denk aan ontwikkeling,

productie/uitvoering, marketing, pr,… Wie zijn jouw (mogelijke) partners?

»

Kosten: Wat zijn je grootste kosten? Tip: kijk even in de andere vakjes om alvast een idee te krijgen van

de belangrijkste kostenposten.

»

samenwerkingen en interdisciplinariteit: kijk eens over de muurtjes van je eigen (sub)sector.

Zijn er in andere velden of in de bredere maatschappij organisaties of personen waarmee je

bijzonder vernieuwende samenwerkingen zou kunnen aangaan? Kan je je ontwerp of

ontwerperscapaciteiten misschien inzetten in een hele nieuwe context? Of kan je die nieuwe

context integreren in jouw werk? Denk out of the box ! Design is overal aanwezig in de

maatschappij, en bovendien overal nodig. Wat kan jouw creativiteit betekenen voor de wereld

en vice versa?

 

»

klanten: klanten zijn niet zomaar mensen die je product of dienst aankopen. Zij kunnen het

misschien mee creëren, veranderen, aanpassen of zelfs produceren. Alles hangt af van de

relatie die jij (eventueel door de hele waardeketen heen) wil opbouwen met je uiteindelijke

consument. Probeer je eens een atypische doelgroep in te beelden, en laat je inspireren tot

een nieuwe manier van werken.

 

»

distributie: niet alle ontwerpen worden in winkels aangekocht en niet alle diensten zijn

digitaal. Heb je wel een winkel nodig? Is streaming eventueel een optie? Of kan je werken

met reproducties van een origineel exemplaar? Is de wereld van de apps iets voor jou?

Misschien kan je je digitaal grafisch ontwerp wel op een originele manier vermaterialiseren?

Kan een ontwerpproject volledig bestaan op sociale media? Kortom, denk na over de aard van

je werk, hoe het normaal gezien tot bij de klant geraakt, en draai de zaken om. Gebruik eens

een digitale technologie, of ga net eens volledig analoog.

»
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Aljosha Demeulemeester,
Graphine

EEN BUSINESSMODEL IS NOOIT ‘AF’

Het Business Model Canvas geeft een goed beeld van wat jouw onderneming doet en hoe je werkt. Sommige

ondernemers gebruiken het als een houvast voor zichzelf en pinnen het vast aan de muur achter hun

bureau. Anderen gebruiken het zelfs in hun interne communicatie.

Wat je er ook mee doet, onthoud dat het nooit ‘af’ is. De wereld rondom jou en jouw bedrijf verandert

voortdurend en je kan niet anders dan daarop inspelen. Belangrijk bij het neerschrijven van het model is het

‘plannen’ zelf, en het oog hebben voor veranderende omstandigheden. Door hier bij stil te staan, ontdek je

misschien wel nieuwe opportuniteiten die je verder kunnen helpen.

“Een businessplan is een levend
document, een kijk op het moment. In het
begin maak je allerlei veronderstellingen,
al dan niet op basis van je initiële
marktonderzoek.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/wees-kritisch-en-probeer-de-markt-z

o-goed-mogelijk-in-te-schatten) 

Het is dan ook een goed idee om je businessmodel te beschouwen als een soort ‘ helikopteroverzicht’ dat niet

alleen beschrijft hoe je waarde creëert, maar dat ook alle facetten in kaart brengt die hierop een invloed

kunnen uitoefenen. Zo’n ‘helikopteroverzicht’ impliceert ook dat je regelmatig eens stilstaat bij het

totaalplaatje dat je onder jou ziet, op de begane grond. Niet enkel als de zaken er slecht voor staan, maar

ook in goede tijden loont het de moeite om (soms kleine) incrementele verbeteringen aan te brengen.

VAN BUSINESSMODEL NAAR BUSINESSPLAN

Als je het Business Model Canvas hebt ingevuld, dan heb je al een stevige, visuele basis voor jouw

businessplan. Het ‘helikopteroverzicht’ en de grote lijnen liggen immers vast. Maar een volledig

businessplan heeft toch meer om het lijf dan enkel een businessmodel: zo’n businessplan beschrijft niet

alleen waar je bedrijf voor staat, wat de doelen zijn en hoe je ze gaat bereiken, maar schept ook

duidelijkheid over...

Je prijs ligt nog niet vast? Lees hier hoe je dat best aanpakt.

(http://flandersdc.be/nl/gids/verkoop/prijszetting)

Dit lijkt misschien een hele boterham, en je wil ook niet té veel hooi op je vork nemen. Toch haal je het

meeste uit je ondernemingsplan als je het zelf schrijft. Op die manier word je immers gedwongen om over

alle aspecten van je bedrijf na te denken en je concept helemaal helder te krijgen. Nood aan template voor

een businessplan? Download het hier!

Voor het financiële luik van het ondernemingsplan kan je je wel laten bijstaan door je boekhouder. Het

financieel plan geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van twee jaar.

De belangrijkste onderdelen zijn:

het team: wie gaat welke stappen zetten en welke rollen opnemen?»

de haalbaarheid, in de vorm van cijfers die aantonen dat er effectief een markt is voor jouw product, wie

je potentiële klanten zijn, hoeveel dat er zijn, hoeveel ze bereid zijn te betalen,…

»

de financiële aspecten: hoeveel middelen heb je nodig om je plan te realiseren? Op welke termijn

verwacht je welke return? Wat is het slechtst mogelijke en het best mogelijke scenario?

»

de prijs voor jouw werk, product of dienst»

de materiële aspecten: welke middelen heb je nodig? (Een fabriek, machines, materiaal of andere

goederen?)

»

de toekomstvisie, gegoten in een vijfjarenplan: hoe zie jij je onderneming evolueren?»
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Een overzicht van je verwachte inkomsten en uitgaven? Download een template voor een financieel plan.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/financieel-plan)

Naast een algemeen financieel plan is het ook slim een cashflowplanning of kasplanning op te maken. Iets

lanceren gaat namelijk vaak gepaard met investeringen of prefinanciering. Je eerste inkomsten volgen pas

(een hele tijd) na je eerste uitgaven. Je moet dus goed weten hoeveel startkapitaal je nodig hebt om de

eerste maanden of jaren te overbruggen (de cash burn rate in het jargon). Trek voldoende tijd uit om je plan

neer te schrijven en ga praten met de relevante partijen om de kosten en opbrengsten zo realistisch

mogelijk in te schatten.

Ga aan het werk! Download een template van een kasplanning.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/kasplanning)

Graag wat hulp bij het opstellen van je ondernemingsplan? Overweeg dan de volgende mogelijkheden:

Ga nu aan de slag! Download de template voor een businessplan.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/businessplan)

De praktische kant van een eigen onderneming

Naast een concept en een plan moet je ook heel wat praktische zaken in orde brengen om je project

effectief te mogen uitvoeren. Je moet een aantal wettelijke verplichtingen nakomen en bepaalde

registraties regelen.

Bekijk hier ook ons webinar over de verschillende praktische stappen die je moet doorlopen om een zaak op te
starten.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/webinar-starten-in-de-creatieve-sector)

De eerste vraag die je moet beantwoorden, is onder welk statuut je wil werken. Het statuut van zelfstandige

is heel gebruikelijk, maar je kan net zo goed werken als bediende via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars.

Die laatste optie is vooral populair in de audiovisuele sector of in de podiumkunsten. Beide systemen

hebben hun voor- en nadelen, die we in wat volgt voor jou op een rijtje zetten.

STARTEN ALS ZELFSTANDIGE

de balans: een overzicht van de bezittingen (activa) en schulden (passiva) op het einde van het boekjaar»

de resultatenrekening: de verwachte inkomsten en uitgaven voor de periode in kwestie»

advies van Flanders DC»

een individueel begeleidingstraject. Het UNIZO-traject Starten bestaat uit een mix van individuele

coaching en workshops. Je wordt begeleid bij het schrijven van je ondernemings- en financieel plan. Met

steun van de Vlaamse overheid betaal je hiervoor slechts 175 euro. Meer info vind je op www.unizo.be.

»

de experts op ons platform Kopiloot. Tientallen begeleiders op dit platform hebben ervaring met starten

in de creatieve sector. Je kan ze filteren per sector, expertise of fase waarin je je bevindt. Bekijk de

databank en stel meteen je vraag op www.kopiloot.be.

»
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De voorwaarden

Je bent overtuigd van je eigen idee en ondernemingsplan en wil nu starten met je eigen zaak. In België mag

je starten met een eigen zaak als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Door een wetswijziging is het sinds 1 september 2018 niet langer verplicht om een attest basiskennis

bedrijfsbeheer voor te leggen om een zaak op te richten. Toch blijft het aangeraden om vooraf een goede

basiskennis op te doen over financieel en bedrijfsbeheer, al dan niet via een extra opleiding.

Sinds 1 januari 2019 is het niet meer nodig om over een attest van beroepsbekwaamheid te beschikken.

Voor het uitoefenen van een vrij beroep, een intellectueel beroep of een vrij dienstverlenend beroep heb je

wel nog het vereiste diploma en een erkenning nodig. Meer informatie en een overzicht van deze beroepen

vind je op de website van VLAIO.

Hoofdberoep of bijberoep?

Wil je zelfstandige in hoofdberoep worden, of start je liever in bijberoep? Bij de tweede optie heb je naast je

zelfstandige activiteit nog een andere job. Die hoofdactiviteit moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

Als zelfstandige in bijberoep heb je dezelfde wettelijke verplichtingen als iemand in hoofdberoep, en moet je

net zo goed sociale bijdragen betalen. Ook niet onbelangrijk: voor je belastingaangifte tellen zowel je

inkomsten uit je hoofd- als bijberoep.

Hou er tot slot rekening mee dat er bijzondere maatregelen gelden wanneer je als zelfstandige in bijberoep

iemand in dienst neemt. Voor meer informatie surf je het best naar de website van de Sociale Zekerheid
Zelfstandige Ondernemers.

Wil je zelfstandige worden en ben je werkloos? Dan kan dit via de maatregel 'Springplank naar

zelfstandige'. Door deze maatregel kan je gedurende 12 maanden een activiteit als zelfstandige in bijberoep

uitoefenen zonder dat je je uitkering verliest. Er gelden wel enkele voorwaarden. Meer informatie kan je

vinden op de website van de VDAB.

De eerste formaliteiten

Voor je kan starten als zelfstandige of met activiteiten voor je eigen vennootschap, moet je enkele

formaliteiten in orde brengen. Hieronder krijg je een handig overzicht. Je kan ook informatie vinden op de

websites van Agentschap Innoveren en Ondernemen, UNIZO of Voka. Tot slot biedt de publicatie

‘Zelfstandige worden’ van de FOD Economie een schat aan informatie. 

Lees ook de publicatie Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken (Agentschap Innoveren en
Ondernemen).

(https://www.vlaio.be/nl/publicaties/mijn-eigen-zaak-starten-met-kennis-van-zaken)

Even de belangrijkste punten op een rijtje...

je bent meerderjarig»

je bezit je burgerrechten»

je bent handelingsbekwaam»

als je geen Belg of geen EER-burger bent, moet je over een verblijfsvergunning beschikken en houder zijn

van een beroepskaart

»

als loontrekkende moet je minstens halftijds werken»

in het onderwijs moet je een betrekking van minstens 60% hebben»

als ambtenaar moet je minstens 200 dagen ofwel acht maanden per jaar werken, en je werkrooster moet

minstens overeenkomen met een halftijdse job

»

Kies je ondernemingsvorm
De keuze van ondernemings- of rechtsvorm brengt namelijk bepaalde voor- en nadelen en wettelijke

verplichtingen met zich mee. Je hebt grofweg twee opties: starten met een eenmanszaak of een
vennootschap oprichten. Daarnaast moet je beslissen of je je zelfstandige activiteit gaat uitvoeren in

hoofdberoep of in bijberoep (zie hoger).

»

Open een zichtrekening
Ook al is financieel gewin misschien niet je belangrijkste motivatie om een eigen zaak te starten, toch

kan je niet zonder een zichtrekening. Open er eentje bij een financiële instelling in België, ofwel op je

eigen naam of op naam van je vennootschap. Deze zichtrekening gebruik je uitsluitend voor je

beroepsactiviteit. Je zal je rekeningnummer snel uit het hoofd kennen, want je moet het op al je

handelsdocumenten vermelden.

»
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Als je per jaar minder dan 25.000 euro omzet hebt, kan je ervoor kiezen om vrijgesteld te worden

van btw, waardoor je administratieve en fiscale verplichtingen natuurlijk aanzienlijk verminderen.

Je moet nog steeds een btw-nummer aanvragen, maar je mag geen btw aanrekenen aan je

klanten (en geen btw aftrekken voor beroepskosten en investeringen) en je hoeft geen btw-

aangiftes te doen. Op je facturen vermeld je simpelweg ‘kleine onderneming onderworpen aan de

vrijstellingsregeling: btw niet toepasselijk’. Meer weten? De website van de FOD Financiën brengt

redding.

Voor meer info over de sociale bijdragen surf je het best naar de website van de RSVZ.

(http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/sociale-bijdragen)

Algemene startkosten

Je vestigen als zelfstandige of het oprichten van een onderneming brengt kosten met zich mee. Je krijgt

online een goed overzicht van mogelijke kosten. De belangrijkste zetten we hier op een rijtje: je inschrijving

in het KBO, de activatie van je BTW-nummer en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Wil je een bv, cv of nv wil oprichten? Dan moet je langsgaan bij een notaris voor een notariële akte. (Hoor je

het in Keulen donderen? Dan lees je er het deel over de verschillende ondernemingsvormen het best nog

eens op na.) Zo’n akte kost tussen de 800 en 1.200 euro. Je zal voor de oprichting ook een financieel plan
nodig hebben. De inhoud hiervan is wettelijk vastgelegd. Als je een financieel plan laat opstellen door een

boekhouder, moet je ongeveer 650 euro neertellen. Om te bewijzen dat je het ingebrachte geld volstort

hebt, moet je een bankattest aanvragen. Dit kost ongeveer 50 euro. Bij een inbreng in natura of 'nijverheid'

heb je een verslag van een bedrijfsrevisor nodig. Dat kost je ongeveer 1.250 euro.

Je financiële verantwoordelijkheden stoppen niet na de start. Lees meer over kasplanning, boekhouding en
btw in het onderdeel financieel beheer.

(http://flandersdc.be/nl/gids/administratie/financieel-beheer)

Vraag een ondernemingsnummer aan en schrijf je in bij een ondernemingsloket
Al wie een handelsactiviteit wil uitoefenen (en tot die groep behoor jij nu ook), moet zich inschrijven in de

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit kan je doen bij een ondernemingsloket naar keuze. Op de

website van de FOD Economie vind je een lijst met erkende ondernemingsloketten. Het

ondernemingsloket voert je gegevens in de KBO in. De registratie van een vennootschap in de KBO

gebeurt dan weer door de griffier van de rechtbank van koophandel. Ook na deze registratie van de

vennootschap door de griffier moet je je vennootschap nog inschrijven bij een ondernemingsloket. Na de

inschrijving ontvang je je uniek, tiencijferig ondernemingsnummer. 

»

Activeer je btw-nummer
Als je je ondernemingsnummer op zak hebt, kan je je aanmelden bij de btw-administratie voor je btw-

identificatienummer. Als je wil, kan het ondernemingsloket dit ook voor je regelen (tegen betaling). Nu

ben je in business en ben je in principe btw-plichtig. (Met de verschillende btw-tarieven en -stelsels

gaan we je hier niet lastigvallen. Daarvoor kan je op de website van de FOD Financiën terecht, of bij

VLAIO). Waarom zeggen we dat je ‘in principe’ btw-plichtig bent? Omdat bepaalde kleine ondernemingen

een uitzondering vormen.

»

Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds
Als zelfstandige (zowel in hoofd- als in bijberoep, en of je nu bestuurder, zaakvoerder of werkende

vennoot bent) moet je je voor de aanvang van je activiteit aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

naar keuze of bij de Nationale Kas voor Sociale Verzekeringen. De website van de Sociale Zekerheid
Zelfstandige Ondernemers of RSVZ bevat een lijst van erkende verzekeringsfondsen. Elk kwartaal betaal

je sociale bijdragen, waardoor je recht hebt op:

»

gezinsbijslag»

tussenkomst bij ziekte en invaliditeit»

pensioen»

palliatief verlof»

een voortgezette verzekering bij stopzetting»

een faillissementsverzekering»

Sluit je aan bij een ziekenfonds
Tot slot moet je je aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze, om in orde te zijn met je ziekteverzekering.

Als je al bij een fonds aangesloten bent, volstaat het om de wijziging van je statuut te melden.

»
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OPDRACHTEN AANNEMEN ALS BEDIENDE

Het is niet altijd even makkelijk om te beslissen welk statuut voor jou het beste is. In België bestaat er

bijvoorbeeld geen apart sociaal zekerheidsstatuut voor kunstenaars, maar zijn wel bepaalde

‘voordeelregels’. De sociale zekerheid kent maar drie soorten statuten: je bent ofwel ambtenaar, ofwel

werknemer ofwel zelfstandige. Als kunstenaar kan je ervoor kiezen om als zelfstandige te werken, maar dat

betekent wel dat je geen inkomsten hebt in periodes zonder opdrachten. Je kan ook als werknemer aan de

slag gaan via een arbeidscontract voor een bepaalde opdracht. Je werkgever kan dit contract (voor

bepaalde of onbepaalde duur) rechtstreeks aanbieden of je via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars in

dienst nemen.

Vaak kiezen kunstenaars voor een combinatie waarbij ze bijvoorbeeld werknemer zijn in hoofdberoep en

kunstenaar als zelfstandige in bijberoep. De website van Cultuurloket helpt je vast op weg!

Sociaal Bureau voor Kunstenaars

Wil je graag freelance opdrachten aanvaarden, maar zie je het niet zitten om zelfstandige te worden of een

arbeidscontract af te sluiten? Dan is werken via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK) jou op het lijf

geschreven. Als je via zo’n bureau werkt, kan je verschillende opdrachten van verschillende

opdrachtgevers aannemen zonder dat je zelfstandige moet worden. In de creatieve sector heb je wellicht

vaak verschillende opdrachtgevers, wat voor een ingewikkelde administratie zorgt. Werken via een Sociaal

Bureau voor Kunstenaars betekent dat je maar één werkgever hebt. Zij nemen jou in dienst voor het met

jouw opdrachtgever overeengekomen bedrag en sturen je opdrachtgever de factuur. Het bureau betaalt jou

uit, zelfs al heeft de opdrachtgever nog niet betaald. En dat is nog niet alles. Het Sociaal Bureau voor

Kunstenaars brengt als juridische werkgever alle administratie, sociale documenten en wettelijke

betalingen in orde. Het resultaat? Jij geniet van het comfortabele statuut van werknemer, zonder al het

papierwerk. Meer informatie over de werking van de Sociale Bureaus voor Kunstenaars vind je op de

website van Cultuurloket. Benieuwd bij welke bureaus je allemaal terecht kan? Cultuurloket maakte er een

overzicht van.

Informeer je voldoende voordat je in dit systeem stapt, zeker als je het combineert met een statuut als

zelfstandige in bijberoep of als kunstenaar. Weet ook dat jij en je opdrachtgever alle afspraken rond

werkuren, plaats en verloning zelf moeten overeenkomen. 

Meer informatie nodig? Lees hier alles over werken als freelancer.

(http://flandersdc.be/nl/gids/starten/ondernemingsvormen)

Kunstenaarsstatuut

De term ‘kunstenaarsstatuut’ kan voor verwarring zorgen, omdat er eigenlijk geen apart sociaal statuut

voor kunstenaars bestaat. De term ‘kunstenaarsstatuut’ verwijst naar speciale maatregelen om

kunstenaars in te passen in het werkloosheids- en sociale zekerheidsstelsel . Denk hierbij aan de oprichting

van de Sociale Bureaus voor Kunstenaars (SBK), de kleine vergoedingsregeling en de voordeelregeling bij

de werkloosheidsuitkeringen. De Commissie Kunstenaars reikt de kunstenaarsvisa uit. Meer informatie

hierover kan je vinden op de website van de sociale zekerheid, in de brochure ‘ Het kunstenaarsstatuut’ van

Cultuurloket of op de website van Cultuurloket.

Ben je een kunstenaar die als werknemer werkt via een rechtstreeks arbeidscontract of via een SBK, dan

heb je recht op een werkloosheidsuitkering en andere voordelen.

Om aanspraak te maken op zo’n werkloosheidsuitkering, moet je zoals elke bediende ‘je recht op uitkering

openen’ (zoals dat heet) door voldoende gewerkt te hebben. Het enige verschil met bedienden is dat

kunstenaars hun aantal dagen aantonen op basis van een taakloon in plaats van met dagen of uren. Een

bijkomend voordeel: eenmaal je je uitkering hebt, daalt het percentage van je uitkering niet als je voldoende

artistieke prestaties levert. Klinkt ingewikkeld? Dat is het eigenlijk niet, zeker niet als je de website van de

RVA erbij neemt.
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WERKEN MET EEN ONKOSTENVERGOEDING

Voor de vergoeding van kleine artistieke activiteiten die in opdracht gebeuren, kan je gebruik maken van de

zogenaamde ‘kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars’. Je rekent dan een forfaitaire

onkostenvergoeding aan die te vergelijken is met de vrijwilligersvergoeding, maar dan voor artistieke

opdrachten. Deze vergoeding is belastingvrij en je hoeft er geen sociale bijdragen op te betalen. Er zijn wel

een aantal voorwaarden aan verbonden (bedragen 2022):

Zoals je merkt, is deze vergoeding vooral bedoeld voor sporadische, kleinere opdrachten. Als je van deze

regeling gebruik wil maken, moet je wel over een kunstenaarskaart beschikken. Eentje aanvragen? Alle info

vind je op de website van Artist at Work.

Meer informatie vind je in de brochure van Cultuurloket: Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars.

(https://www.cultuurloket.be/kennisbank/vergoedingen-en-inkomsten-niet-gekoppeld-aan-een-

statuut/kleine-vergoedingsregeling-voor)

Ondernemingsvormen

Voor je uit de startblokken schiet, moet je goed nadenken over de rechtsvorm van je zaak. Een

eenmanszaak, vof, BV,...? Laat je niet overdonderen: we zetten de opties op een rijtje en helpen je daarna

om voor jóu de perfecte keuze te maken. Graag gedaan!

Sinds 1 mei 2019 is het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking getreden. De

bedoeling is om de wetgeving te moderniseren en vereenvoudigen. Nieuwe vennootschappen kunnen vanaf

dan enkel opgericht worden onder deze nieuwe bepalingen. Voor bestaande vennootschappen is er een

overgangsregeling voorzien. Je hebt tijd tot 2024 om de statuten van je onderneming aan te passen. Let

wel, dwingende bepalingen van het nieuwe vennootschapsrecht zullen op bestaande vennootschappen van

toepassing zijn vanaf 1 januari 2020.

De FOD Justitie, Fednot, Graydon Belgium nv en het VBO hebben een handig overzicht van de belangrijkste

krachtlijnen opgesteld.

Ontdek in deze video meer over de wijzigingen aan het vennootschapsrecht.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/webinar-nieuwe-vennootschapsrecht)

DE EENMANSZAAK

Laat ons beginnen met de eenvoudigste vorm om een bedrijf te starten, namelijk de eenmanszaak. ( Simple

does it, nietwaar?) Als je kiest voor een eenmanszaak, kies je voor een rechtsvorm die geen afzonderlijke

rechtspersoonlijkheid heeft. In mensentaal: er is geen splitsing tussen je privévermogen en het vermogen

van je handelszaak.

maximaal 134,63 euro per dag per opdrachtgever»

niet meer dan zeven dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever»

niet meer dan dertig dagen per jaar»

maximaal 2.692,64 euro per jaar»
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Eenmanszaak als eenvoudigste optie

Je hoeft ons niet op ons woord te geloven.  Dat de eenmanszaak de eenvoudigste manier is om je

zelfstandige activiteit uit te oefenen, blijkt overduidelijk uit deze voordelen:

Het statuut van de eenmanszaak kent echter ook een aantal niet te onderschatten nadelen:

Werken als freelancer

In de creatieve sector zijn veel mensen als ‘freelancer’aan de slag en ze werken aan verschillende

projecten en voor verschillende opdrachtgevers. Ze doen dit ofwel als zelfstandige zelfstandige (als

eenmanszaak of met een eigen vennootschap, zie lager), ofwel via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars.

Naast het werk aan een eigen product, kan je dus ook als freelancer aan de slag bij andere bedrijven om

financiële ruimte te creëren voor jouw merk. Zo doe je ervaring op. Bovendien zijn de flexibele werktijden

gemakkelijk te combineren met het runnen van je eigen bedrijf. Als je in België een eigen professionele

activiteit start, word je meteen als zelfstandige beschouwd. Zorg er echter voor dat je je diensten aan meer

dan één opdrachtgever aanbiedt, om te vermijden dat je als een schijnzelfstandige wordt bestempeld. 

Meer informatie over het Sociaal Bureau voor Kunstenaars vind je op deze pagina.

(https://www.flandersdc.be/nl/de-creatieve-sector/gids/starten/praktische-kant-eigen-

onderneming#anchor-sociaal-bureau-voor-kunstenaars)

Aan de slag als freelancer? Zowel jij als je opdrachtgever zijn gebaat bij een duidelijk contract dat de

opdrachten en de omkadering beschrijft. Dit moet je in het contract opnemen:

Aan de slag? Download het voorbeeld van een freelance-overeenkomst.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/freelance)

je hebt weinig administratieve en boekhoudkundige verplichtingen: je hoeft geen statuten op te stellen en je

hebt geen bankattest, financieel plan of oprichtingsakte nodig. Een vereenvoudigde boekhouding

volstaat.

»

de oprichtings- en werkingskosten zijn gering»

je kan snel starten»

jij hebt alle beslissingsmacht. Beslissingen kunnen dus erg snel gemaakt worden, wat zorgt voor een

grote flexibiliteit.

»

je inkomsten worden belast via de personenbelasting. Je betaalt belastingen op je inkomsten verminderd

met je beroepsuitgaven.  

»

investeren in je zaak doe je met je eigen vermogen of via leningen.»

je bent onbeperkt aansprakelijk. Bij een faillissement kunnen je privébezittingen dan ook in beslag

genomen worden om eventuele schulden te vereffenen. Je kan wel je privé-woning laten beschermen

via een verklaring van onbeslagbaarheid woning-hoofdverblijfplaats zelfstandige. Meer informatie over

deze specifieke regeling kan je vinden op www.notaris.be.

»

de continuïteit van de zaak wordt niet gegarandeerd als je ziek wordt of overlijdt.»

de namen van de partijen die de overeenkomst aangaan»

een gedetailleerde project- en opdrachtomschrijving (wat zijn de doelen?)»

de tijdsduur van het project en de planning (wat moet wanneer af zijn?)»

de vergoeding voor de freelancer (per dag of per project)»

wie er verantwoordelijk is voor de materiaalkosten, logistieke en andere kosten»
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DE VENNOOTSCHAP

Naast een eenmanszaak heb je de keuze uit verschillende vennootschapsvormen, elk met hun eigen

voorwaarden of vereisten. Sinds 1 mei 2019 is de nieuwe vennootschapswetgeving in werking getreden. Er

zijn nu 6 verschillende mogelijkheden: de maatschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap met

rechtspersoonlijkheid (VOF en  CommV), de BV, de CV en de NV.

Voordat we die vormen uitspitten, zetten we graag enkele algemeenheden op een rijtje.

Als je opteert voor een vennootschapsvorm, dan heeft je zaak een eigen rechtspersoonlijkheid, met

uitzondering van de maatschap. De oprichting is iets complexer dan bij een eenmanszaak:

Wil je een vennootschap oprichten? Dan heb je, afhankelijk van de vennootschapsvorm, een  onderhandse of
een notariële oprichtingsakte nodig.

Vermeld in de oprichtingsakte zeker de rechtsvorm, de zetel en het doel van de vennootschap, alsook de

identiteit van de vennoten, het kapitaal en het bestuur.

De oprichtingsakte moet geregistreerd worden bij een registratiekantoor van de FOD Financiën. De

registratie moet je dan weer bekend maken door een uittreksel van de oprichtingsakte neer te leggen op de

griffie van de rechtbank van koophandel. Tot slot moet de akte nog gepubliceerd worden in het Belgisch

Staatsblad.

Op zoek naar een notaris? Neem een kijkje op www.notaris.be.

(http://www.notaris.be)

Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid

De maatschap

Wil je samen met andere zelfstandigen een samenwerking aangaan of wil je samen iemand in dienst

nemen, dan kan je een maatschap oprichten. De oprichting is heel eenvoudig, een contract tussen ‘de

maten’ (vennoten) volstaat. Er is geen notaris noch een minimumkapitaal vereist. De vennoten zijn

onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk. De maatschap dient ook ingeschreven te worden in de

Kruispuntbank van Ondernemingen.

Vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid

Vennootschap onder firma (vof)

De vennootschap onder firma of vof is de eenvoudigste vennootschapsvorm. Wat heb je nodig voor de

oprichting? Een onderhandse akte en minimaal twee vennoten, die hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk

zijn. Er is geen minimumkapitaal vereist: de vennoten brengen in wat ze in de statuten hebben vastgelegd.

De aandelen zijn op naam en kunnen niet overgedragen worden zonder akkoord van de medevennoot. Het

beheer van de vennootschap gebeurt door alle vennoten. Als een van de vennoten overlijdt, wordt de

vennootschap ontbonden.

je hebt meer administratieve en boekhoudkundige verplichtingen (welke dat precies zijn, verschilt van

vorm tot vorm).

»

er zijn oprichtingskosten aan verbonden»

voor bepaalde vennootschapsvormen geldt een beperkte aansprakelijkheid (met uitzondering van de

oprichtersaansprakelijkheid), waardoor je het privé- en het bedrijfsvermogen gescheiden kan houden.

»

je zaak wordt belast via de vennootschapsbelasting, die in het algemeen lagere tarieven heeft dan de

personenbelasting

»

financiële middelen, knowhow en ‘nijverheid’ kunnen door meerdere personen bijeengebracht worden»

de continuïteit wordt verzekerd (als een van de partners wegvalt, stopt de vennootschap niet).

 

»

Voor een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid volstaat een onderhandse akte. Dit is een

geschreven overeenkomst die wordt opgesteld tussen de partijen, zonder tussenkomst van een notaris.  

»

Als je voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kiest, moet je wél een beroep doen op een

notaris. Hij zal een notariële akte opstellen op basis van je financieel plan.

»
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Gewone commanditaire vennootschap (Comm.V.)

De Comm.V. is een vennootschap die wordt opgericht door minimaal twee vennoten, waarvan minstens

één werkende en één stille. Ook hier volstaat een onderhandse akte. Het kapitaal komt overeen met het

bedrag dat de stille vennoot heeft toegezegd. De werkende of gecommanditeerde vennoot is hoofdelijk en

onbeperkt aansprakelijk. De stille of commanditaire vennoot daarentegen is enkel aansprakelijk voor zijn

inbreng. De aandelen zijn op naam en zoals bij de vof kan je ze niet overdragen zonder akkoord van de

medevennoot. De stille vennoot heeft zijn naam niet gestolen: hij mag zich namelijk niet mengen in het

beheer van de vennootschap.

Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Besloten vennootschap (bv)

De bv is de standaard vennootschapsvorm en is heel flexibel. Ze wordt opgericht door een of meerdere

aandeelhouders wiens aansprakelijkheid wordt beperkt tot hun inbreng. De aandeelhouders kunnen zowel

natuurlijke als rechtspersonen zijn. 

Voor de oprichting moet de notaris een notariële akte opstellen. Hij heeft hiervoor een aantal zaken nodig: je

financieel plan, een bankattest (als bewijs voor de inbreng in geld) en een verslag van de revisor (voor de

inbreng in natura en nijverheid). Er is geen minimumkapitaal vereist, maar je moet een toereikend

aanvangsvermogen voorzien om de activiteiten van de vennootschap uit te bouwen. De inbreng moet

volledig volstort zijn. 

Breng jouw financieel plan in kaart! Download de template voor een financieel plan.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/financieel-plan)

Het aanvangsvermogen dien je te staven met het financieel plan. De minimuminhoud van het financieel

plan is bij wet vastgelegd en geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor een periode van 2

jaar. Het bevat een overzicht van alle financieringsbronnen, een openingsbalans, een geprojecteerde

balans op 12 en 24 maanden, een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven op 2 jaar

(kasplanning) en een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij het schatten van de omzet en

rentabiliteit. 

Breng jouw kasplanning in kaart! Download de template voor een kasplanning.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/kasplanning)

De aandelen zijn op naam, zonder of met, al dan niet meervoudig, stemrecht en kunnen overgedragen

worden mits toestemming van de aandeelhouders (uitzonderingen kunnen in statuten opgenomen worden).

Het beheer van de vennootschap gebeurt door één of meerdere bestuurders, die hiervoor benoemd worden

in de statuten of door de algemene vergadering. 

Voor je winst of reserves mag uitkeren, dient er een balans- en liquiditeitstest uitgevoerd te worden. Dit wil

zeggen dat je enkel winst of reserves mag uitkeren als het nettoactief (eigen vermogen) niet negatief wordt

en dat je genoeg reserves moet hebben om de schulden op 12 maanden te kunnen aflossen.

Coöperatieve vennootschap (cv)

Een coöperatieve vennootschap is voorbehouden voor ‘echte’ coöperaties, wat wil zeggen dat het de

bedoeling is om met de winst de maatschappelijke doelen van de coöperatieve te realiseren en niet de

aandeelhouders te verrijken.  

De cv wordt opgericht met minstens 3 aandeelhouders of coöperanten en voor de oprichting moet de

notaris een notariële akte opstellen, op basis van het financieel plan. Verder heeft hij een bankattest nodig

als bewijs voor de inbreng in geld, en een verslag van de revisor over de inbreng in natura. Er is geen

minimumkapitaal vereist, maar je moet een toereikend aanvangsvermogen voorzien om de activiteiten van

de cv uit te bouwen. Dit dien je te staven met het financieel plan. De minimuminhoud hiervan is zoals bij de

bv bij wet vastgelegd. De aandeelhouders zijn beperkt aansprakelijk tot hun inbreng. De aandelen zijn op

naam en niet vrij overdraagbaar (mits uitzonderingen). Het beheer gebeurt door een of meerdere

bestuurders.
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Naamloze vennootschap (nv)

Deze vennootschapsvorm wordt meestal gebruikt voor grotere, kapitaalkrachtige ondernemingen. Het is

een kapitaalsvennootschap die anoniem kapitaal zal aantrekken. Hij bestaat uit minstens één

aandeelhouder, die zowel een natuurlijke als een rechtspersoon kan zijn. De aandeelhouders zijn beperkt

aansprakelijk tot hun inbreng, behoudens uitzonderingen. Ook voor de oprichting van dit type vennootschap

heb je een notariële akte nodig, opgesteld door een notaris die hiervoor het financieel plan, een bankattest

(als bewijs voor de inbreng in geld) en een verslag van de revisor (over de inbreng in natura) nodig heeft.

Het minimumkapitaal bedraagt 61.500 euro. Voor de nv is de inhoud van het financieel plan ook bij wet

vastgelegd. 

De aandelen zijn op naam of aan toonder en kunnen geen, één of meervoudig stemrecht hebben en kunnen

vrij overgedragen worden. 

Voor het beheer van de nv zijn er drie verschillende mogelijkheden. Ofwel een monistisch bestuursmodel

(klassieke model), met één collegiaal orgaan, de raad van bestuur. Ofwel duaal bestuur met een

directieraad en een raad van toezicht. Een derde mogelijkheid is een enige bestuurder. Jaarlijks komen alle

aandeelhouders bijeen op een algemene vergadering.

OVERZICHT VAN DE VENNOOTSCHAPSVORMEN

Het noorden even kwijt? Je bent zeker niet de enige! Om het overzicht te helpen bewaren, goten we de

verschillende vennootschapsvormen in een handig schema.

Overzicht ondernemingsvormen. Klik op het schema om het te downloaden in PDF-formaat.
(/uploads/media/5d662504bb478/overzicht-van-de-vennootschapsvormen.pdf?

token=http://flandersdc.be/uploads/media/5d662504bb478/overzicht-van-de-vennootschapsvormen.pdf)

HOE KIES JE NU DE JUISTE VORM?

Het mag duidelijk zijn dat de rechtsvorm die je kiest, bepaalde voor- en nadelen en verplichtingen met zich

meebrengt. Welke rechtsvorm is nu voor jóu de beste optie? Wil je een eenmanszaak of een vennootschap

oprichten? Je keuze zal afhangen van je bedrijfsactiviteit, het aantal werknemers, het beschikbare kapitaal,

de financiële inbreng van de vennoten, het belastingstelsel, het aantal mensen dat in de zaak stapt en

welke rollen ze opnemen,... Laat ons je helpen om de knoop door te hakken.
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De voor- en nadelen van de eenmanszaak en de vennootschap

Voordelen eenmanszaak:

Nadelen eenmanszaak:

Voordelen vennootschap:

Nadelen vennootschap:

De belastingen als belangrijke factor

Bij de keuze van je rechtsvorm kan je je ook laten leiden door de belastingen die je moet betalen. Als je

weinig verdient, is de personenbelasting (die gepaard gaat met een eenmanszaak) meestal voordeliger.

Uiteraard kan je ook je eigen systeem uitdenken. Als je vennootschap jou bijvoorbeeld loon uitkeert, valt dit

ook onder de personenbelasting, en niet onder de vennootschapsbelasting. Ingewikkeld? Jazeker. Daarom

bespreek je dit het best met een boekhouder.

Hou rekening met de aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid kan een bijkomende factor zijn die je keuze beïnvloedt. Hoewel je er natuurlijk liever

niet aan denkt, is dit vooral van belang bij een faillissement, voor de verdeling van de openstaande

schulden. Als je eenmanszaak over de kop gaat, kunnen schuldeisers ook je privébezittingen opeisen. Je

kan je privéwoning wel onvatbaar voor beslag laten verklaren via een notaris. Bij een vennootschap hangt

de aansprakelijkheid af van de vennootschapsvorm die je kiest. De verschillende vormen van

aansprakelijkheid:

eenvoudig en goedkoop op te richten»

je hebt geen minimumkapitaal nodig»

minder boekhoudkundige en administratieve verplichtingen»

je hebt zelf de volledige beslissingsmacht»

privébezittingen en bedrijfsvermogen zijn niet gescheiden»

je bent onbeperkte aansprakelijk»

je inkomsten worden belast via de personenbelasting, die doorgaans hogere tarieven heeft dan de

vennootschapsbelasting

»

beperkte bestaansduur»

je moet zelf op zoek gaan naar financiële middelen»

het privé- en het bedrijfsvermogen blijven gescheiden»

je bent beperkt aansprakelijk (bij bepaalde vennootschapsvormen)»

de vennootschapsbelasting heeft doorgaans lagere tarieven dan de personenbelasting»

onbeperkte bestaansduur»

financiële middelen kunnen worden samengebracht door meerdere personen»

kostelijke oprichting»

sommige vennootschapsvormen vereisen een minimumkapitaal, financieel plan en notariële

oprichtingsakte

»

meer boekhoudkundige en administratieve verplichtingen»

beslissingsmacht wordt verdeeld over meerdere personen»

oprichtersaansprakelijkheid»

beperkte aansprakelijkheid wordt gekenmerkt door een strikte scheiding tussen het vermogen van de

vennootschap enerzijds en het privévermogen van de vennoten anderzijds. Als je onderneming failliet

zou gaan, wordt je privévermogen niet aangesproken. Wanneer de bestuurders echter ernstige fouten

maken (lees: fraude, belastingontduiking,...), wordt de beperkte aansprakelijkheid opgeheven en is hun

privévermogen niet meer veilig. Als de vennootschap failliet wordt verklaard binnen de drie jaar na

oprichting, geldt de oprichtersaansprakelijkheid. Het is de rechter die — op basis van het financieel plan

— oordeelt of de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn of niet.

»

onbeperkte aansprakelijkheid betekent dat het privévermogen en het vermogen van de vennootschap niet

gescheiden zijn. De vennoten zijn dus persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap.

»

hoofdelijke aansprakelijkheid: binnen dit systeem worden de vennoten afzonderlijk aangesproken voor de

totale schuld. Als bijvoorbeeld twee personen aansprakelijk zijn voor een schuld, dan kan één daarvan

worden aangesproken voor de volledige schuld.

»
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Op verschillende momenten in de levenscyclus van je bedrijf heb je financiering nodig. Bij de oprichting,

wanneer je je idee hebt uitgewerkt en een ondernemingsplan hebt opgesteld, maar net zo goed wanneer je

een investering wil doorvoeren, of wanneer je aan het groeien bent. Je kan tot slot ook een behoefte hebben

aan financiering om je cashflow in evenwicht te houden.

Eerst moet je bepalen hoe groot je financieringsbehoefte is, waarvoor je financiering nodig hebt, voor welke

termijn én hoeveel je zelf kan investeren in je onderneming. Pas als daar duidelijkheid over is, kan je op

zoek gaan naar externe middelen in de vorm van onder andere leningen, investeringen of risicokapitaal. Je

eigen inbreng of eigen vermogen geeft aan hoeveel je zelf kan investeren in de onderneming, zowel in geld

als in natura. Deze eigen inbreng speelt een sleutelrol in je zoektocht naar externe middelen. Ze geeft

namelijk aan dat je zelf vertrouwen hebt in je project of bedrijf en vormt — samen met een overtuigend

plan — het doorslaggevende element om banken, potentiële investeerders, financiële instellingen of

partners over de streep te trekken. Het is dus heel belangrijk om tijdig uit te kijken naar externe financiële

middelen (lees: niet pas op het moment dat je eigen geld op is).

In dit luik maak je kennis met de verschillende bronnen van externe financiering. Deze lijst is niet

exhaustief. Bedenk hierbij dat je niet alleen een startkapitaal nodig hebt, maar dat een gezonde

onderneming ook om groeikapitaal vraagt. Het zal je niet verbazen dat de financieringsnoden en de

financieringsmogelijkheden verschillen naargelang de levensfase van je bedrijf. Een gezonde

financieringsmix is van cruciaal belang.

Op de website van VLAIO kan je een brochure downloaden met een overzicht van alle bestaande

financieringsmogelijkheden en overheidsmaatregelen.

Een goede financieringsmix

Een gezonde financieringsmix is belangrijk, dit wil zeggen een gezonde ‘1/3 versus 2/3'-balans tussen eigen

vermogen of eigen middelen en vreemd vermogen of middelen die door anderen ingebracht werden.

Bovendien opteer je het best voor een solide financiële basis met een reserve. Dit is uiteraard comfortabeler

dan elke maand te moeten wachten op inkomsten voordat je een factuur kan betalen. Hierbij kan je niet

zonder een goede kas- of cashflowplanning die rekening houdt met klanten- en leverancierskredieten en

dus het totaalplaatje bekijkt.  

Concrete tips over je kasplanning vind je in het onderdeel over financieel beheer.

(http://flandersdc.be/nl/gids/administratie/financieel-beheer)

Jij bent natuurlijk overtuigd van je eigen zaak. Maar als je iemand anders (bv. een investeerder, een bank of

een instelling) wil overtuigen om te investeren in je project of bedrijf, moet je dit zorgvuldig aanpakken en

de juiste informatie meegeven:

Ontdek in het webinar met Benjamin Daemen hoeveel geld je nodig hebt en waar je het vindt.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/webinar-een-goede-financieringsmix)

FINANCIERING ZOEKEN

informatie over jezelf»

een voorstelling van je onderneming, inclusief je partners»

de haalbaarheid van je project, op basis van je ondernemingsplan»

je financiële situatie, uitgelegd aan de hand van je financieel plan, en je je financieringsnood, uitgelegd

aan de hand van je cashflowplan.

»
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Een overzicht maken van je verwachte inkomsten en uitgaven? Download de template voor een financieel
plan.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/financieel-plan)

Bij externe financiering denk je waarschijnlijk meteen aan leningen (bij de bank, bij familieleden). Maar er

bestaan tal van andere mogelijkheden, zoals alternatieve leningen en microkredieten, crowdfunding, Tax
Shelter, subsidies en wedstrijden.

Zoek je een substantiële financiering voor een initiatief in de creatieve sector? Overweeg dan te pitchen
voor het panel van FINMIX Design en Mode.

(http://flandersdc.be/nl/advies/finmix)

Geld lenen

Om je onderneming (nieuw) leven in te blazen, kan je geld gaan lenen bij familie, vrienden en fans, of bij de

bank natuurlijk. Een kaskrediet, een vast voorschot of een overbruggingskrediet: het zijn maar enkele van

de mogelijkheden...

LENEN BIJ FAMILY, FRIENDS EN FANS

Een belangrijke bron van vermogensverschaffers zijn je ' fans van het eerste uur’, namelijk:  family, friends

en fools (of iets positiever: fans). Zij zijn vaak bereid om financiële steun te bieden, maar denk goed na voor

je op hun voorstellen ingaat. Maak duidelijke afspraken over het geld en wees eerlijk over de  risico’s. Ga je

met hen in zee, dan heb je twee opties. Ofwel maak je hen mede-aandeelhouder, zodat ze mede-eigenaar

worden en hun inbreng een deel van de eigen inbreng wordt, ofwel lenen zij hun geld zonder meer. Als de

lener deze lening 'achtergesteld' ? Een achtergestelde lening wordt bij liquidatie als één van de

laatste in de rij van verplichtingen terugbetaald. Het voordeel is dat andere kredietverstrekkers dit soort

leningen als een uitbreiding van het eigen vermogen kunnen beschouwen.  verklaart, zullen andere

schuldeisers ze als quasi eigen vermogen beschouwen. Welk systeem jij en je geldschieters ook

overeenkomen: maak steeds goede afspraken over de terugbetalingstermijn, aflossingen en rentevoet.  

Winwinlening

De Vlaamse overheid wil particulieren aanmoedigen om geld ter beschikking te stellen aan startende

ondernemingen en kmo’s. Zij kunnen een achtergestelde lening verstrekken in de vorm van een

zogenaamde ‘Winwinlening’. Een starter of kmo kan dankzij deze lening tot 300.000 euro aan

Winwinleningen aangaan, met een maximum van 75.000 euro per kredietgever. De kredietgever krijgt

hiervoor een jaarlijks belastingvoordeel van 2,5% op het openstaande kapitaal van de lening. Maar wat als

het misgaat? Als je niet kan terugbetalen, kan je kredietgever 30% (voor contracten afgesloten vanaf 15

maart 2020 en ten laatste op 31 december 2021 wordt dit zelfs opgetrokken tot 40% van het verschuldigde

bedrag) terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet. De Winwinlening zorgt er dus niet enkel voor dat je

familie of vrienden een belastingvoordeel genieten, ze krijgen ook de garantie dat ze 30% van het geleende

bedrag terugkrijgen als jouw ondernemingsverhaal toch stopgezet zou worden. Zo vergemakkelijkt deze

lening de zoektocht naar startkapitaal in je directe omgeving. Meer weten over de voorwaarden en de

aanvraagprocedure? Wend je tot de subsidiedatabank of PMV/Z.

Meer weten over PMV/Z? Lees hier verder!

(http://flandersdc.be/nl/gids/financiering/microkredieten)

Kan je in je omgeving geen financiële steun vinden, dan kan je je ook altijd wenden tot het

matchmakingplatform Winwinner. Het platform treedt op als tussenpersoon en linkt projecten die steun

zoeken met investeerders die geld willen lenen via de winwinlening.

Vriendenaandeel

Sinds februari 2021 kunnen particulieren geld investeren in een kmo via het Vriendenaandeel. Je kan als

kmo tot 300.000 euro ophalen met een maximum van 75.000 euro per investeerder. De investeerder krijgt

in ruil gedurende 5 jaar een fiscaal voordeel van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag. Het voordeel voor jouw

bedrijf is dat je kapitaal kan ophalen zonder je leninglast te verzwaren. Als particulier kan je het

Vriendenaandeel combineren met een Winwinlening en tot maximaal 75.000 euro lenen en/of investeren.

Meer info vind je op de website van VLAIO en PMV/Z.
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LENEN BIJ DE BANK

Je kan natuurlijk ook naar de bank gaan voor een lening. De bank zal wel waarborgen vragen om een

zekerheid in te bouwen voor het geld dat ze je lenen. De waarborgen — net als de intresten die je

aangerekend krijgt — hangen af van het geleende bedrag, de periode en het kredietrisico. Er bestaan

zakelijke, persoonlijke, semi-zakelijke en morele waarborgen. Bij zakelijke waarborgen zal je bijvoorbeeld

een gebouw als waarborg geven, maar het kan ook zijn dat de bank persoonlijke waarborgen vraagt waarbij

een tweede partij (een ander bedrijf, een vriend, een familielid,...) zich borg stelt. Het spreekt voor zich dat

je goed nadenkt over wat je als waarborg geeft en/of wie je vraagt om zich borg te stellen. Informeer je

goed bij je bank.

Als jouw bank je geen krediet kan verlenen omdat je onvoldoende waarborgen kan voorleggen, dan is de

Waarborgregeling van PMV/Z misschien iets voor jou. Je vindt meer informatie hierover in het onderdeeltje

'De verschillende leningen van PMV/Z'.

In dit webinar hoor je uit eerste hand hoe banken naar kredietaanvragen kijken, wat hun

beoordelingscriteria zijn en hoe je zoveel mogelijk kans maakt op een ‘ja’.

Heb je nog vragen over leningen? Dan kan je terecht bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

(https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/mogelijke-financieringsbronnen/bancaire-

financieringsvormen)

Stel, je wil een lening aangaan. Dan heb je de keuze uit een lening op korte termijn, of eentje op lange

termijn.

Leningen op korte termijn

Leningen op korte termijn hebben een looptijd van maximaal één jaar. De waarborgen die de bank vraagt en

de intresten die ze aanrekent, zijn afhankelijk van het bedrag dat je leent, de periode en het kredietrisico. De

belangrijkste leningen op korte termijn zijn een kaskrediet, een vast voorschot (of een straight loan) en een

overbruggingskrediet. We verduidelijken ze even.

Leningen op lange termijn

Op langere termijn kan je een investeringskrediet bij je bank aanvragen. Hiermee kan je de aankoop van een

gebouw, een machine of de uitbreiding van je activiteiten financieren.

Alternatieve leningen: PMV/Z en microkredieten

Banken vragen veel waarborgen, waardoor je er niet zomaar een lening krijgt. Gelukkig bestaan er enkele

alternatieven voor zowel startende als groeiende ondernemingen en mag je verschillende mogelijkheden

naast elkaar gebruiken. Je kan bijvoorbeeld een deel bij de bank lenen en een deel via achtergestelde

leningen financieren.  

Een kaskrediet is een kredietlijn waarmee je kortstondig onder nul kan gaan, om zo dringende betalingen

uit te voeren als je weet dat je snel inkomsten zal krijgen (bv. betalingen van klanten). Deze kredieten

zijn meestal redelijk duur.

»

De voorwaarde voor een vast voorschot of een straight loan is dat je weet wanneer je het geld nodig zal

hebben. Je ontvangt dus een vast bedrag tijdens een vaste periode en betaalt dit ook op het afgesproken

tijdstip terug. Het voordeel van een straight loan is dat je het geleende bedrag terugbetaalt op de

eindvervaldag. Dit soort leningen wordt vaak gebruikt om voorraden te financieren. Toch kan je er niet

zomaar gebruik van maken: in de meeste gevallen kan je pas vanaf 100.000 euro een straight loan

krijgen.

»

De term ‘overbruggingskrediet’ verraadt het al: je gaat een krediet aan om een korte periode te

overbruggen, totdat je je gegarandeerde inkomsten hebt. Een overbruggingskrediet wordt meestal

gebruikt tussen de verkoop van vastgoed en de aankoop van nieuw vastgoed.

»
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DE VERSCHILLENDE LENINGEN VAN PMV/Z

PMV/Z is het overkoepelende merk voor de Startlening, de Cofinanciering, de Cofinanciering+, de

Winwinlening en de Waarborgregeling van de PMV-groep.

Meer informatie vind je op de website van PMV/Z.

(http://www.pmvz.eu)

MICROKREDIETEN

Raak je niet of heel moeilijk aan een bankkrediet, dan kan je een microkrediet aanvragen bij Hefboom of

microStart.  

Investeerders aantrekken

Kan je niet bij een bank terecht voor de financiering van je project, omdat het risico te groot is of je te

weinig waarborgen kan voorleggen? Als je zaak een juridische structuur heeft waarbij het vermogen kan

gedeeld worden met derden, zoals een nv, dan kan je een beroep doen op een risicokapitaalverschaffer.

De Startlening is een achtergestelde lening voor alle starters, zowel zelfstandigen in hoofdberoep als

rechtspersonen die maximaal vier jaar actief zijn. Je kan tot viermaal je eigen inbreng lenen, met een

maximum van 100.000 euro. De rentevoet is vast en bedraagt 3% per jaar. Ook de duur van de lening is

bepaald: minimum drie en maximum tien jaar. Deze achtergestelde lening kan je cumuleren

met Cofinanciering maar het bedrag van alle leningen samen mag niet hoger liggen dan 350.000 euro.

»

De Cofinanciering is een achtergestelde lening voor zowel zelfstandigen in hoofdberoep als kmo’s. Je kan

tot vier keer je eigen inbreng lenen, met een plafond van 350.000 euro. Het geleende bedrag mag

maximaal 50% van je financieringsbehoefte bedragen en je moet deze lening steeds combineren met een

andere financier: een kredietinstelling, een investeringsfonds waarmee PMV/z een

samenwerkingsovereenkomst heeft ofwel een of meerdere business angels, van wie minstens één lid is

van BAN Vlaanderen. De cofinanciering moet minstens 20% van de investeringsbehoefte dekken. De

rentevoet bedraagt ten minste 3% per jaar en de duur van de lening moet tussen de drie en de tien jaar

liggen.

»

De Cofinanciering+ is een achtergestelde lening voor bestaande ondernemingen met een

minimumbedrag van 350.000 euro. Ook voor deze lening kan je tot vier keer je eigen inbreng lenen met

een maximum van 700.000 euro. Het geleende bedrag mag maximaal 50% van je financieringsbehoefte

bedragen en moet altijd gecombineerd worden met een andere financier, die voor minstens 20% instaat.

Deze cofinancier kan een kredietinstelling, een investeringsfonds of een crowdfundingplatform zijn

waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft. De rentevoet is vast en bedraagt 4,75% en de

duur van de lening is minimum 3 en maximum 10 jaar.

»

Als jouw bank je geen krediet kan verlenen omdat je onvoldoende waarborgen kan voorleggen, dan is de

Waarborgregeling van PMV/Z misschien iets voor jou. Zowel zelfstandigen in hoofdberoep, vrije beroepen,

vzw’s, kmo’s als grote bedrijven kunnen hier een beroep op doen. Deze waarborg kan tot 75% van het

bedrag van je krediet dekken, met een maximum van 750.000 euro aan waarborgen. Je betaalt hiervoor

een eenmalige premie (die afhankelijk is van de omvang en looptijd van de waarborg).

»

Impulskrediet, het microkrediet van Hefboom, kan je aanvragen als je al gestart bent met je zaak of nog

niet, als natuurlijke persoon of als rechtspersoon, met of zonder eigen inbreng, en zowel in hoofd- als in

bijberoep. Je leent maximaal 25.000 euro aan een rentevoet van 7%. De looptijd bedraagt vijf jaar en je

betaalt een eenmalige solidariteitspremie. Je krijgt bovendien twee jaar gratis begeleiding door

vrijwillige professionele coaches. Je kan het microkrediet van Impulskrediet ook aanwenden om het

eigen vermogen te financieren voor de Startlening.

»

Cultuurkrediet van Hefboom is een krediet vanaf 5.000 tot maximaal 100.000 euro. Je kan dit krediet

aanvragen als je actief bent in de cultuursector en geen lening bij de bank kan krijgen. Zowel individuele

kunstenaars als culturele organisaties, rechtspersonen of zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep) kunnen

het krediet aanvragen. Uitgebreide informatie over de culturele sectoren die in aanmerking komen, kan je

vinden op de site van Hefboom. De maximale rentevoet bedraagt 3%.

»

Ook bij microStart kan je een microkrediet aanvragen als je geen toegang hebt tot een bankkrediet en je

een zaak wil opstarten of een bestaande onderneming verder wil uitbouwen. Je kan een bedrag van 500

tot 15.000 euro lenen aan een rentevoet van 7,95% met een maximale looptijd van vier jaar. En je staat

er niet alleen voor: naast financiering biedt microStart ook gratis begeleiding bij de voorbereiding en de

opstart van je project. Lees er alles over op de website van microStart.

»
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Hendrik Winkelmans,
Freshmen

Deze investeerder zal tijdelijk kapitaal inbrengen in je vennootschap, in de vorm van participatie in

aandelen, een achtergestelde lening of een obligatielening (al dan niet converteerbaar ?

Converteerbaar wil zeggen dat de obligaties later omgeruild kunnen worden in aandelen.  ).

Dit systeem heeft zijn voor- en nadelen. Hoewel je eigen vermogen erdoor toeneemt en je geen intresten

hoeft te betalen, geef je wel een deel zeggenschap over je bedrijf weg. Risicokapitaalverschaffers proberen

een hoge return te halen uit een divers portfolio van verschillende groeibedrijven. Zij nemen het grootste

risico, aangezien ze bij een faillissement als laatsten worden uitbetaald, maar zijn bereid dit te doen in ruil

voor goede winsten en een meerwaarde bij de exit. Ze stappen meestal mee in je onderneming voor een

periode van 3 tot 7 jaar. Vaak zullen ze je niet enkel kapitaal bieden, maar ook ondersteuning op strategisch

en operationeel vlak. Meestal hebben ze ook een heel uitgebreid netwerk. Je kan de

risicokapitaalverschaffers opdelen in drie groepen: business angels, privémaatschappijen (dikwijls gelieerd

aan banken of grote financiële groepen) en overheidsmaatschappijen (zoals PMV).

Hoe haal je een investeerder aan boord? Bekijk hier het webinar.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/hoe-haal-je-een-investeerder-aan-boord)

BUSINESS ANGELS

Business angels zijn privé-investeerders. Zij kunnen een belangrijke financiële schakel in het groeiproces

van je onderneming zijn. Business angels stellen namelijk ook hun ervaring en hun (vaak zeer uitgebreide)

netwerk ter beschikking van de jonge bedrijven waarin ze investeren. Zo wordt hun groei en ontwikkeling

versneld en hun toekomst op middellange en lange termijn veiliggesteld. In Vlaanderen verenigt het

Business Angels Netwerk, BAN Vlaanderen, een groep privé-investeerders. De vzw investeert niet zelf in

bedrijven, maar is een soort bemiddelaar tussen het netwerk van business angels en beloftevolle bedrijven.

Naast BAN Vlaanderen kan je op zoek gaan naar relevante partijen in je eigen netwerk. Hou in het

achterhoofd dat de meeste investeerders alleen in je bedrijf zullen instappen als er nog voldoende aandelen
te verdelen zijn. Geef dus niet te snel aandelen weg aan kleine partijen.

"Ik ben een betrokken investeerder.
Freshmen pompt niet gewoon geld in
veelbelovende bedrijven. Ik hoor de
ondernemingen in het fonds elke week, we
zitten elke twee weken samen, ik
organiseer workshops, reik experts en
mentoren aan,…" 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/hendrik-winkelmans-freshmen-julie-v

ets-gofluo) 

PRIVÉMAATSCHAPPIJEN

Ook privémaatschappijen (vaak gelieerd aan banken of grote financiële groepen) verstrekken risicokapitaal.

Een overzicht van alle maatschappijen die in Vlaanderen actief zijn op de kmo-markt, vind je in de VLAIO-

publicatie ‘Overzicht van risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen’.

Je kan er alles over lezen in de brochure: Overzicht van risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen.

(https://www.vlaio.be/nl/publicaties/overzicht-van-de-risicokapitaalverschaffers-vlaanderen)
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PMV

Participatiemaatschappij Vlaanderen of PMV is een belangrijk overheidsinitiatief dat onder andere

risicokapitaal verstrekt aan beloftevolle bedrijven om zowel een financiële als een maatschappelijke

meerwaarde te creëren. Zowel starters, jonge groeiers als gevestigde bedrijven die hun balans moeten

versterken in de vorm van kapitaal of quasi kapitaal, kunnen bij PMV terecht. PMV biedt

financieringsoplossingen op maat die kunnen bestaan uit achtergestelde (al dan niet converteerbare)

leningen, kapitaalparticipaties of een combinatie van beide. PMV richt zich vooral op sectoren met een

focus op innovatiestrategieën en speerpunttechnologieën. Ook voor creatieve sectoren zoekt PMV mee naar

een financieringsoplossing. PMV is een actieve, maar geduldige investeerder die de financieringsronde

optimaal zal structureren. De vergoeding is marktconform.

Voor starters en groeiers biedt PMV/Z standaardleningen tot 700.000 euro aan. Deze oplossingen zijn de

Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+.

FINMIX DESIGN EN MODE

De juiste mix van financieringsbronnen vinden is niet altijd makkelijk. Om je te helpen met het leggen van

de financieringspuzzel is er FINMIX Design en Mode. Als je een kapitaalbehoefte hebt van minstens
50.000 euro biedt FINMIX Design en Mode je de mogelijkheid om je project of bedrijf voor te stellen aan

een panel van financieringsexperten. Deze experten beoordelen je ondernemingsplan en geven advies over

de aangewezen financieringsmix. De adviseurs van Flanders DC helpen je bij het voorbereiden van je

presentatie en het vervolledigen van je ondernemingsplan. Bovendien steunen ze je bij de implementatie

van het advies dat je kreeg. Dit verkort je zoektocht naar financiering drastisch. FINMIX Design en Mode

staat open voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, zowel (potentiële) starters als groeiers. Wat

hebben de typische kandidaten dan gemeen? Ze zijn allemaal op zoek naar een alternatieve vorm van

financiering, aangezien bankfinanciering niet volstaat. Meer informatie over de voorwaarden, hoe deel te

nemen en wanner de volgende sessies zullen plaatsvinden vind je op deze pagina.

FINMIX bestaat al enkele jaren als initiatief van VLAIO. Als je interesse hebt, maar actief bent in een

andere sector, kan je informatie over de algemene sessies vinden op de website van VLAIO. 

Meer informatie vind je op de website van FINMIX.

(http://www.finmix.be)

Tax Shelter

Via de Tax Shelter worden particulieren fiscaal aangemoedigd om risicokapitaal te verschaffen aan

startende ondernemingen en scale-ups (groeibedrijven). Particulieren kunnen zo tot 100.000 euro per jaar

investeren en genieten hiervoor van een belastingvermindering. Daarnaast bestaat er ook

de Tax Shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten, waarbij vennootschappen kunnen genieten van

fiscale voordelen als zij hierin investeren. Uitgebreide informatie kan je vinden op de website van VLAIO en

het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

TAX SHELTER VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN

Meer informatie kan je vinden op de website van VLAIO.

(https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tax-shelter-voor-startende-

ondernemingen)

TAX SHELTER VOOR SCALE-UPS

Ook met de Tax Shelter voor scale-ups worden particulieren aangemoedigd om te investeren in

groeibedrijven. Dit zijn bedrijven die minstens 4 jaar en maximum 10 jaar actief zijn en minimum 10

werknemers tellen. Het bedrijf moet gedurende 2 jaar een groei hebben gerealiseerd. Je kan als particulier

tot 100.00 euro per jaar investeren en genieten van een belastingvermindering van 25% van het

geïnvesteerde bedrag op je personenbelasting. Je kan zowel rechtstreeks als via een erkend

crowdfundingplatform investeren. Uiteraard kan je geen aandelen kopen van een bedrijf waar je

(rechtstreeks of onrechtstreeks) een activiteit als bedrijfsleider uitoefent. Als groeiende onderneming kan

je via deze maatregel tot 1 miljoen euro ophalen.
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Lenja Doms,
Yuma Labs

Meer informatie kan je vinden op de website van VLAIO.

(https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tax-shelter-voor-scale-ups-

groeibedrijven)

Crowdfunding

Crowdfunding is een relatief recent financieringsmodel waarbij je via een onlineplatform geld ophaalt voor

je project bij het grote publiek. Waarom mensen je zouden sponsoren? Zij krijgen vaak een primeur of klein

bedankje in ruil. Er bestaat ook een vorm van crowdfunding waarbij je ze een deel van de eventuele winst

geeft. Het model is al flink ingeburgerd in de sociale sector en in heel wat creatieve disciplines (vooral

muziek en film).  

HOE WERKT HET?

Zo pak je dit financieringsmodel aan: je contacteert een crowdfundingplatform met de vraag of ze je project

willen aanbieden aan hun bezoekers. Het platform evalueert je voorstel en als het wordt goedgekeurd,

verschijnt het in hun overzicht van projecten die op zoek zijn naar geld. Tijdens een vooraf bepaalde

tijdsperiode kan al wie je project wil steunen een bedrag storten aan het platform. Je legt vooraf vast

hoeveel geld je wil ophalen. Bereik je de vooropgestelde som binnen de deadline, dan is je project geslaagd

en zal het platform je geld overmaken. De meeste platformen rekenen wel een percentage en/of bepaalde

kosten aan. Klinkt mooi? Dat is het ook, maar onderschat niet hoeveel tijd en moeite het vraagt om je publiek

te bereiken met zo’n crowdfundingproject!

"De massa feedback die je krijgt, is goud
waard en je leert in korte tijd enorm veel
over hoe je je doelgroep kan bereiken." 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/crowdfunding) 

SOORTEN CROWDFUNDING

Er bestaan vier soorten crowdfunding:

Crowdfunding veel potentieel in Vlaanderen? Jawel zegt deze studie!

(http://douwenkoren.nl/crowdfunding-onderzoek)

donation-baseddonation-based: het publiek schenkt geld zonder daarvoor iets terug te willen krijgen. Meestal wordt

deze vorm van crowdfunding gebruikt voor projecten voor een goed doel en is het publiek gemotiveerd

door de sociale of culturele context.

»

reward-basedreward-based: het publiek schenkt geld en krijgt een reward of een niet-financiële beloning in ruil, zoals

een nieuw gelanceerd product of gesigneerde items. Deze vorm van crowdfunding is de vaakst

gehanteerde methode in de creatieve sector omdat het een aantrekkelijke manier is om de interesse voor

je aanbod te testen. In zekere zin organiseer je een soort voorverkoop waarmee je de eerste productie

kan prefinancieren, waarbij je meteen ook een prima aanleiding creëert om breed te communiceren.

»

lending-basedlending-based: het publiek leent geld, maar krijgt dit later terug, samen met een eventuele vooraf

bepaalde intrest. Waarom het publiek hiervoor zou tekenen? Er speelt meestal een combinatie van

intrinsieke, sociale en financiële motivatie.

»

equity-basedequity-based: dit is crowdfunding via aandelen. Het publiek, de investeerders, stoppen geld in je

onderneming zonder de belofte op terugbetaling, maar krijgt hiervoor een aantal aandelen. Dit type

investeerder handelt vanuit een financiële motivatie. Hij neemt een investeringsrisico, maar als alles

goed loopt, zal hij delen in de winst en op termijn genieten van de meerwaarde van de aandelen.

»
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Loes Vandekerckhove,
Pure by Luce

HET POTENTIEEL

Intussen schieten de crowdfundingplatformen dan ook als paddestoelen uit de grond. Wil je ze allemaal op

een rijtje zien? VLAIO biedt een handig overzicht van zowel Belgische als internationale platformen.

Crowdfunding kan een interessante bron van alternatieve financiering zijn. Het vraagt een intensieve

campagne om je publiek te bereiken, maar hierdoor kom je wel meteen te weten of je project aanslaat bij het

publiek. Ook voor andere investeerders kan je campagne een parameter zijn die hen over de streep trekt.

Ten slotte ontpopt zo’n actie zich vaak tot een succesvolle marketingcampagne.

De website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FMSA) biedt een schat aan informatie

over de Belgische wetgeving (zowel voor wie een crowdfundingproject wil opzetten als voor wie geld wil

investeren via crowdfunding).

“Hoe lang een crowdfundingcampagne
loopt, kies je zelf. Maar na research bleek
dertig tot veertig dagen ideaal.”  
(http://flandersdc.be/nl/magazine/crowdfunding-pure-by-luce) 

AAN DE SLAG

CROWDFUNDING CANVAS

Het Crowdfunding Canvas kan je helpen bij de uitdagingen van het lanceren van een

crowdfundingcampagne. Met dit handige schema teken je op één pagina de blauwdruk van je campagne uit.

De acht vakken van het canvas helpen je om de acht cruciale beslissingen te maken die onmisbaar zijn

voor een succesvolle campagne.  

Download deze template en ga aan de slag met het Crowdfunding Canvas.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/crowdfunding-canvas)

Het canvas laat je nadenken over het waarom, hoe en de praktische kant van je campagne. 

In de creatieve sector is reward-based crowdfunding, waarbij je een beloning geeft in ruil voor geld, de

meest gebruikte methode. In zekere zin organiseer je een soort voorverkoop om bijvoorbeeld je productie

voor te financieren.  De campagne zal je niet enkel financieel verder helpen, maar is ook interessant als

je een nieuw product in de markt wil zetten, wil testen of er interesse is voor je werk of als je op korte tijd

veel fans wil aantrekken. Tegenover deze grote voordelen staat ook wel dat een crowdfundingcampagne

doen slagen niet makkelijk is. Het vraagt een goede voorbereiding en een slimme marketingcampagne.

Een crowdfundingcampagne heeft een korte looptijd en het is dan ook een hele uitdaging om je klanten te

overtuigen en hun vertrouwen te winnen om geld in je project of onderneming te steken. Het

Crowdfunding Canvas kan je helpen bij de uitdagingen van het lanceren van een crowdfundingcampagne.

»

Een overzicht van reward-basedreward-based crowdfundingplatformen in België kan je terugvinden op de website van

VLAIO. Je kan er ook een overzicht van enkele gekende buitenlandse platformen vinden.

»

Speciaal voor de culturele sector ontwikkelde de Vlaamse overheid de onlinetoolbox ‘Vele Kleintjes’ . De

gids geeft informatie over crowdfunding en het opzetten van een crowdfundingcampagne in de culturele

sector met een stappenplan, tips en voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast bracht The CoFoundry een

handig e-book uit over reward-based crowdfunding.

»

Waarom: Dit is meteen de meest abstracte vraag van het canvas en laat je nadenken over de bedoeling

van jouw werk op lange termijn. Als je hier goede woorden voor vindt, kan je deze gebruiken als baseline. 

»

Project: Hier beschrijf je concreet waarvoor je de funding nodig hebt. Wat ga je lanceren dankzij de

campagne? 

»

Propositie of aanbod: Welke waarde ga jij creëren? Dit kan materieel zijn, maar ook immaterieel. Probeer

dit te vatten in één eenvoudige zin waarin je ook het onderscheid ten opzichte van de bestaande

alternatieven beschrijft. Tegelijk probeer je dit ook concreet te vertalen. Welke rewards krijgen de

funders?

»
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Als je het canvas ingevuld hebt, zullen de krijtlijnen van je campagne veel duidelijker worden. Maar het

werk moet natuurlijk nog beginnen. Beschouw het Crowdfunding Canvas als een levend document,

waaraan je blijft spijkeren om ideeën te noteren, maar ook als een leidraad om het overzicht te bewaren. 

Subsidies

Zowel de provinciale, de Vlaamse, de federale als de Europese overheden kennen steunmaatregelen toe die

interessant kunnen zijn voor wie actief is in de creatieve sector. Elk van deze subsidies heeft zijn eigen

specifieke voorwaarden. We lichten ze binnen dit topic verder toe.

DE VOORNAAMSTE BRONNEN EN TOOLS

VLAIO heeft de meeste subsidies voor ondernemers verzameld in haar subsidiedatabank. Je kan er onder

andere zoeken op thema, sector en type tegemoetkoming. VLAIO beschikt zelf ook over een aantal

subsidies die ondernemerschap en innovatie bevorderen en ondersteunen.

Meer informatie vind je via:

De subsidiedatabank is een goed vertrekpunt als je naast andere vormen van financiering (zoals leningen en

risicokapitaal) op zoek bent naar financiering via subsidies. De databank geeft niet enkel de voornaamste

Vlaamse en een deel Europese subsidies weer, maar bevat ook een aantal subsidiemaatregelen op

provinciaal en stedelijk niveau. Niet gevonden wat je zoekt? Ga te rade bij de lokale overheidsdiensten.

Centrumsteden hebben vaak een cel ondernemerschap of andere specifieke aanspreekpunten voor

ondernemers.

STEUN VOOR KMO'S

Kleine ondernemingen krijgen 30% subsidie en middelgrote ondernemingen 20%, met een

maximale steun van 7.500 euro per jaar. Voor opleiding of advies binnen het thema

'duurzaamheid - energie-efficiëntie' of 'cybersecurity' kan je sinds 1 april 2023 een hoger

steunpercentage krijgen. Voor kleine ondernemingen bedraagt de steun 45% en voor middelgrote

ondernemingen 35%.  De maximale steun blijft wel 7.500 euro per jaar.

De procedure is eenvoudig. Je schrijft je in voor een cursus of je tekent een adviesovereenkomst

met een geregistreerde dienstverlener en je dient de subsidieaanvraag in via de website van

VLAIO. Je stort jouw bijdrage op de kmo-portefeuille-rekening en VLAIO stort je subsidie ook op

deze rekening. Je betaalt de factuur voor je opleiding of advies online via de kmo-portefeuille.

Platform: Zoek een platform dat qua projecten en doelgroep bij je aanbod past, maar hou ook rekening

met de betalingsmogelijkheden, de professionele uitstraling en de ondersteuning die je van de mensen

achter het platform krijgt.

»

Promotie en Jouw crowd: Je kan deze twee vakken samen bekijken. Onder ‘Jouw crowd’ beschrijf je op

welke klantengroepen je mikt met je project. Welk type mensen gaan funden? Welke

communicatiekanalen ga je gebruiken om deze klanten te bereiken? Denk aan brede kanalen, zoals

sociale media, advertenties of flyers, maar zeker ook aan gerichte of persoonlijke communicatie. Je zal

de drie groepen van klanten (intimi, netwerk en crowd) op een andere manier overtuigen. 

»

Doelbedrag: Welk bedrag wil je ophalen? Soms is het interessanter om geen te hoog bedrag te kiezen,

zodat je het zeker kan behalen. De pr-waarde van een snel succes is groot. Nadien kan je het bedrag nog

verder laten oplopen door met stretch goals nieuwe doelen te stellen. Denk hier op voorhand al over na. 

»

Kosten: Lijst alle kostenposten op, ook die van het platform en de btw, zodat je hier rekening mee kan

houden in je doelbedrag. Bij reward-based crowdfunding doe je juridisch gezien een normale verkoop. 

»

de website van VLAIO»

hun speciale subsidiegids voor culturele en creatieve sectoren»

De kmo-portefeuille is een steunmaatregel waarbij je financiële steun geniet voor de aankoop van

diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Je kan deze steun aanvragen voor het volgen

van een opleiding of als je advies vraagt bij geregistreerde dienstverleners. Zo kan je bijvoorbeeld gebruik

maken van deze maatregel bij het opstellen van een financieel of communicatieplan, voor het maken van

een marktanalyse of voor het inwinnen van advies om je bedrijf en producten duurzamer te maken.

Gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten komen niet in aanmerking.

»
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Deevie Vermetten,
Fermetti/Atelier Belge

Ruben Opheide,
SCHAAP Tailors

"Creatieve ondernemers hebben twee
problemen: ze zijn niet thuis in alle
zakelijke beslommeringen van het
ondernemen en ze hebben in het begin ook
geen geld voor professioneel advies. De
kmo-portefeuille maakt nét dat haalbaar." 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/kmo-portefeuille) 

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kost, met een maximum van 50.000 euro en kan

aangewend worden tot 25.000 euro voor de aankoop van extern strategisch advies en tot 25.000

euro voor de aanwerving van een strategische medewerker. De minimale projectkost dient

minstens 20.000 euro te bedragen. Je kan de subsidie aanvragen via de website van VLAIO. Bij

je aanvraag dien je een trajectbeschrijving toe te voegen die je opmaakt in de voorziene template.

Je moet de aanvraag goed onderbouwen en aantonen dat de implementatie van het extern advies

of de aanwerving van een strategisch profiel voor economische of duurzame groei zal zorgen. Je

hebt een duidelijk groeiplan en je hebt die externe kennis of het strategisch profiel nodig om deze

plannen te kunnen verwezenlijken.

De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via een competitieve oproep, telkens voor de vier thema's.

In 2023 is de eerste indienperiode van 27 maart tot en met 22 mei 2023. De tweede oproep is van

28 augustus tot en met 25 september 2023. De derde oproep is van 18 december 2023 tot en met

22 januari 2024. De ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van vier

evaluatiecriteria, namelijk ambitie, transformatie, onderbouwde aanpak en noodzaak aan kennis

en expertise. Uitgebreide informatie over de thema's en de beoordelingscriteria vind je op

de website van VLAIO.

“Om extra omzet te draaien, heb je extra
handen nodig. Nu we met twee aan de kar
trekken, kunnen we veel sneller groeien." 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/kmo-groeisubsidie) 

De kmo-groeisubsidie  kan je aanvragen als je bedrijf een groeitraject wil realiseren en hiervoor extern

strategisch advies wil aankopen of een medewerker wil aanwerven. Het groeitraject moet aansluiten bij

een van volgende thema’s: internationalisering, digitalisering, innovatie, duurzaam en circulair

ondernemen. Zo kan je gebruik maken van de subsidie om bijvoorbeeld een nieuwe strategie uit te rollen,

nieuwe internationale markten te verkennen, nieuwe innovatieve producten of diensten te lanceren, het

verhogen van de digitale maturiteit, het verduurzamen van bedrijfsprocessen of het opzetten van

projecten die inzetten op duurzaamheid en circulair ondernemen.

»

Kmo's en grote ondernemingen kunnen steun aanvragen voor bepaalde ontwikkelingsprojecten. Een

ontwikkelingsproject omvat de ontwikkeling van een volledig nieuw of innovatief product, proces of

dienst en het resultaat zal een belangrijke impact op de prestaties van je bedrijf hebben. Zo kan je deze

subsidie aanvragen als je een nieuwe technologie of innovatief product wil ontwikkelen, de processen of

diensten van je bedrijf doordacht wil verbeteren, een prototype wil bouwen of een pilootfase wil

doorlopen. VLAIO geeft je hierbij niet enkel financiële steun, maar ook advies. Deze subsidie helpt je om

de stappen te zetten om je innovatief idee uit te werken, kennis hierover op te bouwen en hoe je deze

gaat implementeren in je bedrijf. Deze steun kan 25 tot 50% van de projectbegroting bedragen, met een

gevraagde steun van minstens 25.000 euro. In je begroting kan je de personeels- en werkingskosten en

de externe kosten van onderaannemers of partners opnemen. Je kan de subsidie aanvragen via de

website van VLAIO. Bij je aanvraag dien je een business case- en projectbeschrijving en een

projectbegroting toe te voegen die je opmaakt in de voorziene templates. Voor je start met het

»
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Wouter Sel,
Volstok

Lees hier in 9 tips hoe je een sterk ontwikkelingsproject indient.

(https://www.vlaio.be/nl/nieuws/hoe-dien-ik-een-sterk-ontwikkelingsproject-9-tips)

"Het duurt dikwijls een jaar alvorens een
nieuw personeelslid effectief geld
opbrengt. De  

(http://flandersdc.be/nl/magazine/het-groeiverhaal-van-animatiestudio-

volstok) kmo-groeisubsidie 

(http://www.vlaio.be/themas/kmo-groeisubsidie)  is dus zeker
handig om op terug te kunnen vallen.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/het-groeiverhaal-van-animatiestudio-

volstok) 

uitschrijven van je dossier, kan je best de tips voor het indienen van een sterk ontwikkelingsproject
bekijken.

Ook voor het uitbouwen of versterken van een onderzoeksproject kunnen kmo's en grote ondernemingen

een subsidie bekomen. Deze subsidie ondersteunt je bedrijf bij het uitvoeren van grensverleggend

onderzoek, met een intrinsiek hoog risico, dat op lange termijn kan leiden tot een belangrijke positieve

impact voor je bedrijf en voor Vlaanderen. De nadruk binnen een onderzoeksproject ligt op de opbouw

van nieuwe, grensverleggende kennis die nodig is om op termijn je idee uit te werken tot nieuwe of

verbeterde producten, processen of diensten of een combinatie ervan. Binnen een onderzoeksproject kan

je samenwerken met andere bedrijven of kennisinstellingen. Deze steun kan 25 tot 60% van de

projectbegroting bedragen met een minimum van 100.000 euro. In je begroting kan je de personeels- en

werkingskosten en de externe kosten van onderaannemers of partners opnemen. Je kan de subsidie

aanvragen via de website van VLAIO. Bij je aanvraag dien je een inhoudelijke projectbeschrijving en een

projectbegroting toe te voegen die je opmaakt in de voorziene templates. Als je met verschillende

projectpartners samenwerkt, dient elke partner afzonderlijk een template om de impact te beschrijven in

te vullen.

»
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STEUN VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN: FIT

Flanders Investment and Trade (FIT) wil internationaal ondernemen in Vlaanderen op een duurzame

manier bevorderen via een tweeledige missie: enerzijds door het internationaal ondernemerschap van

Vlaamse bedrijven te stimuleren en anderzijds door buitenlandse investeringen naar Vlaanderen te halen.

FIT biedt een heleboel diensten aan: begeleiding en internationaal advies op maat van Vlaamse

ondernemers, actieprogramma’s en enkele concrete financiële steunmaatregelen. Zo komt FIT meestal

tussen in de kosten voor exportacties en kan je dus een deel van je kosten recuperen als je bijvoorbeeld

prospectiereizen onderneemt buiten de EER of deelneemt aan beurzen of niche-evenementen.

Lees meer over FIT in het onderdeel over internationaal ondernemen.

(http://flandersdc.be/nl/gids/internationalisering)

EUROPESE SUBSIDIES

Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) publiceerde een subsidiewijzer met daarin een

overzicht van alle mogelijke subsidiemaatregelen op Europees niveau. Ook VLAIO heeft een EU Funding
tool gemaakt met een overzicht van alle EU-financiering. Zo kan je sneller je weg vinden binnen de EU-

steunmogelijkheden om jouw project te ondersteunen. Informatie over hoe je de tool kan gebruiken vind je

op de website van VLAIO. In de interactieve CulturEU Funding Guide vind je een overzicht van de EU

financieringsmogelijkheden en subsidies voor de culturele en creatieve sectoren.

We lichten er twee interessante programma’s uit:

Deelname aan buitenlandse beurzen of niche-evenementen 
Je kan een subsidie aanvragen voor deelname aan een internationale beurs of een niche-evenement.

Voor deelname aan een beurs wordt de subsidie berekend op basis van de huurkosten van de

standoppervlakte en bedraagt ze maximaal 5.000 euro (7.500 euro als je nog geen vier goedgekeurde

subsidieaanvragen hebt bij FIT). Als je deelneemt aan een niche-evenement, kan je een subsidie

aanvragen van 2.500 euro (3.750 euro als je nog geen vier goedgekeurde subsidieaanvragen hebt bij

FIT). Een niche-evenement is een buitenlands evenement met internationale uitstraling gericht op de

sector en het doelpubliek van de aanvrager, bijvoorbeeld de huur van een ruimte tijdens Paris Fashion

Week. Bij deelname aan een beurs of een niche-evenementen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein of

Noorwegen kan je nog een aanvullende subsidie aanvragen voor 50% van de gemaakte reis- en

verblijfkosten. Hiervoor gelden forfaitaire bedragen. Je moet de subsidie minstens zeven dagen voor

aanvang aanvragen. Voor de uitbetaling moet je uiterlijk drie maanden na de goedkeuring de

bewijsstukken van actieve deelname indienen en bij deelname aan een niche-evenement ben je ook

verplicht een activiteitenverslag toe te voegen. Voor de aanvullende subsidie dien je de bewijsstukken

van de gemaakte reis- en verblijfkosten in te dienen.

»

Digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie
Je moet vaak grote inspanningen leveren om je producten of diensten in het buitenland voor te stellen in

de taal van je potentiële afnemers. Daar speelt FIT op in en geeft financiële steun bij de externe

ontwikkeling en vertaling van digitale commerciële bedrijfscommunicatie zoals meertalige websites of

webshops, bedrijfsfilms of sociale media. De subsidie bedraagt 3.000 euro (4.500 euro indien je minder

dan 4 subsidieaanvragen hebt bij FIT).

»

Prospectiereizen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
Je kan deze subsidie aanvragen voor de prospectie van een nieuwe markt voor je onderneming. De

tussenkomst voor reizen is beperkt tot de reiskosten en de verblijfskosten naar en in het betrokken land.

Ze worden berekend op basis van forfaitaire bedragen. Slechts één afgevaardigde per reis krijgt die

steun, en deze afgevaardigde moet een duurzame, contractuele band hebben met jouw

onderneming. Sinds januari 2021 kan je deze subsidie ook aanvragen voor een prospectiereis naar het

Verenigd Koninkrijk (VK).

»

Creative Europe biedt subsidies ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in

de culturele, creatieve en audivisuele sectoren sectoren. Creative Europe Desk Vlaanderen is het lokaal

contactpunt voor dit programma.

»

Erasmus for Young Entrepreneurs laat jonge ondernemers toe op Europese uitwisseling te gaan.»
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Claire Warnier,
Unfold

CULTUURSUBSIDIES VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Het departement Cultuur, Jeugd en Media reikt subsidies uit voor concrete projecten die je als vormgever

wil realiseren, en deelt ook kort- of langlopende beurzen uit om onderzoek te doen. Het departement

voorziet bovendien toelagen voor een buitenlandse artistieke presentatie of residentie. De subsidiedossiers

worden door een zevental experts uit het veld beoordeeld. Voor design kan je indienen bij de groep

‘Architectuur en Vormgeving’, of eventueel ‘Transdisciplinair’.

Overweeg je om een aanvraag uit te werken? Hou er rekening mee dat:

Als je een dossier wil indienen, moet je met het KIOSK-systeem werken, dat je verschillende vragen

voorschotelt. Deze vragen zijn voor de verschillende soorten subsidies anders, maar een aantal

beoordelingselementen blijven steeds van belang. Aangezien het culturele aspect van design cruciaal is bij

dit soort subsidies, hou je deze beoordelingscriteria het best in je achterhoofd:

Voor informatie over de cultuursubsidies kan je terecht bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de
Vlaamse overheid. Het overzicht vind je in de subsidiezoeker.

In de subsidiewijzer van het Kunstenpunt vind je informatie over sectorspecifieke subsidies voor muziek,

podium- en beeldende kunsten en architectuur en vormgeving.

Ontdek hier de 15 tips om een goed subsidiedossier in te dienen!

(http://flandersdc.be/nl/magazine/15-tips-voor-een-goed-subsidiedossier)

“Het is essentieel een onderscheidend en
goed onderbouwd dossier in te dienen bij
een subsidieaanvraag.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/financiering-voor-het-behoud-van-am

bachten) 

niet alle experts rond de tafel jouw specifieke niche goed kennen»

de beoordeling gebeurt op basis van zowel je artistieke als je zakelijke plannen (een juiste begroting mag

dan ook niet ontbreken)

»

er jaarlijks maar weinig subsidies naar de designsector gaan, en dat je dossier dus grondig onderbouwd
moet zijn

»

commerciële projecten, of projecten met een commercieel kantje, haast nooit in aanmerking komen voor

een subsidie. De subsidies belanden meestal bij designers die artistiek onderzoek doen, of die werken in

unica of zeer kleine oplages. De subsidies zijn dan ook bedoeld om een project of oeuvre te doen ontstaan

dat artistiek waardevol is voor het veld, maar dat er zonder die subsidie onmogelijk zou kunnen komen.

»

je artistieke onderzoeksvraag.  Voor design betekent dit dat je een topic artistiek onderzoekt, en dat je een

urgent issue aan de kaak stelt of verwerkt in je design. Vraag je daarom af of je project op dit vlak goed

onderbouwd is. Wat zijn bijvoorbeeld je onderzoeksvragen? Hoe wil je er een antwoord op formuleren?

Waarom is je project relevant? Hoe bewaak je de inhoudelijke kwaliteit van je project?

»

de samenwerking of vernetwerking van de aanvrager. Bevindt jouw werk zich in een artistieke bovenlokale

context? Of concreter: werk je wel samen met artistieke partners, en bereikt jouw werk zijn publiek in het

Vlaamse kunstenlandschap? Wie begeleidt of ondersteunt je? Wie is je klankbord? Kortom, wat is jouw

positie binnen de sector van 'designart' in Vlaanderen?

»

het belang van de aanvrager. Wordt je werk geregeld opgepikt binnen het landschap? Welk traject heb je

als ontwerper al afgelegd? Vormt je afgelegde parcours een stevige basis, zodat je (mocht je een

subsidie krijgen) erop kan voortbouwen? Draagt het project bij tot een substantiële ontwikkeling

(evolutie, groei, heroriëntering) van je traject?

»
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Diverse steunmaatregelen

Vanuit de overheid bestaan er tal van maatregelen om het bedrijfsleven te ondersteunen. Naast subsidies
en de Tax Shelter die in een apart hoofdstuk behandeld worden, bestaan er nog andere maatregelen. Deze

kunnen je fiscale voordelen geven of de kosten voor het aanwerven van personeel verminderen. Hier vind je

er een aantal die voor creatieve ondernemers van toepassing kunnen zijn. Een volledig overzicht kan je

vinden in de Subsidiedatabank.

VERLAGING SOCIALE BIJDRAGEN VOOR STARTENDE ZELFSTANDIGEN IN
HOOFDBEROEP

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR STARTENDE
ONDERNEMINGEN

VERMINDERING RSZ-WERKGEVERSBIJDRAGEN EERSTE AANWERVINGEN

Voor de aanwerving van je eerste zes werknemers kan je genieten van een vermindering van de RSZ-

werkgeversbijdragen. Voor de eerste werknemer kan je een RSZ-korting krijgen tot maximum 4.000 € per

kwartaal. Er kan ook een tussenkomst voor de kosten van het sociaal secretariaat verkregen worden. Meer

informatie over deze maatregel en over de omvang van de steun kan je vinden op de website van VLAIO.

Er bestaan ook doelgroepverminderingen voor de tewerkstelling van kunstenaars en de aanwerving van

jongeren en oudere werknemers. Uitgebreide informatie kan je vinden in de Subsidiedatabank. 

VERHOOGDE INVESTERINGSAFTREK

Als je onderneming een investering uitvoert, kan je onder bepaalde voorwaarden een verhoogde

investeringsaftrek krijgen. Dit is een fiscaal voordeel. Zowel eenmanszaken, kleine en grote ondernemingen

kunnen hiervan genieten. Uitgebreide informatie over de investeringen die in aanmerking komen, kan je

vinden op de website van VLAIO. Eenmanszaken en kleine vennootschappen kunnen van een verhoogde

investeringsaftrek van 25% genieten voor investeringen tot eind 2022. Zo is er een verhoogde aftrek voor

digitale investeringen. Ook ‘milieuvriendelijke’ investeringen in onderzoek en ontwikkeling en de verwerving

van octrooien komen in aanmerking.

AUTEURSRECHTEN

De fiscale wet voorziet dat wanneer een natuurlijke persoon (jij, bijvoorbeeld) een inkomen uit auteursrecht

geniet, dit binnen bepaalde grenzen een roerend inkomen is, zelfs wanneer het auteursrechtelijk werk is

gecreëerd binnen het kader van je beroep. Binnen diezelfde grenzen voorziet de fiscale wet voor zo’n

roerend inkomen uit auteursrecht meteen ook in een eigen, zeer gunstige belastingregeling. Uitgebreide

informatie vind je in het hoofdstuk ‘Auteursrecht’ en ‘Auteursrecht en belastingen’. 

CORONAMAATREGELEN

Ondernemers in de creatieve sector verliezen momenteel heel wat opdrachten en dus inkomsten. Ben jij

ook getroffen door de coronacrisis? In dit overzicht vind je een overzicht van alle maatregelen, zowel die

vanuit de overheid voor eenmanszaken en bedrijven, als sectorspecifieke maatregelen. Van zodra er

updates zijn, vullen we deze pagina aan.
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Ann Claes,
JBC

‘Communicatie’ is de voorbije jaren sterk geëvolueerd. Terwijl B2B-communicatie ( business to business)

en B2C-communicatie (business to consumer) vroeger bijvoorbeeld redelijk ver uit elkaar lagen, zien we

vandaag meer mengvormen opduiken.

Met de opkomst van het internet, en vooral van de social media, ziet bovendien iedereen alles. Dan lijkt de

‘one size fits all’-aanpak misschien een makkelijke oplossing, maar eenheidsworst vindt niemand lekker.

Wat gaat er dan wél vlot binnen? Een gelaagde communicatie die zowel je professionele contacten als je

eindconsumenten aanspreekt.

Daarbij is het cruciaal dat je je communicatiestrategie niet uitwerkt op een eilandje, los van de andere

activiteiten van je bedrijf. Idealiter denk je vanaf de beginfase van je product of project na over de manier

waarop je het in de markt gaat zetten. Want ‘het is onmogelijk om niet te communiceren’, zoals één van de

basisprincipes van communicatie luidt. Zelfs wanneer je helemaal niets doet, vertel je dus iets over je merk

of bedrijf. Daarom is het cruciaal om minstens de basisprincipes van communicatie onder de knie te krijgen,

en te verkennen hoe je met de verschillende mediakanalen kan goochelen om jouw product of dienst in de

kijker te werken.

De basisprincipes

Voor je je Facebookpagina op de wereld loslaat, een eigen website in elkaar timmert of flyers in

duizendvoud laat drukken, moet je even gas terugnemen. Er zijn namelijk een aantal theoretische

basisprincipes om je te helpen bij het bepalen van de juiste marketing- en communicatiestrategie.

Hoe communiceer je over je duurzaamheidsinspanningen? Lees erover in ons dossier.

(http://flandersdc.be/nl/duurzaamheid/communicatie)

Deze principes bieden een houvast wanneer je heel concrete keuzes moet maken. Denk eerst na over je

doelgroep, je achterliggende redenen en hoe je je verhaal in verkoop kan omzetten.

“Op onze raad van bestuur is zelfs een
extra lege stoel die symbool staat voor de
klant. Bij JBC staat de klant altijd
centraal.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/extreem-klantgericht) 

Weinig kaas gegeten van communicatie? Geen probleem. We lichten graag een aantal theoretische kaders

en begrippen toe waarmee je persona’s kan uitwerken of een goede marketingmix kan samenstellen.

MARKETING EN
COMMUNICATIE
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Lees hier meer over het opstellen van persona's.

(http://flandersdc.be/nl/gids/starten/idee-naar-project)

Wil jij weten hoe community marketing functioneert? Lees er alles over in dit magazine-artikel.

DE VIER P’S IN DE MARKETINGMIX

Je ‘marketingmix’ vormt de basis — de concrete invulling — van je marketingstrategie, en bestaat uit vier

‘P’s’ die al in de jaren ‘50 ontwikkeld werden, maar nog altijd relevant zijn. Voluit kennen we de vier P’s als

Product, Place, Price en Promotion.

Veel creatieve ondernemers gooien de vier P’s overboord en beginnen zonder meer aan hun

communicatieplan. Tijdsgebrek is daarbij een veelgehoord excuus. Toegegeven, als creatieve ondernemer

moet je veel ballen tegelijk in de lucht houden, maar nadenken over je product, de prijs, de plaats en de

promotie ervan is cruciaal voor het succes van je onderneming. 

Product

Lijkt het een evidentie dat je als ondernemer weet wat je product is? Think again. Heel veel ondernemers

staren zich namelijk blind op wat het product voor hun (eind)klanten betekent en onderschatten hoe ze

ertoe zullen komen. Het is je uiteindelijke product dat ervoor zorgt dat je in een bepaalde markt terechtkomt.

Een voorbeeld maakt veel duidelijk.

Stel dat je als ontwerper besluit om leren handtassen te maken en te verkopen. Hoewel ‘leren handtassen’

als een afgewerkt product klinkt, zegt het op zich helemaal niets. Ga je ze in serie maken of personaliseren?

En als je voor optie twee gaat: hoe gepersonaliseerd? Zit je business vooral in die handtassen, of geef je er

ook stijladvies bij? En geef je een duurzame touch aan je collectie? Er zit duidelijk meer in een leren

handtas dan je denkt…  

Het ‘Business Model Canvas’ is een handig hulpmiddel om jouw product te omschrijven.

Informatie over de werking van een 'Business Model Canvas' in het onderdeel waarin we het
businessmodel bespreken.

(http://flandersdc.be/nl/gids/starten/businessplan-maken)

Price

Maar de prijs zal ook in je communicatie een belangrijke rol spelen. Ga maar eens na hoe vaak je zelf over

een product vraagt ‘hoeveel dat kost’. En natuurlijk is jouw prijs is bepalend voor de markt waarop je

concurreert.

Hoe je de prijs van je product scherpstelt, lees je in het deel over prijszetting.

(http://flandersdc.be/nl/gids/verkoop/prijszetting)

We nemen het voorbeeld van de handtassenontwerper er opnieuw bij. De prijs van zijn befaamde ‘leren

handtas’ bepaalt of hij zal kunnen concurreren op de markt van pakweg ‘de nieuwjaarscadeaus, en of die

cadeaus dan gekocht worden door zakenmannen die hun vrouw willen plezieren, of door tieners die hun lief

willen verrassen.

Met prijsinzicht.be heeft Flanders DC een tool ontwikkeld die jou op weg zet om de prijs van je product te

berekenen, op basis van je kosten. Superhandig, maar je werkt natuurlijk niet in een vacuüm: ga daarom

ook kijken wat de concurrentie doet.

Place

Plaats is een onderschat element in de marketingmix. Het is een beetje zoals het geluid bij een

televisieuitzending: je merkt het niet echt op tot het plots zichtbaar out of sync  is. Wat ‘plaats’ dan met

communicatie te maken heeft? Ten eerste geef je een bepaalde boodschap via de plaats waar je verkoopt.

Die plaats is dus op zich een vorm van communiceren. Ten tweede bepaalt die plaats mee je

communicatiestrategie. Verkoop jij in een multimerkenwinkel in een drukke winkelstraat, of ga je voor een

flagshipstore in de hippe buurt?
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Promotion

Heel wat beginnende ondernemers herleiden hun hele communicatieplan tot deze ene P. Intussen weet je

natuurlijk dat de marketingmix veel meer omvat dan alleen reclame maken voor je product.

Naast offline- en onlinecommunicatie maakte men vroeger het onderscheid tussen communicatie below

the line (gericht op een bepaalde doelgroep) en above the line  (gericht op de massa). De opkomst en de

doorbraak van de digitale communicatiemiddelen deed deze opdeling vervagen. Wanneer we het verder over

communicatie hebben, maken we dan ook geen onderscheid tussen die twee verschillende vormen, net

zoals we B2B- en B2C-communicatie niet apart behandelen.

Meer hands-on tips van experts om slimmer te communiceren? Check het artikel in ons magazine.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/21-tips-om-slimmer-te-communiceren)

VAN VERHAAL NAAR VERKOOP

AIDA staat voor Awareness, Interest, Desire en Action . Het model is volgens psycholoog E.K. Strong dé

manier om mensen voor jouw product of dienst te laten kiezen.

Awareness

Hebben we al verteld hoe belangrijk het is dat de klant weet dat je product of dienst bestaat? Wel, we

kunnen het niet genoeg herhalen. Veel startende ondernemers overschatten het ‘bewustzijn’ of de

awareness van hun potentiële klanten. Nochtans begint alles daarmee, zeker in de stortvloed aan nieuwe

producten die dagelijks op de wereld worden losgelaten. De meeste consumenten weten niet waar eerst

kijken. Zorg dus dat jouw product eruit springt.

Interest

Nadat je de aandacht van de klant hebt weten te trekken, is het de bedoeling dat je onderneming ook hun

interesse wekt. Interest geeft aan dat potentiële klanten nieuwsgierig worden naar wat jouw product voor

hen precies kan betekenen.

Hoewel een aankoop natuurlijk het ultieme doel is binnen je sales funnel (het proces dat klanten doorlopen

wanneer ze producten aanschaffen), kan interest óók tellen qua tussenstap — of je je verhaal nu via de

sociale media of via je website vertelt. Het is namelijk van cruciaal belang dat je je klanten niet alleen

verleidt tot interesse tonen, maar ook dat je de drempel om iets met die interesse te doen zo laag mogelijk

houdt. Sociale media laten je zelfs toe om proactief op zoek te gaan naar mensen die interesse zouden

kunnen hebben in wat je aanbiedt.

Desire

De derde stap in het AIDA-model draait om desire of ‘verlangen’. Deze stap is erg belangrijk als je

communiceert over luxeproducten, zoals designobjecten en high-end mode. Verlangen zorgt ervoor dat

klanten bereid zijn om net iets meer te betalen voor hetzelfde type product. Op een tafel van een Zweedse

meubelketen kan je immers net zo goed eten als op die van van een designmerk. Het is het ‘verlangen’ dat

hier het verschil maakt. En dat heeft dan weer te maken met de uitstraling van je merk en de bereidheid van

een klant om daarvoor te betalen. Die bereidheid genereer je met behulp van je product en je communicatie.

Action

De laatste stap in het AIDA-model gaat over actie. Dat is het moment waarop je klant beslist om tot de

aankoop over te gaan. Uiteraard wil iedereen zijn product verkopen, maar de meeste creatieve

ondernemers zijn hierover eerder terughoudend in hun communicatie. De action kan dan ook vrij direct

overkomen: het is het moment waarop je aan de klant vraagt of hij wil kopen, via een grote knop op je

website met ‘bestel nu’ of ‘vraag nu jouw offerte aan’. Veel ondernemers hebben daarom een haat-

liefdeverhouding met deze cruciale stap.

Je eigen website

Lijkt een eigen website je veel gedoe en vraag je je zuchtend af of je dat eigenlijk wel nodig hebt? Dan

antwoorden wij graag met een volmondige ‘ja’. Als je wil opvallen, maar potentiële kopers slagen er nog

niet in om je terug te vinden via een simpele zoekopdracht in Google, dan zit er iets grondig scheef.  

Of je website flashy moet zijn, de nieuwste trends in webdesign moet respecteren en bijgevolg een

prijskaartje van meer dan 10.000 euro moet hebben, is een heel andere zaak. Stel jezelf de vraag waar je

staat met je bedrijf, wat je exacte noden zijn en hoe je er het best aan tegemoetkomt.
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Bert Pieters,
DIFT

WAAR BEGINNEN?

Het allerbelangrijkste voor een bezoeker van je website — of dat nu een potentiële klant of een journalist is

— is dat hij essentiële informatie snel terugvindt. Voor de meeste bedrijven komt dit neer op het

onderstaande lijstje, al is dat natuurlijk niet exhaustief:   

Ontdek hier 7 tips voor een goeie about-pagina!

(http://flandersdc.be/nl/magazine/tips-about-pagina)

Het is belangrijk dat je website een aantrekkelijk ontwerp heeft dat past bij jouw bedrijf en identiteit, maar

probeer ook verder te kijken dan enkel die mooie verpakking. Zorg dat jouw site een logische opbouw heeft

en makkelijk te navigeren is. Zelfs de meest geduldige klant heeft geen zin om eeuwig te klikken om bij de

juiste info te geraken.

Wil je beginnen aan je website? Lees dan hier hoe je je domeinnaam registreert.

(http://flandersdc.be/nl/gids/intellectuele-eigendom/domeinnamen)

“Er kruipt veel tijd, energie en geld in,
maar het zorgt ervoor dat mensen naar
ons toe komen en blijven komen.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/vergeet-de-likes-breed-communicere

n-is-het-nieuwe-zwart) 

DE BESTE BEZOEKERSERVARING

Of je alles in een eenvoudige Wordpress-template propt of je een fancy website op maat laat bouwen,

maakt niet zoveel uit. Je keuze heeft wél een impact op de technische vereisten van je website — en dus

onrechtstreeks op de bezoekerservaring. Wanneer je bijvoorbeeld een zwaardere website hebt die een pak

geld heeft gekost, is het misschien verleidelijk om te besparen op een webserver. Maar als je website te

traag inlaadt, is de kans groot dat potentiële klanten afhaken. Bovendien is iedereen op elk moment online,

op verschillende devices. Je zorgt er dus maar beter voor dat je website compatibel is met verschillende

toestellen en browsers. Het zou toch doodzonde zijn dat een mogelijke klant de handdoek in de ring gooit,

gewoon omdat hij jouw website niet deftig kan bekijken op zijn iPad?

Daarnaast speelt je content een sleutelrol. Gewoon even je factsheet inscannen en uploaden is een gemiste

kans. Gebruik wervende taal en overtuig op die manier niet alleen je doelpubliek, maar hou er tegelijk ook

Google mee te vriend. Plaats links in je teksten, zodat bezoekers zonder moeite kunnen doorklikken naar de

informatie die ze nodig hebben. Hou in het achterhoofd dat mensen ongeduldig zijn en snel hun aandacht

verliezen.

informatie over jezelf en je bedrijf»

beeldmateriaal en een korte beschrijving van je project(en)»

extra diensten die je eventueel aanbiedt aan andere bedrijven»

contactgegevens: een contactformulier of algemeen e-mailadres. Probeer zo eenduidig mogelijk te zijn in

je communicatie: niets zo verwarrend als twee algemene e-mailadressen...

»

de mogelijkheid om in te tekenen op je nieuwsbrief (als je er één hebt)»

links naar je sociale mediakanalen»

de verkooppunten van je producten»
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ZELF BOUWEN OF UITBESTEDEN?

Overweeg je om je website zelf te bouwen om geld uit te sparen? Dat lijkt misschien een prima plan, maar

dat is het niet noodzakelijk. Denk na over de uren die je in jouw website zal investeren om hem helemaal

perfect te krijgen, en stel je daarna de vraag wat je met die uren nog had kunnen doen voor je bedrijf. Zo kan

je de afweging maken: misschien schakel je toch beter een externe partij in?

Als uitsmijter nog een laatste tip: vraag niet enkel aan familie en vrienden feedback over jouw website. Leg

hem bijvoorbeeld ook eens voor aan een mogelijke klant. Vindt hij direct wat hij zoekt? Is alles duidelijk en

helder geformuleerd? Kan jouw website hem overtuigen?

Wil je een overzicht van de juridische aandachtspunten bij het uitbouwen van een website? Download de
checklist voor een website.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/checklist-website-webshop)

IN REGEL MET GDPR

De intrede van de GDPR heeft enkele technische gevolgen voor je website. Sinds 25 mei 2018 dient elke

bedrijfswebsite die Europese persoonsgegevens verwerkt rekening te houden met onderstaande:

Informeer je websitebezoekers over een correct GDPR-beleid. Download een template voor een privacy en
cookie policy op een website.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/privacy-cookie-policy)

Flanders DC biedt gratis een template voor zowel een cookie- als privacybeleid aan. Je kan de

template downloaden en aanpassen aan je eigen situatie. Je ontvangt ook een checklist met extra info.  

Social media

Dankzij de opkomst van de sociale media kan vrijwel iedereen aan communicatie en marketing doen. Het

moet zowat de toegankelijkste manier zijn om rechtstreeks in contact te komen met je klant. Dat geeft je

natuurlijk een zee van mogelijkheden, maar daar plons je toch beter niet onvoorbereid in. Je staat namelijk

ook voor heel wat uitdagingen.  

Door hun laagdrempelige karakter is het gebruik van sociale media exponentieel gestegen. Het gevolg: je

moet opboksen tegen een moordende concurrentie. Een minimuminspanning volstaat dus allang niet meer

om boven het maaiveld uit te komen. Werkt een kanaal goed, maar lukt het niet steeds om het goed te

onderhouden? Bekijk dan of het niet rendeert om hier externe hulp voor in te schakelen.

HTTPS: alle websites die persoonsgegevens verwerken van Europeanen worden verplicht om HTTPS-

versleuteling te gebruiken. Deze uitbreiding op het originele internetprotocol (HTTP) zorgt ervoor dat

gegevens die worden uitgewisseld tussen server en client versleuteld zijn. Eventuele malafide

afluisteraars die de datatransmissie onderscheppen kunnen daar niks mee aanvangen zolang ze het

encryptie-algoritme niet hebben gekraakt. Vroeger werden deze gegevens, waaronder ook gevoelige

persoonsgegevens zoals bankinformatie, in tekstvorm verstuurd, waardoor het risico op internetfraude

een stuk hoger was.

»

Cookiebeleid: elke EU-website dient aan elke nieuwe bezoeker toestemming te vragen voor het gebruik

van cookies. Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling

dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Denk aan

het automatisch invullen van logingegevens of het onthouden van een wachtwoord. In het cookiebeleid

dient gedetailleerd vermeld te staan welke gegevens door een cookie worden bijgehouden en met welke

doeleinden dit gebeurt.

»

Privacybeleid: een uitloper van het transparantiebeginsel van de GDPR is dat elke natuurlijke persoon

controle moet hebben over de gegevens die door jouw onderneming worden bijgehouden, verzameld en

verwerkt. Aan de hand van een privacy policy dient elke bezoeker van je website duidelijk geïnformeerd

te worden over de uitoefening, handhaving en bescherming van zijn rechten. Om in regel te zijn met de

GDPR, zal je in je privacy policy tevens een noodprocedure moeten beschrijven in het geval er zich een

datalek zou voordoen.

»
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Bert Pieters,
DIFT

“Er kruipt veel tijd, energie en geld in,
maar het zorgt ervoor dat mensen naar
ons toe komen en blijven komen.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/vergeet-de-likes-breed-communicere

n-is-het-nieuwe-zwart) 

Ga aan de slag met 10 tips om je content op social media te optimaliseren!

(http://flandersdc.be/nl/magazine/10-tips-om-je-content-op-social-media-te-optimaliseren)

Voor wie zelf de koe bij de horens wil vatten, lichten we de belangrijkste sociale netwerken toe en we geven

enkele tips over hoe je ze concreet kan inzetten voor jouw project. Voor je een account op elk van deze

sociale media aanmaakt: onthou dat niets er zo triest uitziet als een dood profiel. Kies voor kanalen die
passen bij je merk en je strategie, en waarvan je weet dat je ze kan onderhouden.

MIX AND MATCH

Een van de grootste uitdaging is de diversiteit van de verschillende sociale media, die elk hun eigen publiek
hebben. Wil je elke doelgroep bereiken, dan ben je meer dan voltijds bezig met het verspreiden van (versies

van) jouw boodschap via de verschillende kanalen. Als je sociale media gebruikt — en je hebt eigenlijk geen

keuze — dan moet je dat namelijk regelmatig doen. Het risico bestaat dus dat je veel tijd steekt in het

onderhouden van je profielen en er maar weinig voor terugkrijgt. Je kan natuurlijk altijd overwegen om een

beroep te doen op een freelancer. 

Hoeveel sociale media je ook beslist te gebruiken en hoeveel tijd je er ook in investeert: het is sowieso slim

om je verschillende profielen elkaar te laten versterken. Tweet over je nieuwste ervaringen. Zorg ervoor dat

bezoekers kunnen doorklikken naar Twitter en Facebook nadat ze een filmpje hebben bekeken op je website

of YouTube-kanaal. Vermeld op je Facebookprofiel de URL van je Twitter-kanaal. Niet iedereen gebruikt elk

sociaal medium, dus zorg ervoor dat zoveel mogelijk klanten het volledige plaatje meekrijgen. Laat in ieder

geval de communicatie tussen je verschillende profielen niet over aan automatische berichtgeving. Dit

voelt erg onpersoonlijk en artificieel aan, en dat is net het tegenovergestelde van wat je wil bereiken.

Beluister de podcast met Alexis Lebedoff van Facebook Belgium over hoe je als ondernemer de verschillende
socialmediaplatformen het best kan inzetten.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/alexis-lebedoff-social-media)

FACEBOOK

Het geesteskindje van Mark Zuckerberg is het massamedium onder de sociale netwerken. Hoewel het al

vaak dood is verklaard, blijft het netwerk het snelst groeiende in absolute cijfers.

Als je nog maar pas een Facebookpagina hebt aangemaakt, overtreft het aantal likes vaak je

verwachtingen, maar echt uitgroeien tot een grote pagina met ditto bereik blijkt veel moeilijker. Uiteraard

staat Facebook klaar met dé oplossing. Voor een paar tientallen of honderden euro’s (afhankelijk van de

grootte van je pagina) kan je je bereik kunstmatig opkrikken.

Daarmee is Facebook het meest mature van alle sociale netwerken. Via gericht posten en adverteren kan je

bovendien verschillende segmenten van jouw doelgroep aanspreken met gepersonaliseerde boodschappen.

In cadeauperiodes adverteer je jouw vrouwencollectie bijvoorbeeld op een andere manier bij ‘mannen

geïnteresseerd in vrouwen en met een relatie’ dan bij ‘vrouwen geïnteresseerd in vrouwen met een relatie’,

terwijl je singles op dat moment nóg een andere boodschap kan sturen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Zolang je doelgroep maar groter is dan 1.000 mensen, kan je echt heel gedetailleerd communiceren.

Beelden werken nog altijd het beste, dus gebruik je Facebookpagina om nieuw beeldmateriaal te tonen of

om ‘behind the scenes’-foto’s te posten. Sta je op een beurs, ga je naar een lezing of heb je een leuke

inspiratiebron gevonden voor een nieuw project, aarzel dan niet om de foto’s of video’s op je pagina te delen.
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TWITTER

Waar Twitter in het begin vooral een netwerk was waar nerds en geeks elkaar in 140 karakters naar de

kroon probeerden te steken, heeft het de voorbije jaren een meer mainstream karakter gekregen. Doordat

ook BV’s, journalisten en politici de weg naar het medium hebben gevonden, ontstaan er vaak levendige

discussies die later zelfs de reguliere media bereiken.

De toekomst van Twitter is niet helemaal zeker, en het medium is niet altijd even bruikbaar voor de

verschillende subsectoren van de creatieve industrie. Je moet bovendien enige volharding aan de dag

leggen om een kritische massa volgers te verzamelen. Maar als je als merk een sterke affiniteit hebt met

een bepaald thema, zoals duurzaamheid of diversiteit, dan kan Twitter een gedroomd medium zijn om je als

opinion leader te positioneren.

Twitter is niet alleen handig om promotie te maken voor je studio, merk of project. Naarmate je meer

volgers krijgt, zal je via het platform ook steeds vaker rechtstreeks communiceren met je doelpubliek. Voor

fans die niet kunnen wachten op de release of journalisten die snel een vraag willen stellen, is Twitter een

makkelijke manier om contact te zoeken én snel een antwoord te krijgen. Communiceren via Twitter kost

duidelijk veel minder tijd en mag veel informeler (bedankt, 140 tekens!) dan het versturen van een mail.

Hashtags kan je tegenwoordig ook op Facebook gebruiken, maar Twitter blijft de ongekroonde #koning.

Volg je concullega’s en kijk welke van hun hashtags goed scoren.

Gouden tip: sluit je tweets af met #ikkoopbelgisch en je krijgt gegarandeerd enkele likes en retweets.

INSTAGRAM

Instagram, de adoptiedochter van Facebook, heeft het DNA van haar nieuwe ouders overgenomen. Waar

Instagram in haar beginjaren synoniem was met ‘een netwerk voor vierkante fotos met filter’, neemt het

platform nu ook veel features van andere sociale netwerken over.

De filters worden niet alleen met de regelmaat van de klok aangepast, ook het formaat van de foto’s is

inmiddels niet meer exclusief vierkant — een tegemoetkoming aan de adverteerders, die rechtstreeks van

Facebook komen. Daarnaast heeft Instagram een videomodus: de ‘Stories’ (waarvoor het de mosterd ging

halen bij Snapchat). De mogelijkheid om op foto’s te ‘schrijven’, bestond al in de meeste andere foto-deel-

apps.

Instagram is één van de blijvers binnen de sociale netwerken. Niet alleen is het platform erin geslaagd om

beeldmateriaal te kruisen met het DNA van een echt sociaal netwerk; de steun van ‘grote broer’ Facebook

zorgt ook voor enorm veel potentieel.  

Zelfs als je beslist om je (voorlopig) nog niet op Instagram te begeven, is het zinvol om alvast een account

op naam van je merk aan te maken, met een duidelijke link naar je website (die je wél constant up-to-date

houdt). Zo kunnen andere gebruikers jou taggen en volgen, en moet je niet van nul beginnen als je later

toch Instagram wil gaan gebruiken.

LINKEDIN

LinkedIn gebruik je in de eerste plaats om je netwerk te digitaliseren, maar het platform is zoveel meer dan
je professionele adresboek-op-het-net. Zo bestaan er op LinkedIn drukbezochte groepen rond heel wat

verschillende onderwerpen. De discussies die daar oplaaien, geven je misschien nieuwe inzichten of nuttige

professionele informatie. Blijf niet gewoon aan de zijlijn staan kijken, maar geef af en toe ook wat terug. Het

is natuurlijk niet de bedoeling om je hele ontwikkelproces van naaldje tot draadje uit te leggen op LinkedIn,

maar af en toe een interessante bevinding of ervaring delen, levert je respect en naamsbekendheid op in de

juiste kringen. Heb je bijvoorbeeld een blogpost geschreven over de vooruitgang die je met je project hebt

geboekt, dan kan je die zeker ook op LinkedIn kwijt. Zo vang je twee vliegen in één klap: je toont je expertise

én je inspireert je professionele netwerk.  

Volgens de ‘theorie van six degrees of separation’, die zegt dat je met eender wie ter wereld verbonden

bent via maximaal zes tussenpersonen, is LinkedIn bovendien het platform bij uitstek om de juiste

personen te vinden om een deal mee te sluiten, of om een freelancer op te sporen. Op LinkedIn krijg je

meteen te zien welk vlees je in de kuip hebt. Endorsements vertellen natuurlijk niet het hele verhaal, maar

wat mooie recommendations springen uiteraard meteen in het oog.

Ga aan de slag met tips over hoe je klanten kan vinden op LinkedIn!

(http://flandersdc.be/nl/magazine/5-tips-linkedin-klantenprospectie-ricardo-ghekiere)
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Bruno Pfalzgraf,
Famous Clothes – CAMELEON

SNAPCHAT

“Als je ouder dan 30 bent, begrijp je Snapchat niet”, aldus de modale communicatiemedewerker. Die

spreken we hier graag even tegen. Het basisprincipe is namelijk erg simpel: je geeft mensen letterlijk een

‘snap’ uit je (professionele) leven. Dit is wat deze applicatie zo interessant maakt: het verhoogt de

betrokkenheid van de klant, en slaagt daar veel beter in dan de andere sociale media.

Hoe jij de aandacht kan opeisen op Snapchat? Door humor te gebruiken, ‘behind the scenes’-verhalen te

delen (bv. de voorbereiding van een fashion show of het opstellen van je stand op een designbeurs), maar

ook door regelmatig acties en nieuwigheden aan te kondigen (bv. wedstrijden, de lancering van een product

of collectie,...). Wanneer je consistent bent in je storytelling, onthouden mensen je (merk)naam en keren ze

terug naar jouw Snapchat-verhaal.

Snapchat-posts verdwijnen na 24 uur van de radar, wat uiteraard zowel voor- als nadelen met zich

meebrengt. Een voordeel is dat kleine foutjes in je communicatie je niet blijven achtervolgen. Bovendien

begin je elke dag met een propere lei, waarop je dan weer nieuwe insteken of stijlen kan uittesten. Het

nadeel is dat iedere nieuwe volger van nul begint, en dat je dus geen sterk basisprofiel kan opbouwen. Dit

betekent dat Snapchat een complementair platform is; het werkt niet op zichzelf. Platformen zoals

Facebook en Instagram — waarop je een volwaardig profiel met een geschiedenis kan uitbouwen — zullen

Snapchat altijd overschaduwen, omdat zij wél the big picture  tonen en een uithangbord zijn van je bedrijf.

Toch is Snapchat belangrijk, omdat het (meer dan zijn grote broers) de band met je klant speelser en

informeler maakt.

Lees hier meer over de reglementeringen van Snapchat.

(https://www.snap.com/en-US/brand-guidelines/)

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven zijn een uitstekende manier om geïnteresseerden rechtstreeks op de hoogte te brengen van

je laatste nieuwtjes. Het klinkt misschien heel ouderwets om een verhaal te vertellen via e-mail. Toch

‘werken’ mails vaak nog het beste — als je ze goed aanpakt, tenminste.

De belangrijkste regel bij het versturen van nieuwsbrieven is dat je je abonnees er niet mee overspoelt. Je

bent niet het enige bedrijf dat communiceert via nieuwsbrieven. Reserveer je nieuwsbrief voor de

belangrijke momenten en speciale gelegenheden. Met andere woorden: zorg ervoor dat je écht iets te

vertellen hebt.

Als je een nieuwsbrief wil uitsturen, mag je het jezelf niet te makkelijk maken. De traditionele aanpak van

één uniforme mail volstaat namelijk al even niet meer. Wie volhardt in de boosheid, zal merken dat zijn

return on investment ver onder het potentieel blijft. Het is veel efficiënter om te segmenteren per doelgroep.

Wil je nog beter doen? Dan moet je ervoor zorgen dat de juiste mensen op het juiste moment in contact

komen met jouw boodschap. Want hoewel mail een asynchroon medium is, openen de meeste ontvangers

hun mails toch binnen de eerste paar (en zeker binnen de eerste 24) uur.

“Omwille van het groeiende aantal
raakvlakken met de consument moet de
communicatie veel meer op maat
gebeuren."  

(http://flandersdc.be/nl/magazine/in-belgie-primeert-smaak-nog-op-busi

ness) 

Door te automatiseren kan je nog een stapje verder gaan. Zeker in combinatie met een webshop, zorgt

automation voor goede resultaten. Dankzij automation kan je iemand die interesse toont in je product in de

weken daarna op geregelde tijdstippen herinneren aan zijn interesse, onder meer via e-mailmarketing. Een

andere optie is dat je de klant na een aankoop of bestelling geregeld laat horen waarom hij de juiste keuze

maakte.

flandersdc.be Return on Creativity 49/137

https://www.snap.com/en-US/brand-guidelines/
http://flandersdc.be/nl/magazine/in-belgie-primeert-smaak-nog-op-business


Public relations (pr)

Public relations vormt in veel opzichten een buitenbeentje binnen communicatie. Waar communicatie er

meestal om draait dat jij het verhaal van jouw bedrijf of product vertelt, komt het er bij pr net op aan om de

juiste — of zoveel mogelijk — mensen over jouw product te laten praten.

‘Press relations’ vormen een belangrijk onderdeel binnen ‘public relations’ en vergen een heel eigen aanpak.

Soms is het beter om dit uit te besteden aan professionals, zeker als je weet dat journalisten vaak

overbevraagd zijn. Door de besparingen in de sector en de parallelle diversificatie van de media moeten ze

namelijk meer werk verzetten met een steeds krimpende bezetting. Als je aandacht wil voor je verhaal,

kom je dus maar beter creatief uit de hoek.

Storytelling is een techniek om nieuwe invalshoeken en verhaallijnen rond jouw product te creëren en op

die manier onder de aandacht te houden, zodat het regelmatig opgepikt wordt door journalisten. In dit

artikel ontdek je meer over de do's en don'ts van deze aanpak.

Toch is het contact met de pers niet je enige bezorgdheid. Pr betekent ook: ‘influencer marketing’. Dat kan

gaan van het label aan jouw kledingstuk tot de sticker die mensen oproept om jouw merk trots uit te dragen

via de sociale media.

Lees ook het interview met Ellen Geeraerts van IKEA over influencers.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/ellen-geeraerts-ikea-influencers)

Tien tips van journaliste An Bogaerts voor meer persaandacht!

(http://flandersdc.be/nl/magazine/de-handleiding-voor-meer-persaandacht)
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ZELF JE PR DOEN

Omdat een samenwerking met een persbureau financieel niet altijd haalbaar is, verzorgen veel merken hun

eigen pr.

Behoor jij tot die groep? Dan geven we je graag enkele tips mee.

Waarom zou je de moeite doen om zo’n persbericht uit te sturen? Pers en sales gaan hand in hand en

versterken elkaar. Aankopers willen persaandacht zien, en journalisten geven op hun beurt graag aandacht

aan labels of producten die ook effectief ergens verkocht worden.

Inspiratie nodig? Bekijk het voorbeeld van een persbericht.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/persbericht)

Luister naar de podcast met Ben Van Alboom over goede pr!

(http://flandersdc.be/nl/magazine/the-interview-ben-van-alboom-pr)

Communiceer systematisch naar de pers wanneer je een nieuwe collectie of een nieuw project lanceert.

Probeer twee tot vier keer per jaar een persgerichte actie te ondernemen of een persbericht uit te sturen.

»

Wat moet je opnemen in zo’n bericht?»

Zet bovenaan je document steeds ‘PERSBERICHT’ en de datum waarop je het verstuurt. Zo ziet zelfs

de meest chaotische journalist meteen of je bericht nog actueel is.

»

Bedenk een catchy titel die de kern van het bericht samenvat.»

Som de belangrijkste elementen op in een inleiding van één paragraaf.»

Vervolledig je bericht met een uitgebreidere versie van je boodschap.»

Als je nog maar net begonnen bent, is het zinvol om de laatste paragraaf te wijden aan een korte

voorstelling van wie je bent en wat je doet. Daarbij kan het nooit kwaad om je belangrijkste

verkooppunten nog eens te vermelden.

»

Gaat je persbericht over een event? Neem dan onderaan zeker alle praktische gegevens op (datum,

openingsuren, adres,…).

»

Geef duidelijk aan waar de lezer hoge-resolutie-beelden kan opvragen, en of hij een copyright moet

vermelden als hij ze gebruikt.

»

Sluit je persbericht af met je contactgegevens. Bijvoorbeeld: ‘Voor meer info en afbeeldingen,

contacteer XXX: e-mailadres, gsm-nummer.’

»

Vermeld je website.»

Welk soorten beelden gebruik je in een persbericht?»

Persberichten met beelden worden veel gemakkelijker opgepikt. De boodschap is wel: keep it simple!

Zorg dat journalisten het nodige beeldmateriaal snel in het juiste formaat kunnen downloaden.

»

Plaats beeldmateriaal in lage resolutie in het persbericht zelf, zodat het bestand niet te zwaar wordt.

Neem wel een WeTransfer-link op, een Dropbox-folder of een pagina op je website waar journalisten

foto's van goede kwaliteit kunnen downloaden.

»

Wie schrijf je aan?»

Zo goed als alle media vermelden de contactgegevens van hun journalisten per sector of onderwerp op

hun website. Blokkeer eens een namiddag in je agenda om een database aan te leggen.

»

Probeer een persoonlijke band op te bouwen met journalisten die voor jouw doelpubliek schrijven. Dat

lukt natuurlijk niet als je te opdringerig bent.

»

Beslis je om een nieuwe markt aan te boren via bijvoorbeeld een agent? Vul dan je persdatabase aan

met de relevante journalisten uit dit veld.

»
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Ellen Kegels,
LNKnits

SAMENWERKEN MET EEN PR-BUREAU

Voor je pr-activiteiten kan je een beroep doen op een professioneel persbureau of pr-bureau. Zo’n bureau

biedt verschillende services aan (afhankelijk van het contract), waaronder:

Ontdek in deze video hoe je je pr naar een hoger niveau tilt!

(http://flandersdc.be/nl/magazine/hoe-krijg-ik-mijn-werk-in-de-media)

Personal branding

Als creatieve ondernemer moet je het vaak hebben van je persoon-als-merk. Bij freelancers en andere

eenmansbedrijven vallen bedrijf en persoon haast per definitie samen. Toch vind je het waarschijnlijk lastig

om jezelf als een merk te beschouwen. En je bent niet alleen.

Lees ook het artikel Personal branding: Je bent de smoel van je zaak.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/personal-branding)

Creatives gaan er al te snel vanuit dat het afgeleverde werk wel voor zich spreekt en het wel de aandacht

zal trekken die het verdient. Sommigen veronderstellen dat journalisten — eens ze het werk écht begrepen

hebben — massaal aan de lijn zullen hangen voor een interview in de weekendbijlage van de

(kwaliteits)krant.

Niet dus. Als je als individuele creative aan de bak wil komen, moét je wel over jezelf vertellen. Gelukkig

hoef je daarvoor echt geen opgeblazen ego te hebben. Wat je dan wel nodig hebt? Het lef om op een andere

manier naar jezelf te kijken. Jij bent dan misschien de naam achter je product of dienst, je valt er natuurlijk

niet volledig mee samen. Bekijk je merk eens vanuit het perspectief van je doelgroep: hoe zien zij jouw werk

of hoe zouden ze het moeten zien?

Personal branding betekent vooral: je schroom achterwege laten. Ja, je vrienden en familie lezen over je

schouder mee, maar laat je daardoor niet tegenhouden om dat persbericht via Twitter te verspreiden of die

Facebook-update te posten. Zoals zo vaak is de eerste stap de moeilijkste: begin eraan en verleg je grenzen

stelselmatig. Niet per kilometer, maar per meter.

"Mensen zijn benieuwd naar wie er achter
het verhaal schuilt. En ik probeer op mijn
beurt dan ook een hele echte, gewone kant
van mezelf te laten zien.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/leer-je-doelgroepen-goed-kennen) 

persberichten opstellen en uitsturen naar een database van (meestal nationale) journalisten, bloggers,

stylisten en influentials

»

beeldmateriaal verzamelen in een onlinebeeldbank, zodat journalisten het onmiddellijk in het juiste

formaat kunnen downloaden

»

je collectie tonen in een showroom, waar stylisten en influentials ze kunnen uitlenen voor shoots en

actes de présence

»

samples van je product naar een selectie van contacten sturen om uit te testen (als dit relevant is)»

persdagen organiseren. In april en november organiseren alle Brusselse en Antwerpse persbureaus een

persdag waarop ze de collecties van het volgende seizoen aan hun perscontacten tonen. Sommige

bureaus organiseren tussendoor ook blogger days om extra aandacht te vestigen op een aantal van hun

merken.

»

events organiseren om een collectie, beursdeelname of project extra in de kijker te zetten»
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Bereik opbouwen: GDPR

Natuurlijk wil je als creatieve ondernemer dat zoveel mogelijk mensen binnen de kortste keren weten wie je

bent en wat je doet. Toch is het niet verstandig om in het wildeweg e-mails te beginnen versturen. Niet

alleen hebben zo’n cold mailings weinig effect, jezelf in de inbox worstelen van personen die daar niet om

hebben gevraagd, is erg onprofessioneel. En sinds de inwerkingtreding van de GDPR op 25 mei 2018 zelfs

strafbaar. Je bent gewaarschuwd!

De GDP-wat? De General Data Protection Regulation (of Algemene Verordening Gegevensbescherming voor

de Nederlandstalige medemens) is een verzameling van nieuwe Europese privacyregels die als doel

hebben de persoonlijke levenssfeer van het individu beter te beschermen. Elke onderneming binnen of

buiten de Europese Unie die persoonsgegevens van Europese burgers verwerkt of verzamelt, wordt geacht

zich aan deze regels te houden. Het is de EU trouwens menens: inbreuken kunnen worden bestraft met

boetes tot 20.000.000 euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet — afhankelijk van welk bedrag het

hoogst is. Kortom: bedragen waar zelfs iemand als Mark Zuckerberg al eens een nachtje slaap om laat en

sommen die een gewone sterveling van zijn leven niet bij elkaar krijgt geschraapt.

Reden tot paniek? Niet direct. Het risico dat je bedrijf morgen aan een controle wordt onderworpen, is klein.

Toch willen we niet gezegd hebben dat je de regelgeving met een gerust gemoed aan je laars kan lappen —

integendeel! Want ook al vraagt de GDPR geen écht onoverkomelijke zaken; het zal wel een impact hebben
op je onderneming en sommige bepalingen resulteren in extra administratieve formaliteiten. We helpen je in

dit onderdeel een eindje op weg en geven enkele praktische tips om jezelf zo goed mogelijk in regel met de

GDPR te stellen. Meer gedetailleerde informatie kan je ook vinden op de website van de Belgische
gegevensbeschermingsautoriteit.

KRACHTLIJNEN VAN DE GDPR

De nieuwe regelgeving rond privacy komt niet zomaar uit de lucht gevallen. De nieuwe wetgeving is

gebaseerd op de bestaande wetgeving, maar brengt op enkele vlakken een verbetering, actualisering of

uitdieping mee. Dit is onder andere nodig om harmonisering te brengen tussen de regelgeving in de

verschillende lidstaten en de regels aan te passen aan een samenleving die almaar digitaler wordt.  

Het basisbeginsel van de GDPR is dat er op een redelijke manier wordt omgegaan met de verwerking van

persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaat de wet trouwens meer dan alleen een naam of adres.

Elke vorm van data waardoor een persoon mogelijks kan geïdentificeerd worden — van een IP-adres tot

een strafblad —valt onder de noemer persoonsgegevens.

Meer concreet vertaalt het basisbeginsel zich in onderstaande krachtlijnen:

‘Maar ik hou als kleine starter helemaal geen persoonsgegevens bij!’, denk je nu misschien. Dus je hebt

nergens op je computer een lijst staan met klanten of prospecten? Het adres of telefoonnummer van een

belangrijke leverancier? Door de brede definitie van persoonsgegevens, kan het bijna niet anders dat er in

jouw onderneming ook circuleren. De regels maken dan ook weinig onderscheid tussen een kleine

zelfstandige of een gigantische multinational. Kleine ondernemingen zijn vrijgesteld van enkele financieel

intensieve maatregelen, maar daar stopt de voorkeursbehandeling dan ook: iedereen moet zich aan de

vernieuwde spelregels houden.

 

Personen hebben het recht om op elk moment hun gegevens in te kijken, te corrigeren of te veranderen.»

Personen dienen expliciete toestemming te geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens voor welk

doeleinde dan ook.

»

Personen kunnen de toestemming voor het gebruik van hun gegevens op eender welk moment terug

intrekken.

»

Personen hebben het recht om vergeten te worden.»

Personen hebben het recht om klacht in te dienen als ze niet akkoord gaan dat er bepaalde

persoonsgegevens van hen worden bijgehouden.

»

Last but not least: wanneer je de persoonsgegevens niet langer nodig hebt voor de verwerking ervan,

mag je ze niet langer dan twee jaar bijhouden.

»
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DE ZES RECHTSGRONDEN

Om persoonsgegevens te mogen verwerken, moet je gebruik kunnen maken van een van de zes

rechtsgronden. De ene zal voor creatieve ondernemingen al nuttiger zijn dan de andere, maar hieronder

belichten we ze allemaal kort.

De GDPR stelt dat de verwerking van persoonsgegevens slechts rechtmatig is als je één van de zes

rechtsgronden kan inroepen. ‘Keuze genoeg’, zou je denken, maar je bent in je privacyverklaring wel

verplicht om op voorhand te vermelden van welke rechtsgrond je gebruik maakt. Verwisselen is niet

toegestaan, dus is het belangrijk om op voorhand goed na te denken van welke rechtsgrond je gebruik wil

maken.

1. Toestemming

De eerste rechtsgrond is toestemming. Klinkt eenvoudig, maar er komt meer bij kijken dan je op het eerste

zicht zou denken. Ten eerste dient de toestemming expliciet te zijn. Gedaan dus met het hamsteren van e-

mailadressen op sociale media of uit grote databestanden. Het is niet omdat iemand je Facebookpagina leuk

vindt, dat hij ook e-mails van jou wil ontvangen. Wil je iemand via een nieuwsbrief op de hoogte houden

van je activiteiten, dan zal die persoon daar expliciet en actief zijn toestemming voor moeten geven. Zoiets

heet in vakterminologie ‘opt-in’.

Het vervelende aan toestemming is dat een persoon zijn toestemming even gemakkelijk moet kunnen

intrekken. Wanneer dat het geval is, heb je geen rechtsgrond meer en mogen de persoonsgegevens met

andere woorden niet langer verwerkt worden.

De praktijk wijst uit dat nogal wat ondernemingen denken te kunnen aantonen dat bestaande klanten hun

gegevens moedwillig hebben achtergelaten en dus geen nieuwe expliciete toestemming hoeven te vragen.

Toekomstige rechtspraak zal moeten uitwijzen in hoeverre deze handelspraktijk in regel is met de GDPR,

maar bij twijfel is het in elk geval veiliger om in de obligatoire mail met je geüpdatete privacybeleid

expliciet toestemming te vragen om de persoonsgegevens te gebruiken. Nog volgens de GDPR kunnen -16-

jarigen geen expliciete toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens zonder

uitdrukkelijk akkoord van een ouder. Hoe ondernemingen geacht worden om dit ten gronde te controleren,

is echter nog niet helemaal duidelijk.

2. Uitvoering van een overeenkomst

De tweede rechtsgrond stelt dat de verwerking van persoonsgegevens mogelijk moet zijn wanneer deze

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst. Van belang hierbij is dat de overeenkomst

onder geen enkel beding kan worden uitgevoerd zonder die persoonsgegevens. Verkoop je bijvoorbeeld

producten via een online webshop, dan heb je de naam en het adres van de klant nodig om die zaken te

kunnen leveren.

3. Wettelijke verplichting

4. Vitale belangen

Het spreekt voor zich dat de persoonsgegevens van iemand mogen verwerkt worden als dit toelaat om het

leven van die persoon te redden. Vitaal belang is de vierde rechtsgrond maar gezien het hier enkel gaat om

levensbedreigende situaties, zoals bijvoorbeeld een spoedbehandeling na een zwaar verkeersongeval, zal

deze rechtsgrond in de realiteit enkel mogen aangewend worden wanneer er geen enkele andere

mogelijkheid is.

5. Algemeen belang

Als er een taak van algemeen belang vervuld dient te worden waarvoor de verwerking van

persoonsgegevens noodzakelijk is, dan mogen de persoonsgegevens verwerkt worden. Net als bij de

rechtsgrond van de wettelijke verplichting zal er in dat geval een andere wettelijke grondslag zijn waarin

dit wordt bepaald. Onder deze rechtsgrond vallen in de eerste plaats de gebruikelijke verwerkingen die

namens de overheid dienen te gebeuren.

6. Gerechtvaardigd belang

De zesde en laatste rechtsgrond laat het meeste ruimte voor interpretatie en is net daardoor voor heel wat

(creatieve) ondernemers wellicht interessant. Om het gerechtvaardigd belang als rechtsgrond in te roepen

moet je een belangenafweging maken. Wat is er belangrijker: de mogelijkheid tot het verwerken van de

persoonsgegevens of de privacybelangen van de betrokken persoon? De wet zet met deze rechtsgrond van

het gerechtvaardigd belang de deur open om aan direct marketing te doen en is tevens belangrijk voor

fotografen en journalisten om hun werk naar behoren te kunnen uitvoeren.

NAAR EEN VERNIEUWD PRIVACYBELEID
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Wedstrijden

Er bestaan heel wat wedstrijden waarbij creatieve ondernemers kans maken op omkadering en coaching,

een financiële prijs of vergoeding of erkenning en media-aandacht. Sommige wedstrijden baseren zich op je

businessplan of ondernemersidee, andere focussen eerder op de creatieve kant van je onderneming. Voor

de creatieveling kan het winnen van een award de start van een carrière betekenen of deze naar een hoger

niveau tillen. Voor een bedrijf kan het de sleutel zijn naar het betreden van nieuwe markten en waardevolle

media-aandacht genereren.

Vooraleer je je inschrijft, doe je er goed aan het wedstrijdreglement zorgvuldig na te lezen. Let daarbij vooral

op de afspraken rond auteursrechten en hoe de eventuele financiële vergoeding betaald wordt. In dit

overzicht zijn ook wedstrijden opgenomen waarvoor je niet kan inschrijven.

Een algemeen overzicht van ondernemerswedstrijden vind je op de website van VLAIO. Voor milieugerichte
start-ups raden we SE'nSE fonds, dat zaaikapitaal biedt, aan.

Lees in dit artikel meer over het belang van designawards.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/hoe-kunnen-designprijzen-je-carriere-beinvloeden)

Binnen de verschillende designdisciplines en de verschillende sectoren waarvoor designers ingezet

worden, is er een groot aanbod van internationale wedstrijden. Een overzicht kan je onder meer vinden

op Awards List en World Design Contests. Hierbij een selectie: Red Dot Award Design Awards, The A' Design
Awards, International Design Excellence Awards, DMI Design Value Awards, James Dyson Award, European
Design Awards, International Design Awards, iF Design Award.

Daarnaast stellen we ook vast dat Belgische designers deelnemen aan volgende awards:

De Henry van de Velde Awards, jaarlijks uitgereikt door Flanders DC, zijn de belangrijkste designprijzen in

België. Voor zeven van de twaalf categorieën kan er met producten en diensten ingeschreven worden

met goed en verantwoord design. Een award verhoogt de credibiliteit van de ontwerper bij mogelijke

opdrachtgevers en de projecten krijgen een bredere visibiliteit via de media en in de tentoonstelling in

BOZAR.

»

Designer of the Year is er voor Belgische ontwerpers jonger dan 35 jaar. De prijs is een initiatief van de

vzw Biennale Interieur, Knack Weekend  en Le Vif Weekend  en wordt ondersteund door het Design

Museum Gent, Centre d'innovation et de design au Grand-Hornu en BOZAR.

»

Met de jaarlijkse BKRK Award slaat Bokrijk een brug tussen eigentijdse vormgeving en authentiek

vakmanschap. Een hedendaagse insteek en aangepaste vormgeving, economische haalbaarheid,

duurzaamheid en een referentie naar een authentieke productiemethode zijn sleutelwoorden.

»

Het Handmade In Belgium-label, een initiatief van UNIZO, is een label voor kwaliteitsproducten die op

kleine schaal worden geproduceerd.

»

De Belgian Maker Award bekroont makers — een HIB'ster en een productiebedrijf — die focussen op

innovatie en aandacht hebben voor nieuwe vormen van economie dragen.

»

De Ultima’s, de voormalige Vlaamse Cultuurprijzen, hebben een specifieke erkenning voor vormgeving.»

De Good Design Awards worden jaarlijks uitgereikt door The Chicago Athenaeum voor innovatief en

cutting-edge industrieel, product of grafisch design.

»

De AZ Awards worden jaarlijks uitgereikt door het Canadese architectuur- en designtijdschrift Azure.»

De German Design Awards worden jaarlijks uitgereikt door de German Design Council en behoren tot de

meest prestigieuze productdesignwedstrijden ter wereld.

»

De Loewe Crafts Prize is een internationale wedstrijd voor hedendaagse kunstambachten, uitgereikt door

de Loewe Foundation.

»

Schmuck en Talente zijn twee internationale wedstrijden voor juwelen en voor crafts & design, uitgereikt

door Internationale Handwerksmesse München.

»
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De productiefase is één van de latere fases in je creatief proces. Hoe die fase er precies uitziet, hangt

natuurlijk voor een groot stuk af van je activiteiten: een grafisch vormgever werkt anders dan iemand die

‘diensten’ ontwerpt, en die werkt dan weer anders dan een product designer. In dit onderdeel gaan we in op

de productiefase voor designers die producten ontwerpen en geven we tips voor grafische ontwerpers. Toch

is dit ook interessant leesvoer voor wie in andere domeinen actief is.

Of je ontwerp nu helemaal jouw eigen idee is of gemaakt is op vraag van een bedrijf, je denkt in de

conceptfase al aan de materialen en technieken die het ontwerp tot leven zullen doen komen. Als

ontwerper werk je iteratief — om een bepaalde functie te vervullen of om een bepaalde vormtaal te creëren

— en weeg je voortdurend de mogelijkheden af tegen de aard van je ontwerp en de fase waarin het zich

bevindt. Misschien experimenteer je zelf graag met vernieuwende materialen en technieken, en hou je de

productie liever dicht bij jou. Maar wat als de vraag het aanbod overstijgt en je toch graag wil opschalen?

Het kan nooit kwaad om op voorhand al de verschillende productiebatches in kaart te brengen, met hun

mogelijke gevolgen. Overloop wat er gebeurt als je bijvoorbeeld toch een producent onder de arm zou

nemen of als je bepaalde zaken zou uitbesteden.

Door zo’n dingen te overlopen, ben je al in de ontwerpfase voorbereid op de verschillende

productiemogelijkheden, wat de stap naar de effectieve productie natuurlijk vergemakkelijkt. Wil je graag

nog een extra duwtje in de rug? Dan helpen onze tips je zeker verder!

Richt je je specifiek op service design? Ga dan aan de slag met de Service Design Toolkit.

Productontwerp: tips voor productie

Wanneer je in de productiefase bent aanbeland, is een van de belangrijkste vragen of je zelf gaat

produceren of je productie gaat uitbesteden. We helpen je om de knoop door te hakken én geven tips aan

wie voor de tweede optie kiest.

ZELF PRODUCEREN OF UITBESTEDEN?

Werk je met kleinere aantallen en heb je capaciteit over, of beleef je veel plezier aan het productieproces,

dan kan je ervoor kiezen om je producten zelf te maken. Dit is bijvoorbeeld een goede keuze voor wie

ambachtelijk werkt en de volledige controle wil behouden over het resultaat (dat dan ook zijn eigen

signatuur en meesterschap uitademt). Maar zelf produceren houdt ook risico’s en kosten in. Je zal onder

meer moeten investeren in materialen, machines en/of gereedschap en een werkplaats, en tijd moeten

uittrekken (die je dan weer niet kan besteden aan nieuwe ontwerpen). Pas gestart en op zoek naar een

manier om te besparen op machines, gereedschap en werkruimte? Ga eens na of er open ateliers of

FabLabs in de buurt zijn.

Toch is het soms interessanter om je te laten bijstaan door vakmensen of bedrijven. Neem daarom al tijdens

het ontwerpproces contact op met mogelijke producenten om te vragen vanaf hoeveel stuks zij efficiënt

kunnen produceren voor jou. Hoewel je je natuurlijk niet onmiddellijk moet laten beïnvloeden door wat er

technisch allemaal kan, hebben zij vaak veel vakkennis in huis, waardoor je je product efficiënter en

goedkoper kan uitvoeren, zonder aan kwaliteit in te boeten.

Wil je de productie uitbesteden, maar heb je geen idee aan wie? Denk dan eens na of je het ontwerp niet kan

opsplitsen, bijvoorbeeld volgens de aard van het materiaal. Bekijk welk bedrijf welk onderdeel kan

produceren, en aan welke voorwaarden. Maak wel goede afspraken met het bedrijf, zodat ze zeker niets

veranderen (bv. aan de maatvoering of de oppervlakte-afwerking).

Voor welk productieproces je uiteindelijk ook kiest, denk tijdens het ontwerp al na over de mogelijkheden

om je de creatie na gebruik opnieuw te demonteren en te recycleren. Praat ook met je eventuele producent

over terugnames en hergebruik.

PRODUCTIE
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JE PRODUCTIE UITBESTEDEN

Je hebt de knoop doorgehakt: je gaat je productie uitbesteden. Dan hebben we enkele tips voor jou in petto...

Hou bij je ontwerpbeslissingen al rekening met de prijs.

Vraag op tijd een prijsindicatie aan je producent, zodat je meteen op alle niveaus de juiste

ontwerpbeslissingen kan maken. Je krijgt het beste beeld met een ‘prijs-naargelang-aantal-bestelde-

stuks’ (ook wel ‘gestaffelde prijzen’ genoemd). De meeste producenten rekenen administratie- en

opstartkosten aan voor elke nieuwe bestelling. Je stukprijs varieert dus: hou hier rekening mee voor je

prijszetting.

Vraag bijvoorbeeld de prijs voor vijftig stuks, honderd stuks, tweehonderd stuks, enzoverder. Informeer ook

naar de opstartkost per bestelling. Met deze informatie kan je beginnen rekenen. Het is logisch dat de

stukprijs lager ligt bij een bestelling van tweehonderd dan een van vijftig stuks. Ga strategisch om met dit

soort informatie. Misschien levert een grote bestelling van een bepaald onderdeel wel een interessant

prijsvoordeel op, terwijl dit voor andere onderdelen niet zo is. Even verduidelijken met een concreet

voorbeeld. Stel, een bepaald stalen tafelframe wordt een pak goedkoper vanaf twintig stuks. Maar het

marmeren tafelblad dat erbij hoort, vraagt altijd om een vorm van maatwerk. Misschien kan je er in dit

voorbeeld voor kiezen om toch al te investeren in twintig onderstellen, en bij elke verkoop het tafelblad op

maat laten produceren. Dit vraagt een wat grotere investering in het begin, maar op het einde van de rit

kom je per stuk goedkoper uit.

Maak goede productietekeningen, die afgestemd zijn op het productiebedrijf.

Goede productietekeningen zijn een must als je in zee gaat met een productiebedrijf. Vooral de delen die je

moet verbinden met onderdelen die bij een andere producent worden gemaakt, werk je het best in detail uit

in je tekeningen. Analyseer alle onderdelen grondig na de eerste (test)productie bij de verschillende

producenten. Hierbij gaat je aandacht vooral naar hun compatibiliteit, maar ook naar de assemblage van

het geheel. Gebeurt de assemblage bij één van de producenten, bij een verkooppunt, of bij de eindgebruiker

zelf? Wie draagt in elk scenario de verantwoordelijkheid voor het eindproduct?

Contacteer een aantal producenten tijdens het ontwerpproces en verzamel hun
feedback.

Als je weet welk proces je producent hanteert, weet je welke informatie hij nodig heeft om het correct uit te

voeren — en welke details jij dus moet aanleveren. Hou onder meer rekening met de toleranties van

materialen, hun krimp en uitzetting, de pasvorm, lossingshoeken, oppervlakte-afwerkingen en de gevolgen

van hun dikte en slijtgevoeligheid, assemblage, verpakking en zelfs transport.

Bespreek voor de aanvang van de productie nog eens alle tekeningen met het bedrijf.

Vaak is degene waarmee je het ontwerp en de werktekeningen bespreekt niet de persoon die je product

effectief gaat maken. Maak de tekeningen zo duidelijk mogelijk en pas ze na zo’n besprekingen ook aan.

Zorgt het bedrijf zelf voor de definitieve productietekeningen? Kijk er dan samen nog eens naar, en vraag ze

indien mogelijk achteraf op. Vaak verschillen ze lichtjes van de tekeningen die jij aanleverde.

Zorg voor een goede communicatie met alle producenten die onderdelen maken voor
jou.

Idealiter stroomlijn je niet alleen jouw communicatie met de producten, maar ook die tussen de

producenten onderling. Het kan namelijk gebeuren dat bepaalde onderdelen van de ene naar de andere

producent moeten voor assemblage of verdere verwerking. Zeker in zo’n geval is een goede controle
belangrijk. Meet toleranties na en doe steekproeven naar de oppervlaktebehandeling, technische

verbindingen en kleurafwijkingen.

Maak op voorhand goede afspraken: denk aan assemblage en stock.

Bespreek de assemblage van de verschillende onderdelen op voorhand goed met de betrokken

producenten. Dit bespaart je een hoop gedoe op vlak van transport, verpakking en controles. Bespreek ook

wie welke onderdelen in stock zal houden, wie hiervoor verantwoordelijk is en of er kosten aan verbonden

zijn.

Denk voor de assemblage en de verpakking ook eens aan maatwerkbedrijven (of ‘beschutte werkplaatsen’,

zoals ze vroeger genoemd werden). Zij zijn niet alleen flexibel in het opvangen en plannen van werk; je

steunt ook de sociale economie door hen een kans te geven.

Meer tips van Marnick Smessaert van DARK en Steven Dehollander van Pilipili? Check ze in ons magazine.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/10-tips-voor-productie-design)
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Grafisch ontwerp: tips voor productie

Om in de productiefase niet voor verrassingen te komen staan, moet je al in de ontwerpfase over een heel

aantal zaken nadenken.

Zo beïnvloedt het formaat dat je kiest bijvoorbeeld de kostprijs. Door je ontwerp af te stemmen op de

grootte van de papiervellen, beperk je het snijafval. Behalve het formaat van je ontwerp zijn ook zaken als

de oplage, verzending en impact op het milieu factoren om rekening mee te houden. We vertellen je er graag

meer over!

OPLAGE

Welk soort druk het meest geschikt is, zal onder meer afhangen van de oplage. Middelgrote tot grote

oplages worden standaard offset gedrukt, terwijl bij kleinere oplages vaker voor  digitale druk wordt gekozen.

In het tweede geval kan je niet met PMS-kleuren werken. Een voordeel is dan weer dat je het drukwerk kan

personaliseren (denk bijvoorbeeld aan mailings met persoonlijke aanschrijving). Daarnaast zijn er voor

relatief kleine oplages nog andere technieken zoals letterpress, risoprint of zeefdruk — afhankelijk van de

drager en het resultaat dat je voor ogen hebt. In verschillende steden zijn er plekken waar je zelf met deze

technieken aan de slag kan.

DRAGER

De keuze van de drager  vormt een belangrijk aspect van het ontwerp. Zo is niet elk gestreken of

ongestreken papier geschikt voor om het even welke druktechniek of drukveredeling, dus het is aan te

raden om de opties op tijd te bestuderen. Antalis, Igepa, Papyrus en Fedrigoni zijn enkele

papierleveranciers in België waar je als professioneel grafisch ontwerper stalen kan opvragen. Zo bouw je

een collectie van papierstalen op, waarin je bij elke nieuwe opdracht kan gaan snuisteren. Hou rekening met

de tijd die je verliest als de drukkerij het gekozen papier niet in huis heeft en het dus moet bestellen.

VERZENDING

Als je drukwerk maakt dat verzonden moet worden naar klanten, is het ook evident dat je rekening houdt

met het gewicht en het formaat van het drukwerk, zodat de verzendkosten niet te hoog oplopen.

IMPACT OP HET MILIEU

Als je kiest voor papier met een bosbouwlabel zoals FSC, weet je dat het afkomstig is uit duurzaam

beheerde bossen.

Verder vermijd je papierverspilling met printing on demand : het product wordt namelijk pas gedrukt als er

effectief vraag naar is.

Probeer tot slot te werken met een CO2-neutrale drukkerij. CO2-neutraal drukken draait niet enkel om de

rechtstreekse CO2-uitstoot van de drukkerij, maar ook om de variabelen van een specifiek drukwerk, zoals

de oplage, de afmetingen, het papier, de gebruikte hoeveelheid inkt en het soort pers. Door al deze factoren

in kaart te brengen, kan de drukkerij de CO2-uitstoot per drukwerk berekenen. De klant verbindt zich er

vervolgens toe om dit te compenseren, bijvoorbeeld door groene emissierechten aan te kopen in een

duurzaam project.
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DE SAMENWERKING MET PRODUCENTEN

Als grafisch ontwerper sta je niet alleen in voor het ontwerp, maar ook voor de opvolging van het drukken.

Dit gaat van het opvragen van offertes bij drukkerijen tot en met de effectieve levering van het drukwerk.

Werk je in opdracht, dan kunnen al deze stappen eventueel in nauw overleg met de opdrachtgever

gebeuren.

Vormelijke, financiële, technische en praktische aspecten staan niet los van elkaar. Zo is het cruciaal dat je

je ontwerpidee al in een vroeg stadium aftoetst aan het beschikbare budget, de technische haalbaarheid en

de praktische vereisten (zoals de timing). Om achteraf niet voor verrassingen te komen staan, is een goede

briefing door de opdrachtgever ook cruciaal. Naast uiteraard de inhoudelijke briefing en de verwachtingen

qua look and feel, verdienen vooral de financiële en praktische aspecten extra aandacht.

Zodra je een idee hebt over het formaat, aantal pagina’s, druk, oplage, papier en afwerking of

drukveredeling, is het tijd om offertes aan te vragen bij drukkerijen. Als je opdrachtgever met een vaste

drukker werkt, is dit natuurlijk een overbodige stap.

Bij complexe opdrachten voorzie je het best een digitale en/of fysieke maquette, want sommige dingen krijg

je nu eenmaal moeilijk in woorden uitgelegd. Zo ben je zeker dat er geen discrepantie bestaat tussen wat jij

als ontwerper in je gedachten hebt, en wat de drukkerij uit de offerte begrepen heeft. In het geval van een

boek, kan je bij de papierleverancier een dummy opvragen met de exacte afmetingen, het juiste aantal

pagina’s, papier en afwerking, zodat je weet hoe je boek er als object precies zal uitzien. De pagina’s met je

eigen ogen zien openvallen, maakt een wereld van verschil.

Je kennis bijschaven

Om zo efficiënt mogelijk te produceren, moet je als designer ook heel wat technisch inzicht hebben. Schaaf

je kennis bij door langs gaan bij producenten of door beurzen voor producenten te bezoeken.

Enkele inspiratiebronnen en leestips:

MateriologyMateriology is een helder boek over materialen en technieken voor creatieve professionals. Je kan er

inzichten uithalen rond het correct gebruik van populaire materialen en productietechnieken.

»

Tore Bleuzé wijdt zijn inspirerende website Design To Connect aan het verbinden van verschillende

onderdelen en materialen.

»

de sectorfederaties in België kunnen je helpen om de juiste producent te vinden»

Fedustria vertegenwoordigt de ondernemingen uit de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie»

WOOD.BE ondersteunt de ondernemingen in de hout- en meubelindustrie, met aandacht voor een

innovatieve en duurzame toekomst  

»

Clusta is het kenniscentrum en de R&D-partner voor de metaalindustrie»

Centexbel is het Centrum voor textiel en kunststof»

TIO3 staat ook bekend als het Textiel Innovatie Center»

Materio biedt een interessante materialenbibliotheek aan»

het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie geeft advies over onder meer de optimalisatie

van het grafische productieproces, soorten druktechnieken en duurzaam drukken. Je kan er persoonlijk

advies vragen, online informatie opzoeken en deelnemen aan workshops.

»

het Plantin Instituut voor Typografie organiseert regelmatig cursussen over grafische productie»

de Ghent PDF Workgroup heeft een handige website waar je terecht kan voor de laatste profielen om pdf’s

aan te maken.

»
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Een sterke creatie maken of een straffe dienst aanbieden, volstaat niet om een bedrijf te runnen. Je moet je

werk ook aan de man kunnen brengen. En of je dat nu zelf doet of daar iemand voor inschakelt, een aantal

basisprincipes heb je sowieso maar beter onder de knie.

Een goede verkoop start met de juiste prijs. Vraag je te veel of te weinig, dan kom je ongetwijfeld in de

problemen. Je wacht uiteraard niet met je prijszetting tot je aan de effectieve verkoop toekomt: normaal

gezien heb je hier al uitgebreid over nagedacht toen je je businessplan maakte. Toch is je prijszetting geen

statisch gegeven dat je één keer bekijkt en daarna links laat liggen.

Zit je prijs goed? Dan komt het erop aan een verhaal te vertellen dat jouw doelpubliek niet alleen interesse

doet krijgen in je merk, product of bedrijf, maar ook effectief verleidt tot een aankoop. In het beste geval

blijft het niet bij die ene aankoop, maar bouw je een trouw klantenbestand op. Marketing en verkoop gaan

dan ook hand in hand en moeten op elkaar afgestemd zijn. In dit onderdeel komen de verschillende

verkoopstrategieën, -kanalen en -methodieken uitgebreid aan bod.

Naast deze strategieën zijn er ook een aantal ‘tools’ die je helpen om jouw product of concept aan de man te

brengen. Een van de bekendste en belangrijkste instrumenten binnen de creatieve industrie is het portfolio.

De do’s en dont’s van een sterk portfolio zijn dan ook verplicht leesvoer!

De juiste prijs

Voor je product of dienst de (digitale) deur uit kan beginnen vliegen, moet je uiteraard beslissen welke prijs

je erop plakt. Vraag je te weinig, dan kom je niet uit de kosten. Vraag je te veel, dan houden je potentiële

klanten hun portemonnee stevig dicht geklemd of stel je hen teleur. Neem daarom de tijd om goed over

jouw prijszetting na te denken. We helpen je alvast op weg!

JE PRIJS VERTELT WIE JE BENT

De prijs die je vraagt, is — verrassend genoeg misschien — niet alleen van belang voor het financiële

aspect van jouw bedrijf. Via je prijs bepaal je bewust of onbewust je positie op de markt, de service of

kwaliteit die klanten van je verwachten en zelfs de manier waarop je promotie voert. Even verduidelijken...

Je minimumprijs bepalen? Dat kan eenvoudig met onze prijszettingstool. Ga naar prijsinzicht.be.

(http://www.prijsinzicht.be)

VERKOOP

Positie op de markt
Een prijs wekt associaties op, bijvoorbeeld met kwaliteit, betrouwbaarheid of vernieuwing. Daarnaast zal

je prijs een aantal mogelijke klanten aanspreken of net uitsluiten. Wil je voor een specifieke doelgroep

werken, dan moet je je prijs afstemmen op hun financiële draagkracht.

»

Service en kwaliteit
Een hoger prijskaartje creëert verwachtingen die je natuurlijk ook moet inlossen. Zo verschillen een

haute-couturejurk en een confectiemodel op veel meer vlakken dan alleen de prijs. Een haute-

couturejurk wordt in een privésalon perfect op maat gemaakt. Deze dienst kan je niet aanbieden als je

kiest voor een lagere prijs.

»

Marketing
Liggen je communicatie- en verkoopkanalen in lijn met je prijs? ‘Twee halen, één betalen’ is bijvoorbeeld

geen strategie die je bij duurdere producten toepast. Tot slot biedt creatieve marketing ook een

meerwaarde.

»
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DE IMPACT VAN JE PRIJS

Zelfs al ben je niet het type ondernemer dat elke cent in twee bijt en wekelijks angstvallig zijn inkomsten

telt, de prijs die je vraagt voor jouw product of dienst is het bestuderen waard, want hij heeft een

gigantische invloed op wat je op het einde van de rit overhoudt. Dit spreekt misschien voor zich, maar de

grootte van de impact blijkt het best uit een voorbeeldje.

Stel:

Stel nu:

Let op, want het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Een korting van vijf euro is in het bovenstaande voorbeeld

peanuts voor je klant (die 105 euro betaalt i.p.v. 110 euro), maar voor jouw bedrijf is die beslissing

desastreus: je halveert namelijk je winst.

Hoe bepaal je als grafisch ontwerper je prijs en hoe stel je een offerte op? Ontdek de tips van Lauren
Grusenmeyer.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/hoe-bepaal-je-als-grafisch-ontwerper-een-goede-prijs-en-hoe-stel-

je-precies-een-offerte-op)

HOE BEPAAL JE JOUW PRIJS?

Bekijk op deze infographic hoe jij je prijs op een gefundeerde manier kan bepalen. 

Klik op de illustratie om de infographic (door Brecht Vanzieleghem) te downloaden.
(/uploads/media/5b7d4ce312895/infographic-prijsbepaling-design.pdf?token=http://flandersdc.be/uploads/media/5b7d4ce312895/infographic-

prijsbepaling-design.pdf)

DRIE TECHNIEKEN VOOR PRIJSBEPALING

Er zijn drie manieren waarop je je prijs kan bepalen: een kostengebaseerde, een waardegebaseerde en een

marktgebaseerde. De beste methode is om eens te proeven van elk van die technieken, en dan een keuze te

maken op basis van de drie prijzen die je uitkomt.

je maakt een product dat jou in totaal 100 euro kost (aan ontwerp, productie, jouw eigen loon,…)»

jij vraagt aan de klant ( bijvoorbeeld een verkoper) 110 euro»

dan hou je op het einde 10 euro over»

dat je je prijs verhoogt naar 120 euro»

voor jouw klant is dit een relatief kleine prijsstijging (eentje van 9%, om precies te zijn)»

maar voor jouw onderneming maakt dit een wereld van verschil: je houdt 20 euro over in plaats van 10

euro, en je verdubbelt je winst

»
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Kostengebaseerd

Deze prijsbepaling is gebaseerd op de werkelijke kosten die je product of dienst met zich meebrengt. De

prijs moet minstens hoger liggen dan die kosten, maar je kan altijd meer vragen. Het is natuurlijk cruciaal

dat je alle kosten zoals marktonderzoek, productontwikkeling, investeringen, communicatie en marketing,

administratieve kosten, reiskosten, agenten of distributeurs, transportkosten, chargebacks, stockage,

intellectuele eigendom, je eigen loon, verpakking en zoveel meer in rekening brengt. Als je jouw eigen loon

bijvoorbeeld vergeet mee te tellen, of de kosten voor de verpakking en de stockage uit het oog verliest, dan

kom je in de problemen.

Het is aangeraden om zo snel mogelijk met deze kostengebaseerde techniek al een eerste schets ( pre-

costing) te maken van je prijs. Deze prijs kan je vervolgens terugkoppelen naar de noden en waarden van je

klant en de identiteit van je merk en bijschaven indien nodig, op basis van de andere technieken.

Waardegebaseerd of klantengebaseerd

Deze methode is niet voor elke industrie van toepassing. Hij zal bijvoorbeeld minder relevant zijn voor de

verkoop van games, maar kan net wél handig zijn voor het bepalen van een tarief voor een dienstverlening.

Hierbij ga je uit van de meerwaarde die jouw product of dienst oplevert voor de klant. Als jij als

dienstverlener een aantal taken uit handen neemt van jouw klanten, hoeveel tijd winnen ze dan? De tijd (en

dus ook de personeelskost) die zij uitsparen door jouw hulp in te schakelen, is de ‘waarde’ van jouw aanbod

en moet dus vertaald worden naar een bepaalde prijs. In de creatieve sector speelt ook de symbolische

waarde van een dienst of product een rol. Met andere woorden: de meerwaarde van creativiteit is niet altijd

functioneel. Denk aan de citruspers van Philippe Starck, die in de eerste plaats een designobject is. Zelf zei

Starck hierover: “Mijn pers is niet bedoeld om citroenen te persen, maar om gesprekken te starten.”

Zo’n symbolische waarde is niet objectief te bepalen, maar hangt af van de waarde die de klant eraan

hecht. Om er een boutade tegenaan te gooien: ‘de juiste prijs is de hoogste prijs die een klant ervoor zou

willen betalen’. Omdat dit een subjectieve prijsbepaling is, is het wellicht de moeilijkste van de drie

manieren. Maar het is wel de techniek die het meeste geld kan opbrengen. Als jij creatief werk verkoopt

waarvoor mensen heel veel zouden willen betalen, maar jij vraagt (te) weinig, dan laat je geld op tafel

liggen.

Bekijk hier het webinar waarin business innovation coach Andries Reymer dieper ingaat op value based
pricing.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/webinar-value-based-pricing)

Marktgebaseerd

Je kan tot slot ook kijken naar wat anderen met gelijkaardige producten of diensten doen. Zo’n

marktgebaseerde prijsbepaling wordt ook wel benchmarking genoemd. Jij bestudeert de concurrentie en

zet jouw prijs af ten opzichte van wat zij vragen. Ga daarvoor op zoek naar concurrenten of collega’s waar

je naar opkijkt, maar wees realistisch. Als starter hoef je je niet meteen te spiegelen aan iemand met meer

dan twintig jaar ervaring. Die zal altijd duurder zijn — en wellicht terecht. Maar dat betekent zeker niet dat

je je als starter blind moet staren op de prijs van de goedkoopste andere starter die je kan vinden. Hoe je

dan wél te werk moet gaan? Kijk naar de prijs die anderen vragen, neem (jouw perceptie van) de kwaliteit

van hun werk mee in de vergelijking, en bepaal op basis daarvan jouw prijs. Als jouw werk even goed is,

hoef je zeker niet goedkoper te zijn!

DE JUISTE PRIJS BEPALEN

Op basis van je waarde, je kosten en wat de concurrentie doet, heb je drie richtprijzen verzameld. Maar

welke van die drie is nu jouw ideale prijs? We stelden drie scenario’s op om je wegwijs te maken.

De waardegebaseerde prijs ligt hoger dan je kosten en komt in de buurt van de markt.

Prima: je hebt een goede marge en het zal niet al te moeilijk worden om je klanten te overtuigen

»

De waardegebaseerde prijs ligt boven de marktprijs.

Gewaagd, maar boeiend: je zal sterk moeten inzetten op communicatie om je meerwaarde te vertalen

naar je klanten, maar op termijn loont deze strategie wel.

»

De prijs op basis van je kosten ligt hoger dan de gangbare marktprijs.

Dit is een moeilijk scenario. Denk na over wat je kan veranderen of hoe je kosten kan besparen. Is het wel

genoeg om enkel in te zetten op de waarde die je biedt?

»

flandersdc.be Return on Creativity 62/137

http://flandersdc.be/nl/magazine/webinar-value-based-pricing


Ine Dehandschutter,
Matuvu

Lees ook het artikel in ons magazine met 3 hacks om je prijs als verkoopinstrument in te zetten!

(http://flandersdc.be/nl/magazine/3-hacks-om-je-prijs-in-te-zetten-als-verkoopinstrument)

“Ik werk meestal met projectprijzen die
gekoppeld zijn aan een dagprijs en een
winstmarge die daarop zit.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/ine-dehandschutter-prijsbepaling) 

Rechtstreeks of via een partner verkopen?

Je kan je product verkopen via verschillende kanalen — en afhankelijk daarvan kies je voor een bepaalde

aanpak of strategie. Het grootste verschil is of je uitgaat van een verkoop aan winkels of bedrijven (B2B of

business to business), of dat je beslist om rechtstreeks te verkopen aan jouw eindklant (B2C of business to

consumer). Beide systemen hebben hun voor- en nadelen.

Als designer hangt je manier van verkopen voornamelijk af van in welk subdomein je actief bent en van je
manier van werken. Als je bijvoorbeeld in opdracht werkt, verkoop je geen afgewerkt eindproduct, maar

moet je actief op zoek naar klanten om voor te werken.

RECHTSTREEKS VERKOPEN (B2C)

B2C heeft als grote voordeel dat je tussenstappen vermijdt. Zeker als je weet dat elke tussenschakel in de

keten een graantje meepikt, is dit een interessante manier van werken. Sla je al die schakels over en

verkoop je rechtstreeks aan jouw eindklant, dan is wat hij neertelt voor jouw product helemaal gelijk aan

wat jij erop verdient. Een ander groot voordeel aan B2C-verkoop is dat je rechtstreeks contact hebt met je

eindklant. Je weet precies wie jouw creaties koopt en je kan vaak meteen hun reacties zien of feedback

vragen. Dat is niet onbelangrijk voor je verdere evolutie als creatieve ondernemer.

Het grote nadeel van B2C is natuurlijk dat jij zelf alle klanten moet vinden, overtuigen om te kopen en

inschatten hoeveel ze willen kopen. En tenzij je een absolute kei bent in marketing is dat niet zo eenvoudig

als het misschien lijkt. Hiervoor kan je ook gebruik maken van sociale media, zo kan je je beter

onderdompelen in de interesses van je klant. Welke merken ze volgen of leuk vinden, welke bloggers of

artiesten hun voorkeur dragen. Meer info over sociale media kan je vinden in het onderdeel marketing en
communicatie. Zoals iedereen, verandert ook je klant in zijn opinie en visie, vooral een jonge en trendy

klant, een belangrijk segment in de creatieve sector. B2C vraagt dus een constante opvolging.

Benieuwd hoe je zo’n B2C-verkoop aanpakt? Lees dan zeker meer over welke kanalen je kan inzetten.

(http://flandersdc.be/nl/gids/verkoop/verkoop-aan-eindklant)

flandersdc.be Return on Creativity 63/137

http://flandersdc.be/nl/magazine/3-hacks-om-je-prijs-in-te-zetten-als-verkoopinstrument
http://flandersdc.be/nl/magazine/ine-dehandschutter-prijsbepaling
http://flandersdc.be/nl/gids/landschap
http://flandersdc.be/nl/gids/starten/businessplan-maken
http://flandersdc.be/nl/gids/communicatie
http://flandersdc.be/nl/gids/communicatie
http://flandersdc.be/nl/gids/verkoop/verkoop-aan-eindklant


VIA EEN PARTNER VERKOPEN (B2B)

De aankopers of buyers van retail winkels handelen anders dan je rechtstreekse eindconsument. De

aankopers van multibrand, concept of department stores kopen niet op basis van emotionele behoeften,

wat in de creatieve sector een grote drijfveer is die aanzet tot kopen. Zij verkiezen het ene merk boven het

andere merk op basis van trends, verkoopcijfers met andere woorden, en bekijken de potentiële impact van

je merk op de bekendheid van hun eigen winkel.

Een tool die je kan helpen bij het ontdekken van de noden en verwachtingen van je B2B-klant is het

acroniem SAVE. SAVE is een vernieuwde versie van de 4 P’s en is bedacht door Rich Ettenson, Eduardo

Conrado en Jonathan Knowles.

Bij B2B-verkoop gaat het niet louter om de verkoop van je product maar om het aanbieden van een

oplossing voor de retail winkel. Ze houden rekening met de kostprijs maar ook met de waarde die je hen als

merk kan bieden. Zo breng je hen op de hoogte van nieuwe noden en waarden van je klant en reik je hen een

nieuwe toegang aan tot je gemeenschappelijke eindconsument.

Als je kiest voor B2B, dan surf je mee op het succes dat winkels en bedrijven al hebben. De klant kent die

winkels en loopt er dus sowieso langs. Misschien koopt hij dan ook wel jouw product. Maar B2B-verkoop

omvat meer dan jouw producten via winkels aan de man brengen. Werk je bijvoorbeeld als freelance-

copywriter voor een of meerdere grote communicatiebureaus, dan werk je ook B2B: je profiteert mee van

het succes van de bureaus, die voor jou de marketinginspanning doen en jouw diensten mee opnemen in

hun aanbod.

Die gemakkelijke toegang tot de markt heeft natuurlijk een prijs — letterlijk. Door B2B te verkopen, verlies

je een deel van je inkomsten, want de tussenschakel moet ook wat verdienen. Welke marge de winkel of het

bedrijf precies aanrekent, hangt af van jouw situatie en sector. Als je diensten aanbiedt (zoals de

copywriter uit ons voorbeeld), bedraagt de marge soms 10% tot 20%. Dus als de klant 120 euro betaalt aan

je tussenschakel, dan hou jij daar 100 euro aan over. Bij producten die in winkels verkocht worden, lopen de

percenten op tot 160 (zeker voor high fashion of design). In die situatie krijg jij 100 euro van een klant die

voor jouw product 260 euro betaalt. Wil je weten wat je aan die 100 euro effectief overhoudt? Dan moet je

daar nog alle productiekosten en jouw eigen kosten van aftrekken. In het onderdeel over prijsbepaling krijg

je hierover meer informatie.

Een kei worden in B2B-sales? Lees er meer over in het onderdeel over verkoop via partners.

(http://flandersdc.be/nl/gids/verkoop/via-partners-verkopen)

EEN COMBINATIE VAN B2C EN B2B

Kiezen is verliezen, toch? In sommige gevallen is het inderdaad een goed idee om beide vormen van

verkoop — B2B aan winkels of bedrijven, en B2C rechtstreeks aan de eindklant — te combineren. Als je het

slim aanpakt, geniet je van de voordelen van beide systemen.

Download hier een basistemplate voor aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/aankoop-en-verkoopsvoorwaarden)

Maak in dat geval wel goede afspraken, want door jouw B2C-activiteiten word je zelf een concurrent van de

winkels of bedrijven waaraan je B2B verkoopt. Zorg er dus voor dat jouw eigen winkel (B2C) dezelfde prijzen

hanteert als de retailers (B2B). Zo blijven de winkels met wie je samenwerkt tevreden én hou je meer over

voor jezelf. Twee keer gewonnen, dus! Ook als je meerdere nationale of internationale verkooppunten hebt,

hou je best de prijs in de gaten voor alle verschillende verkooppunten. Anders kunnen dezelfde producten

door verschillen in transportkosten, douanekosten en koers een verschillende prijs hebben op basis van

hun geografische locatie. Dat is voor je klant nogal verwarrend, want dankzij het internet is elke klant

natuurlijk een globale klant.

Op zoek naar tips om klanten te vinden? Lees dan dit artikel!

(http://flandersdc.be/nl/magazine/9-tips-om-klanten-te-vinden)

Product staat voor Solution of oplossing»

Plaats staat voor Acces of toegang»

Prijs staat voor Value of waarde»

Promotie staat voor Education of opleiding»
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Ellen Kegels,
LNKnits

Speel het wel fair. Werkte je bijvoorbeeld als copywriter via een bureau voor een bepaalde klant, dan is het

niet zo netjes om die eindklant achteraf rechtstreeks te benaderen. Niet alleen voor diensten, maar ook

voor producten geldt deze regel. Als jij een designmeubel ontwerpt waarvoor de klant in de winkel 2.600

euro moet neertellen, dan gaat die designwinkel het niet fijn vinden om datzelfde meubel voor maar 1.000

euro op jouw eigen webshop te zien staan.

In dit webinar Verkopen, wat kost mij dat? met Maarten Statius Muller wordt dieper ingegaan op enkele veel

gebruikte verkoopkanalen voor designproducten en -meubelen en gaat hij in op de financiële afspraken die

per kanaal gangbaar zijn. 

Rechtstreeks: verkoop aan de eindklant

De keuzes in je verkoopstrategie brengen duidelijk heel concrete gevolgen met zich mee. We zetten even

een aantal van de voornaamste zaken om in het achterhoofd te houden bij B2C-verkoop op een rijtje.

Nog niet zeker over jouw B2B / B2C-aanpak? Lees meer over het verschil tussen rechtstreekse verkoop en
verkoop via partners.

(http://flandersdc.be/nl/gids/verkoop/rechtstreeks-of-partner)

JE EIGEN WINKEL

Het voordeel aan een eigen winkel is dat je er een heel persoonlijke visie kan uitdragen. Bovendien krijg je

meteen nuttige feedback op je collectie. De beste feedback komt namelijk van je consumenten. Daarom is

het — zeker in de beginfase — sowieso verhelderend om eens zelf te verkopen aan klanten. Dan zie je

meteen wat aanslaat en wat niet.

Toch zijn er ook nadelen verbonden aan een eigen winkel. Je bent om te beginnen misschien niet altijd de

beste verkoper, aangezien je heel dicht bij je collectie staat. Wachten op klanten kan bovendien tot

frustratie leiden, aangezien dit kostbare tijd is die je niet gebruikt om creatief bezig te zijn.

Heb je nood aan informatie, richtlijnen en tools over winkelbeleving? Dan kan Retail Design Lab je misschien
verder helpen.

(https://www.retaildesignlab.be/)

Vergeet ook niet dat een winkel gemanaged moet worden. Start niet halsoverkop een eigen winkel omdat je

ogenschijnlijk grotere marges kan halen. Een eigen winkel beginnen vergt een grote investering, en goed

personeel vinden is niet eenvoudig én niet goedkoop. Het is aan te raden om eerst naamsbekendheid op te

bouwen en pas nadien een eigen winkel te openen.

Een mogelijke tussenoplossing voor jonge ontwerpers bestaat erin een kleine verkoopruimte aan hun atelier

te koppelen (let wel op dat je je B2B-verkoop niet ongewild saboteert). Ook een pop-up winkel is een optie:

hier kan je experimenteren voordat je tot een definitieve winkel overgaat.

Zoek je een locatie voor een showroom of pop-up in het buitenland? Op het platform Storefront vind je
tijdelijke retaillocaties in steden over heel de wereld.

(http://www.thestorefront.com)

“Pop-up winkels waren in het begin voor
mij de ideale marktvalidatie.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/spring-creatief-om-met-de-middelen-

die-je-hebt) 

JE EIGEN WEBSHOP
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Bruno Pfalzgraf,
Famous Clothes — CAMELEON

Op zoek naar uitgebreide informatie over e-commerce? Ontdek het hier.

(http://flandersdc.be/nl/gids/verkoop/e-commerce)

Je eigen webshop lanceren kan een interessant avontuur zijn. Je vermijdt hiermee de hoge start-upkosten

van een fysieke winkel (bv. de huurkosten van een handelspand) en dat helpt je dan weer aan meer omzet.

“E-commerce is de laatste jaren echt
ontploft. Tot +25% in de Belgische mode-
industrie." 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/geen-plaats-voor-valse-bescheidenhei

d-in-fashion) 

Toch begin je hier maar beter niet zomaar aan. Vaak kom je niet uit de kosten met de verkoop via een

webshop. De bedragen die je ervoor moet ophoesten, worden namelijk vaak onderschat. Je moet betalen

voor de website, voor het verwerken van de onlinebetalingen, voor de verzending en voor de verpakking

(liefst een stevige variant, die tegen een stootje kan). Vergeet tot slot ook de administratie niet en de hele

rompslomp van retourzendingen. Conclusie: wees realistisch bij de opstart van een eigen webshop en

onderschat niet hoeveel werk erbij komt kijken.

De vuistregel voor wie zich aan een eigen webshop waagt: leg een stock aan en ga hier verstandig mee om.

Je zal je voorraad bijvoorbeeld ergens moeten stockeren. Dit vraagt niet alleen een bepaalde ruimte; het

betekent ook slapend kapitaal. Voor een webshop moet je zelf inschatten hoeveel je gaat verkopen. Teveel

maken levert verlies op; te weinig voorzien is dan weer een gemiste kans op extra omzet. Om het risico zo

laag mogelijk te houden en je publiek eerst wat te leren kennen, zwier je in het begin maar beter een

beperkt aantal stuks op je webshop.

flandersdc.be Return on Creativity 66/137

http://flandersdc.be/nl/gids/verkoop/e-commerce
http://flandersdc.be/nl/magazine/geen-plaats-voor-valse-bescheidenheid-in-fashion


Waarop je moet letten bij het opzetten van een webshop

Algemene aandachtspunten:

Een betaaloplossing:

Een logistieke partner:

Een stockmanagement systeem:

zorg ervoor dat je site een boeiend verhaal vertelt en een stijl uitstraalt die past bij je producten»

neem alleen duidelijke informatie op die makkelijk wegleest (bv. in de productbeschrijvingen) »

vergemakkelijk het navigeren door een logische flow of opbouw te hanteren. Hoe minder je klant moet

klikken om het juiste product te vinden, hoe beter voor je verkoop. Amazon verkoopt producten via het 1-

click system: met één klik van de muis koop je reeds een product aan. 

»

bezorg je klanten geen keuzestress. Toon hen alleen producten die een meerwaarde hebben en spring

doordacht om met cross-selling: surfers die doorklikken naar een bepaalde top, schotel je beter geen vijf

gelijkaardige tops voor. Zo riskeer je namelijk dat ze beginnen twijfelen en uiteindelijk besluiten om

helemaal niets te kopen. Wat je dan wel kan voorstellen? Bijpassende accessoires en schoenen in

verschillende prijscategorieën, om maar iets te zeggen.

»

denk eraan dat het niet volstaat om enkel PayPal of kredietkaarten aan te bieden»

voorzie Bancontact als je aan Belgische consumenten wil verkopen en iDEAL voor hun Nederlandse

tegenhangers. Heb je nog andere doelmarkten? Bekijk voor elk van hen de makkelijkste, landspecifieke

 betaaloplossingen.

»

zorg dat je betrouwbaar overkomt, bijvoorbeeld door op elke pagina duidelijk je contactgegevens te

vermelden

»

bekijk of er alternatieven zijn voor het postkantoor (elke dag zelf naar de post rennen om pakjes te

versturen is behoorlijk tijdrovend en kostelijk)

»

werk bijvoorbeeld samen met je wholesale-partners aan een oplossing: je kan kopers hun bestelling

bijvoorbeeld daar laten oppikken in plaats van ze te versturen. Indien je werkt met populaire wholesale-

partners wekt dit meteen het idee van vertrouwen op. Vermeld dan ook zeker je wholesale-partners via

je webshop.

»

zoek een oplossing voor je stockrisico. Acties om van je overblijvertjes af te geraken zijn vaak een goed

idee. Hou er wel rekening mee dat het retourrecht ook van toepassing is op de stukken die je klanten met

korting kopen (in tegenstelling tot bij fysieke winkels, waar je afgeprijsde items vaak niet mag omruilen).

»

sla ook hiervoor eventueel de handen in elkaar met je wholesale-partners, bijvoorbeeld door hen de

bestsellers in hun winkel te laten bijbestellen via je webshop. Spreek op voorhand af aan welke prijs je

die stukken aanbiedt.

»
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Bart Claes,
JBC

De juridische termen die je kan hanteren

Naast de vier basisingrediënten, moet je ervoor zorgen dat je op juridisch vlak alles voor elkaar hebt. De

belangrijkste begrippen op een rijtje...

Enkele laatste richtlijnen om je kans op succes te verhogen

Ben je helemaal klaar voor je eigen webshop? Toets de finale inhoud dan tot slot eens af aan deze

richtlijnen om er een echt succes van te maken:

“In onze webshop heb je dezelfde JBC-
ervaring als in de winkel.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/on-en-offline-dezelfde-beleving) 

Legal disclaimer: Legal disclaimer: je bent aansprakelijk voor alle content die op je website staat. Zorg ervoor dat je

beschermd bent tegen mogelijke klachten van klanten.

»

Cookies:Cookies: je bent verplicht uit te leggen waarom je cookies toepast op je website. Daarnaast heb je de

expliciete toestemming nodig van je bezoekers om cookies te mogen gebruiken. (Dit kan bijvoorbeeld via

een pop-up of een banner met een ‘ik aanvaard’-knop.)

»

Information obligations:Information obligations:»

je bent verplicht om je contactgegevens (bedrijfsvorm, adres, telefoonnummer,…) te vermelden op je

site

»

daarnaast moet je bezoeker te allen tijde een overzicht van de bestelprocedure kunnen raadplegen én

kunnen zien via welke stappen hij tot zijn bestelling kwam

»

je moet je klant duidelijk maken dat hij een soort contract tekent door op de knop ‘betalen’ te klikken en

dat hij vanaf dat moment een betaalverplichting heeft

»

tot slot ben je verplicht om voldoende informatie te geven over elk product dat je aanbiedt, bijvoorbeeld

door een foto, een beschrijving of 360°-beeld te voorzien 

»

Right of return/withdrawal: Right of return/withdrawal: de wet geeft de klant het recht om gedurende minstens veertien dagen zijn

aankoop terug te sturen. De verzendkosten zijn hierbij meestal voor de koper (tenzij anders

aangegeven). Wanneer mag een klant nu gebruikmaken van dit right of return ? De algemene regel is dat

de klant dezelfde ervaring moet kunnen hebben als in de winkel. Verkoop je schoenen, dan moet de klant

daar een rondje in kunnen wandelen om ze te testen. Een koffiezetapparaat eenmalig gebruiken kan dan

weer niet, aangezien het daarna niet meer verkoopbaar is. Er zijn bepaalde sancties verbonden aan het

schenden van het terugzendrecht: de klant kan het goed houden zonder te betalen, hij kan het

terugzenden zonder kosten, je kan een boete krijgen of zelfs voor de rechtbank komen.

»

Privacy van de e-buyer:Privacy van de e-buyer:plaats een privacy disclaimer op je website als je contactgegevens wil

verzamelen (bv. bij inschrijvingen op een nieuwsbrief). Als je je webshop bij de Privacycommissie

aanmeldt en je een eenmalige bijdrage van 25 euro betaalt, mag je privé-informatie gebruiken.

»

hanteer steeds dezelfde prijzen als in de winkel»

maak je website gebruiksvriendelijk en verkoopgericht (gelijkaardige of bijpassende items suggereren op

basis van vorige zoekacties kan je verkoop bijvoorbeeld opkrikken)

»

integreer een goed werkende zoekmachine (uit onderzoek blijkt dat 40% van de bezoekers in de eerste

plaats de zoekmachine gebruiken wanneer ze zich op een website begeven)

»

hou je site up-to-date en biedt regelmatig nieuwe dingen aan. Dit geeft je klanten een extra stimulans om

steeds terug te keren.

»

vraag het e-mailadres van je bezoekers, zodat je hen op de hoogte kan houden van veranderingen en

speciale acties

»

hou het persoonlijk en probeer het gevoel van een fysieke winkel naar jouw website te vertalen. Van

geautomatiseerde webshops worden de meeste klanten niet meteen warm. Van wat dan wel? Een

handgeschreven bedankkaartje bij een bestelling stoppen is bijvoorbeeld een kleine moeite voor jou,

maar maakt een wereld van verschil voor de beleving van je klant.

»
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DE OMNICHANNEL-AANPAK

We hebben het al over fysieke winkels en webshops gehad, maar eigenlijk is de toekomst aan de

omnichannel-retailers, die van twee walletjes eten en hun online én offline verkoopkanalen naadloos op

elkaar afstemmen. De klant krijgt dan via beide wegen dezelfde informatie en voordelen. Enkele tips voor

wie de omnichannel-aanpak een kans wil geven...

JE CONCEPTEN ONLINE VERKOPEN

In de designwereld is een nieuwe trend aan een opmars bezig, waarbij je als designer zelf niet instaat voor

het produceren van je ontwerpen, maar deze online verkoopt in de vorm van een digitaal bruikbaar of 3D-

printbaar formaat. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vrij te gebruiken foto’s, illustratieve patronen, sjablonen

voor grafisch ontwerp of 3D-files voor het uitprinten van objecten (zoals juwelen). ‘Open source’-design
hoort hier ook bij: zo kunnen consumenten je idee aankopen, en het zelf in productie (laten) brengen.

Lijkt deze manier van werken jou wel wat? Kijk dan eens goed naar je businessmodel — en vooral naar het

verdienmodel. Hoe ga je geld verdienen? Wil je een eigen verkoopplatform aanbieden op het internet, of

werk je liever samen met een tussenorganisatie? Maak je delen van jouw product of dienst betalend, of zet

je alles gratis online in ruil voor exposure? Kortom, wat wil je hier precies uit halen?

Tijd om je businessmodel nog eens in vraag te stellen? We geven je graag enkele tips!

(http://flandersdc.be/nl/gids/starten/businessplan-maken)

Een goede tip is om te kijken naar ontwerpers of organisaties die dergelijke diensten en producten al

aanbieden. Hoe pakken zij dit aan, en wat kan je van hen overnemen? Ook de grafische templates voor

consumenten op www.canva.com werken inspirerend. Veel onlinewinkels die 3D-printbare files verkopen,

vind je via Making Society. Elke subsector heeft zo zijn eigen specifieke platformen. Informeer je goed over

hun profiel en manier van betalen, en stem je businessplan hierop af.

Je gaat het best in vier stappen tewerk:»

meten is weten. Leer je klant (her)kennen door aankoophistorieken te verzamelen en te analyseren.»

focus daarna op een efficiënt en eenvoudig aankoopproces»

stem je online- en offlinekanalen op elkaar af. Dit betekent onder meer dat je klant geen afwijkingen

mag merken op het vlak van prijzen, promoties en artikelen.

»

maak het verschil met je fysieke winkel door de klant een belevenis te geven. Een webshop kan nog

steeds niet tippen aan de klantvriendelijke bediening van een gezellige boetiek.

»

Je hebt de keuze uit verschillende bestelsystemen:»

winkels met Click & Collect hebben meer dan een streepje voor op hun concurrenten. Het systeem

bespaart klanten heel wat tijd en het geeft hen zekerheid (ze weten dat ze niet voor niets naar jouw

winkel komen). Bovendien moeten ze geen twee dagen wachten tot hun product geleverd wordt, of

thuisblijven voor de postbode. Tot slot hebben ze in de winkel de kans om het bestelde product te

passen of eens beter te kijken, wat de kans op miskopen en retourartikelen aanzienlijk verlaagt. Jij

wint trouwens ook bij deze manier van werken, want je weet wanneer de klant naar jouw winkel komt.

Ga creatief om met deze informatie!

»

de thuislevering van online-aankopen wint aan belang. Ook de klant die online bestelt, verwacht een

onberispelijke service.

»

bied een dienst aan waarbij je klanten de artikelen die ze in de winkel hebben gepast, kunnen bestellen

of laten naleveren. Want het is toch jammer om een klant met lege handen naar huis te laten gaan,

gewoon omdat een artikel niet meer voorradig is in de gewenste maat of kleur. Zo vermijd je met

andere woorden dat ‘niet-voorradig’ synoniem wordt voor ‘niet-verkoopbaar’.

»

Hou rekening met de evolutie van het kassasysteem. 20% van de webaankopen gebeurt vandaag mobiel.

Je kan online bestellen en betalen via desktops, tablets en zelfs smartphones. Deze mobiele oplossingen

zullen ongetwijfeld hun weg vinden naar de fysieke winkels. Om die reden staan er bijvoorbeeld in de

Applestore in New York al helemaal geen kassa’s meer.

»

Werk met e-tickets: als je klant nog nageniet van zijn laatste aankoop en jouw winkel nog vers in zijn

geheugen zit, maak dan van de gelegenheid gebruik om hem naar je website te lokken. Mail hem

onmiddellijk een bedankje bij zijn kasticket. Vermeld eventueel zijn garantiebewijs, spaarpunten of

promoties die aansluiten bij zijn aankoop. Onderzoek toont aan dat 10% tot 15% van de consumenten zo

effectief naar jouw webshop wordt gezogen.

»

flandersdc.be Return on Creativity 69/137

http://flandersdc.be/nl/gids/starten/businessplan-maken
http://www.canva.com
http://makingsociety.com/2013/07/37-3d-printing-marketplaces-to-share-buy-and-sell-3d-designs/


Via partners verkopen

Als designer zijn er verschillende mogelijke partners om mee in zee te gaan wanneer je je idee of je concrete

ontwerp wil verkopen. Misschien werk je in opdracht van een bedrijf, misschien verkoop je je werk in een

designwinkel of neem je een agent of distributeur onder de arm… Up to you!

In dit artikel geven Dries Coppens, Maarten Statius Muller en Alain Gilles hun advies bij het werken met
verkoopovereenkomsten.

()

SAMENWERKEN MET EEN BEDRIJF OF LABEL

Meer en meer designers gaan vandaag de dag op zoek naar een bedrijf om hun ontwerp — dat creatief al

volledig uitgewerkt is — te commercialiseren, of ze werken spontaan een idee uit op maat van een bedrijf

dat hen aanspreekt. Hoe je dit het best aanpakt, hangt natuurlijk af van je subsector. Toch kom je met deze

algemene richtlijnen vast al een heel eind:

Lees meer over de voor- en nadelen van zo’n geheimhoudingsovereenkomst.

(http://flandersdc.be/nl/gids/intellectuele-eigendom/geheimhouding)

kies een goede match: zoek een bedrijf dat bij jouw ontwerpen past — in het bijzonder bij het ontwerp dat

je wil voorstellen. Hierbij spelen niet alleen de materialen en productie-ervaring een rol, maar ook de

feel. Je baseert je hiervoor op het portfolio van het bedrijf.

»

ga na of je te maken hebt met een productiebedrijf of met een designlabel zonder eigen productie. Je idee

verkopen aan een bedrijf heeft veel weg van solliciteren: zorg dat je op voorhand weet waar je

terechtkomt.

»

probeer uit te vissen wie de beslissingen neemt over nieuwe producten: de CEO, een creatief

directeur,...? Kortom: bij wie moet je zijn?

»

stuur je cv naar het bedrijf, vergezeld van enkele eerdere realisaties, en vertel hen dat je graag een

afspraak zou maken om een concreet nieuw product of idee voor te stellen dat perfect in hun portfolio

past. Leg ook uit waarom dat zo is. Krijg je niet meteen reactie, dan vat je de koe bij de horens en bel je

het bedrijf op om je verzoek te herhalen.

»

als je erin slaagt een afspraak te versieren, neem je een papieren portfolio mee met eerder werk, en je cv

(die je kan achterlaten om hen aan jou te herinneren). Zorg dat je ook je digitale plannen, renderings- of

technische fiches bij je hebt. Dit vergemakkelijkt je presentatie van het nieuwe product, maar je kan deze

documenten gerust weer mee naar huis nemen.

»

denk na of je een Non Disclosure Agreement wil laten ondertekenen. Hoewel dit jou beschermt, komt het

ook onmiddellijk veel afstandelijker over.

»

focus op de win-win. Jij wint als het bedrijf je idee koopt, dat is evident. Maar je moet je praatje ook in de

andere richting klaar hebben: het bedrijf wint net zo goed, want het breidt zijn portfolio uit met een

fantastisch product.

 

»

hou voor ogen dat de eerlijkste deals diegene zijn waarbij beide partijen het gevoel hebben dat vooral de

andere persoon een gouden zaak heeft gedaan. Laat dit echter geen reden zijn om iets onder de prijs te

verkopen.

 

»

vraag informatie over de werking van het bedrijf: kopen zij ideeën in hun geheel, krijg je royalties per

verkocht item (en zo ja, op welk bedrag), zullen ze jouw naam als designer nog vermelden zodra je

concept in productie is, heb je iets te zeggen over de kwaliteit van het product nadat het bedrijf ermee

aan de slag gaat,...? Allemaal belangrijke vragen om uitsluitsel over te krijgen.

 

»

pluis uit welke dienstverlening het bedrijf voorziet, en wat jij voor jouw rekening moet nemen. Misschien

moet je geregeld mee naar beurzen om promotie te maken, of worden er andere dingen van jou verwacht.

En moet jij bijvoorbeeld het prototype betalen, of zorgt het bedrijf hiervoor? Maak duidelijke afspraken.

 

»

bepaal de verdere stappen tijdens het gesprek zelf, en wissel eventueel extra gegevens uit»
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VERKOOP VIA BEURZEN

De designwereld kent twee soorten beurzen: verkoopbeurzen en promotiebeurzen.  Maison&Object in Parijs

is een voorbeeld van een verkoopbeurs; er worden effectief bestelbonnen geschreven.

We lijsten een aantal van de voornaamste beurzen voor je op in het onderdeel over internationaal
ondernemen.

(http://flandersdc.be/nl/gids/internationalisering/beurzen)

Een deelname aan zo’n verkoopbeurs is niet goedkoop: je mag gerust op 100 tot 500 euro per m² rekenen.

Wanneer je opzoekt welke verkoopbeurzen voor jou interessant zijn, moet je dus ook meteen overwegen of

de deelnamekost wel opweegt tegen de potentiële return. Om een beter beeld te krijgen, bezoek je de beurs

het best een editie op voorhand zonder deel te nemen, of kan je eens polsen naar de ervaringen van je

concullega’s.

Hou in het achterhoofd dat beursorganisaties commercieel ingesteld zijn: hun event moet iets opleveren.

Behandel beursorganisaties dan ook als echte bedrijven. Wees professioneel in je communicatie én zet je

kritische bril op. Is het event écht bijna volgeboekt, of is dit een marketingtrucje? Komt er inderdaad het

type publiek over de vloer dat wordt vermeld in de communicatie? Welke kosten zijn er buiten de

vloeroppervlakte nog aan verbonden? Dit kan gaan van bijdragen voor elektriciteit, publiciteit,

standenbouw, vervoer en logies, tot catering en verzekering. Probeer zeker te onderhandelen over de prijs,

de oppervlakte en je plaats op de beurs.

Een beurs bezoeken vraagt een goede voorbereiding. Natuurlijk moet je al je materiaal meebrengen en de

hele logistieke kant van het verhaal in orde hebben, maar je moet ook een duidelijk en meetbaar doel voor

ogen houden, bijvoorbeeld: ‘Ik wil x producten verkopen’. Breng daarom een heel duidelijk verhaal: één

focus, één product. Mensen zien honderden standen op een dag, dus om de jouwe te laten opvallen, moet

die een kernachtige boodschap bevatten die makkelijk blijft hangen. Bedenk ook goed vanuit welke naam je

spreekt: vanuit je product, je bedrijf of jezelf als designer?

Tot slot enkele tips voor wie zichzelf wil gaan verkopen op een beurs:

AGENTEN EN DISTRIBUTEURS

Het kan zinvol zijn om met een agent te werken die de verkoop in een bepaalde regio in jouw plaats doet. In

ruil daarvoor zal je wel een percentage van de verkoop moeten afstaan. Agenten hebben een

langetermijnrelatie opgebouwd met een heleboel winkels die hen vertrouwen. Een goede agent weet

namelijk uit ervaring perfect welke collectie het goed zal doen bij hun cliënteel. Let op de portefeuille van de

agenten die je voorkeur wegdragen, en ga af op andere designers die bij jouw visie passen.

zorg dat je alle aspecten op een rijtje hebt: trek niet met een prototype naar een beurs als je niet weet

hoe je aan de productie moet beginnen

»

neem prijslijsten mee voor wholesale en retail, bij voorkeur in de munteenheid en de taal van het land

waar de beurs plaatsvindt

»

hou rekening met de ‘drie jaar’-regel: het eerste jaar zien ze je, het tweede jaar herkennen ze je, en pas

het derde jaar zal je bestellingen mogen noteren

»

bestel zo weinig mogelijk ter plaatse om de kosten te drukken (bv. het is vaak goedkoper om een

koffiemachine mee te brengen dan er eentje te bestellen bij de beursorganisatie)

»
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(ONLINE) DESIGNWINKELS

Wil je je werk verkopen via designwinkels? Dan moet je op zoek naar winkels die de visie en de boodschap
van je werk delen. Werkt de winkel van je keuze steevast samen met dezelfde merken en designers, of

wisselt het aanbod geregeld? Ga er eens een kijkje nemen, en ontdek wat er nog verkocht wordt. Pols

eventueel ook bij collega-designers naar hun ervaringen met de winkel.

De eenvoudigste manier om een gepaste winkel te vinden, is door te kijken naar de plaatsen waar je je

concullega’s verkopen, vooral diegenen met werk dat lijkt op het jouwe. Hou een wishlist van winkels bij,

met contactgegevens en aantekeningen. Als je zover bent dat je contact gaat opnemen met de winkels van

jouw voorkeur, komen deze tips ongetwijfeld van pas:

Lees ook meer over hoe je je portfolio best opbouwt.

(http://flandersdc.be/nl/gids/verkoop/portfolio)

Als designer is het ook interessant om je collectie online te verkopen aan multimerken-shops met een

wereldwijd bereik, maar alleen als de voorwaarden goed zitten. Informeer je, want hoewel sommige shops

de stock beheren en de shipping verzorgen, doen andere enkel dienst als platform, waardoor jij als

ontwerper met de stockage en shipping opgescheept zit.

Lees ook de tips voor samenwerkingen met galerieën.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/tips-voor-het-samenwerken-met-galerieen)

Offertes

Als je in opdracht werkt, zal je regelmatig offertes moeten opstellen. Zo’n offerte kan je natuurlijk pas

opmaken als je weet wat je klant precies wil, en waarom hij dit aan jou vraagt.

Nog op zoek naar wat tips om aan klanten te geraken?

(http://flandersdc.be/nl/magazine/9-tips-om-klanten-te-vinden)

Als je een briefing op papier hebt, lees je deze dus beter goed door, met extra aandacht voor de

randvoorwaarden. Werd je mondeling gebrieft en merk je bij het opmaken van de offerte dat bepaalde

dingen toch nog niet helemaal duidelijk zijn, dan is het tijd om de telefoon vast te nemen.

Bij het opstellen van je offertes, hou je deze tips in het achterhoofd:

val niet zomaar binnen, maar maak op voorhand een afspraak met de verantwoordelijke, zodat hij of zij

zeker tijd heeft voor jouw verhaal

»

vertel duidelijk waarom jouw werk aansluit bij de stijl van de winkel, maar ook waarin het verschilt van

dat van de anderen

»

neem een portfolio mee op maat van de winkel: focus op het aanbod dat je specifiek voor deze winkel

hebt, en laat wat niet relevant is achterwege. Anders slaag je er nooit in om een coherent verhaal te

vertellen. Laat eventueel je portfolio achter, of een light-versie ervan, zodat de winkel aan jou herinnerd

wordt.

»

als je kleine prototypes of staaltjes hebt, neem je die ook mee»

wees duidelijk en eerlijk over je collectie. Leugens of overdrijvingen, bijvoorbeeld op het vlak van volume,

prijs of verkoopvoorspellingen, komen vroeg of laat uit, en blijven je lang achtervolgen.

»

bespreek de samenwerking in detail. Neemt de winkel jouw werk meteen over (en aan welk percentage)

of werken ze met een consignatieovereenkomst? Zo’n overeenkomst komt erop neer dat je stukken in de

winkel liggen, maar van jou blijven. Alle onverkochte stuks krijg je dus terug. Dit houdt een zeker risico in,

en zou weleens in jouw nadeel kunnen uitdraaien.

»

onderhandel als je je niet in het aanbod kan vinden, maar wees redelijk. Wanneer een winkel bijvoorbeeld

exclusiviteit voor een bepaalde regio vraagt, kan je over een minimumafname beginnen.

»

omschrijf kernachtig de opdracht en vermeld wie de opdrachtgever is»

neem een duidelijke deadline op (een open deur, maar toch…). Hierbij kan je aangeven wanneer je begint,

of zeggen tegen wanneer je klant ten vroegste iets mag verwachten.

»
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Hoe bepaal je als grafisch ontwerper je prijs en hoe stel je een offerte op? Ontdek de tips van Lauren
Grusenmeyer.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/hoe-bepaal-je-als-grafisch-ontwerper-een-goede-prijs-en-hoe-stel-

je-precies-een-offerte-op)

Lees ook meer over intellectuele eigendom.

(http://flandersdc.be/nl/gids/intellectuele-eigendom)

Download een basistemplate met algemene aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/aankoop-en-verkoopsvoorwaarden)

Een offerte verandert in een bindende opdracht zodra je opdrachtgever een schriftelijk akkoord geeft. Laat

klanten dus minstens iets ondertekenen of bevestigen per e-mail, voordat je aan de slag gaat.

In opdracht werken

Als je in opdracht werkt, is het vooral zaak om voldoende projecten te versieren, niet om afgewerkte

producten te vermarkten. Bij deze manier van ondernemen is het belangrijk om jezelf en het geheel van je

creatieve kwaliteiten zo goed mogelijk in de kijker te zetten.

En hoe kan je dat beter doen dan met behulp van een mooi verzorgd portfolio? Je zal je opdrachtgever

immers over de streep moeten trekken met je talent en ervoor moeten zorgen dat hij jou vertrouwt met het

uitvoeren van zijn wensen, want concrete output kan je natuurlijk nog niet voorleggen op het moment dat

je de opdracht krijgt. Leg in je portfolio dus zeker de nadruk op jouw manier van werken. Vermeld eventueel

ook bij elk ontwerp welke briefing eraan voorafging, zodat een toekomstige opdrachtgever ziet hoe letterlijk

of hoe vrij jij je opdrachten meestal interpreteert.

Je kan je vast wel inbeelden dat je reputatie een grote rol speelt bij het binnenhalen van opdrachten. Spoor

tevreden klanten dan ook aan om mond-tot-mond reclame te maken voor je werk. Denk ook op lange

termijn: legitimiteit in een vak bouw je dag na dag op, met een consistent verhaal. Enkele tips:

splits de kostenposten zoveel mogelijk uit, zodat je klant meteen ziet waar jouw prijs vandaan komt, en

wat er allemaal inbegrepen is

»

vermeld duidelijk of je met een uurloon werkt (en zo ja, welk) of met een vaste prijs per opdracht»

in een offerte met vaste prijs voeg je ook je uurloon toe voor extra diensten, en vanaf wanneer die

aangerekend kunnen worden

»

maak afspraken over de productie: lever jij enkel het idee aan, of ook een prototype, of verzorg jij alle

communicatie met producenten, drukkers, uitvoerders, onderaannemers? Met andere woorden: wat lever

je precies af?

»

vermeld duidelijk of iets inclusief of exclusief btw is»

verbind een geldigheidsduur aan je offerte, bijvoorbeeld dertig dagen. Zo vermijd je dat een klant

maanden later alsnog de opdracht uitgevoerd wil zien, terwijl jij al een andere weg bent ingeslagen of

een andere prijszetting hanteert.

»

bedenk of je het in je offerte al moet hebben over intellectuele eigendom. Verkoop je jouw ontwerp

integraal, of geef je een licentie? En wat mag een klant doen met jouw design?

»

als je niet alleen werkt, verduidelijk je in de offerte wie de opdracht uitvoert. Dat hoeft niet met naam en

toenaam, maar de klant zal wél willen weten of zijn opdracht wordt uitgevoerd door een senior of een

junior designer.

»

leg op voorhand vast of de klant tijdens het proces het ontwerp te zien krijgt en mag bijsturen. Zo’n

feedbackmomenten bezorgen jou extra werk, maar het is natuurlijk wel een mooie service die je de klant

kan aanbieden.

»

als je vaak offertes moet maken, loont het misschien de moeite om eens een advocaat naar je algemene
voorwaarden te laten kijken. Heb jij er nodig in jouw ontwerppraktijk?

»

maak voldoende werk van een kwalitatieve offerte, maar steek er ook niet té veel tijd in, want een

prijsvraag draait ook vaak op niets uit

»
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Ann Van Hoey,
keramiste

Denk er ten slotte goed over na waar je klanten gaat aanspreken, of waar ze jou kunnen vinden. Laat jouw

branche toe dat je jezelf in de kijker zet op een promotiebeurs? Moet je advertenties plaatsen of online

aanwezig zijn? Heb je een winkel nodig met enkele voorbeeldobjecten? Moet je actief bij bedrijven

langsgaan om je voor te stellen? Ga je mailings versturen? Heb je persaandacht nodig? Is het belangrijk

voor jouw branche om wedstrijden in het oog te houden?

Kortom: vraag jezelf af waar jouw netwerk zit, en zorg dat je het dáár aanspreekt. Denk hierbij vooral na

over een proactieve communicatiestrategie (m.a.w.: wacht niet tot je orderboek leeg is) en neem een

langetermijnvisie op in je communicatieplan. Een goed CRM-systeem, waarin je de contactgegevens van

iedereen in je netwerk kan terugvinden, is onontbeerlijk. Niets zo gênant als een trouwe klant voor de derde

keer te moeten vragen naar zijn telefoonnummer...

Lees meer over de juiste strategie in het onderdeel over communicatie.

(http://flandersdc.be/nl/gids/communicatie)

Een goed portfolio

Je wil jouw creatief talent professioneel inzetten en anderen overtuigen van jouw talent. Dit gaat jammer

genoeg niet vanzelf. Zeker als je nog amper de kans hebt gekregen om je te bewijzen, kennen weinigen jou

als het creatief talent dat je bent.

Je kan je website als je uitstalraam of ‘portfolio’ beschouwen, maar in veel creatieve disciplines is het een

goed idee om daarnaast ook een portfolio uit te werken dat je naar geïnteresseerden, potentiële klanten,

opdrachtgevers, curatoren of jury’s van wedstrijden kan uitsturen. Voor zo’n portfolio gelden grosso modo

dezelfde regels als voor een website — alleen ziet je website er voor iedere bezoeker hetzelfde uit, terwijl je

bij een goed portfolio een selectie maakt op maat van de klant in kwestie. Onthoud: een goed porfolio opent

veel deuren!

WAT JOU UNIEK MAAKT

Als je een portfolio maakt, word je gedwongen om jezelf en je werk kritisch en van op afstand onder de loep

te nemen. Je staat met andere woorden stil bij vragen als:

Zo’n vragen hebben voornamelijk betrekking op jouw identiteit, op wat jou uniek maakt. Pas als je hierop het

antwoord kent, kan je keuzes maken die echt bij jou passen. En die vormen de sleutel tot jouw succes.

“Een portfolio moet een coherent verhaal
in klare taal vertellen, ondersteund door
professioneel beeldmateriaal.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/the-answer-waaraan-herken-je-een-g

oed-portfolio) 

volg één lijn in je aanbod, stijl of aanpak, zodat klanten weten wat ze aan jou hebben»

leef afspraken, contracten en deadlines goed na. Hoe jammer het ook is dat een professionele relatie

stukloopt wanneer er geen artistieke ‘klik’ is, een breuk die ontstaat omdat jij bepaalde formaliteiten niet

nakomt, is nog veel erger.

»

zet jouw meerwaarde voor je klanten goed in de verf»

blijf jezelf: authenticiteit leidt tot geloofwaardigheid»

doe je uiterste best om conflicten te vermijden, en ga voor het professionele compromis als er

meningsverschillen ontstaan. Een prettige professionele samenwerking straalt ook af op jouw relatie

met (toekomstige) opdrachtgevers.

»

wie ben ik en waar sta ik voor?»

waar hecht ik waarde aan? Welke boodschap wil ik uitdragen?»

wat en wie wil ik bereiken, en hoe?»

waarin onderscheid ik me van de anderen? Waar ben ik goed in?»
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Meer weten? Buig je dan zeker eens over het onderdeel rond ‘ Communicatie’ en lees de dertien tips van Het

Debuut, het platform voor artiesten en creatieve ondernemers.

Stel de juiste vragen om je identiteit te bepalen.

(http://flandersdc.be/nl/gids/starten/idee-naar-project)

DE INHOUD VAN EEN GOED PORTFOLIO

Je portfolio moet nazinderen. Hij moet een authentiek en consistent verhaal brengen dat inspireert, dat

vertelt wie je bent én dat jouw werk meteen ook typeert. Het is jouw persoonlijk visitekaartje: hiermee

presenteer je jezelf en laat je zien wat je in petto hebt. Zorg ervoor dat je verhaal klopt, zowel inhoudelijk als

vormelijk.

Concreet is een portfolio een fysiek of digitaal document dat toont wat je al gedaan hebt. Het

achterliggende idee is dat je je portfolio aanpast aan de ontvanger en zijn interesses. Een portfolio voor een

expo in een kunstgalerie zal je dan ook anders opbouwen dan eentje waarmee je jezelf wil presenteren aan

een productiebedrijf. Een aantal tips voor wie van plan is zijn portfolio uit te sturen:

STRUCTUUR

Hoe je je portfolio structureert, bepaal je zelf. Jij weet immers het best hoe je ervoor kan zorgen dat jouw

verhaal duidelijk overkomt en opvalt. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we tips willen geven om je op weg

te helpen.

Verzorg je openingspagina

De openingspagina moet jou meteen typeren en herkenbaarheid creëren. En die ‘meteen’ is daarbij best

belangrijk: een klant beslist namelijk op een paar seconden of hij verder leest of je portfolio weer terzijde

legt (of wegklikt). Aan jou dus om hem in een-twee-drie duidelijk te maken wat jij doet en wat je voor hem

kan betekenen.

Neem contactgegevens en achtergrondinformatie op

Vermeld je contactgegevens, en vertel meer over jouw achtergrond (bv. je opleiding), je verworvenheden en

je aanzien binnen de sector (bv. prijzen, nominaties, (solo)tentoonstellingen, beurzen, opdrachtgevers,

opnames in openbare collecties). Maak deze lijst niet té lang: vermeld enkel activiteiten die echt een

impact hadden. Zorg dat alles op maximum een A4’tje past.

Deel je visie

Wie je portfolio in handen krijgt, wil natuurlijk weten wat jou inspireert en voor welke waarden jij staat. Dit

geformuleerd krijgen is niet eenvoudig — soms laat je het beter over aan iemand die jou goed kent. Een

aantal richtlijnen:

probeer echt een ‘portfolio op maat’ aan te bieden, in functie van de persoon die je aanspreekt, het bedrijf,

de job of de opdracht die je ambieert

»

stuur een Engelstalige versie naar anderstalige ontvangers»

voeg een begeleidend briefje toe waarin je uitlegt waarom je contact opneemt. Ben je ervan overtuigd dat

je een meerwaarde kan zijn, sta je volledig achter de bedrijfs- of organisatiestrategie of wil je jezelf

vereenzelvigen met het imago van het bedrijf of de organisatie? Laat dit duidelijk weten; het vertelt al

heel wat over jezelf en je motivatie.

»

hou de tekst kort en bondig: niemand leest al te grote tekstblokken, en bij een eventuele ontmoeting kan

je altijd zaken toelichten of meer in detail treden

»

schrijf je verhaal in de ik-vorm. Een verhaal in de derde persoon komt onnatuurlijk over en schept

meteen afstand.

»

zorg dat er geen taal- of schrijffouten blijven staan»

als je je niet comfortabel voelt bij een tekst, kan je natuurlijk net zo goed een moodboard of een collage
maken

»
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Presenteer je werk

Met de presentatie van jouw werk — een combinatie van tekst- en beeldmateriaal — breng je jouw

ontwikkeling in kaart en laat je zien wat je kan. Steek er ook een strategie in: je hoeft niet perse een

chronologische volgorde aan te houden. Een aantal tips om zo’n presentatie tot een goed einde te brengen:

Vermeld je competenties (vaardigheden, talenten, ervaring en kennis)

Stel jezelf de vraag wat jouw sterkste punten zijn en ga na in hoeverre je ze zou kunnen inzetten in het

bedrijf of de organisatie tot wie jij je richt. Met andere woorden: omschrijf waarom jij je voorstelt aan het

bedrijf, maak duidelijk waarin je uitblinkt en wat jouw toegevoegde waarde is.

Dit kunnen bijvoorbeeld vaardigheden zijn op technisch gebied, op vlak van ergonomie of vormgeving. Ben

je creatief en gedreven, wil je voortdurend innoveren, werk je graag in teamverband en hou je van co-

creatieve processen, kan je moeilijke opdrachten en stress aan, en sta je open voor kritiek? Dit zijn

voorbeelden van talenten die je zeker moet meegeven — als je er effectief over beschikt tenminste.

Wil je nog meer portfoliotips? Lees dan ook dit artikel in ons magazine!

(http://flandersdc.be/nl/magazine/10-tips-voor-een-goed-portfolio)

EEN EIGEN STIJL

Je hebt een eigen identiteit en wil die aan de buitenwereld tonen. Dat betekent natuurlijk dat je ze doortrekt

in de vormelijke en grafische presentatie van jouw portfolio. Denk bijvoorbeeld aan lay-out, kleur- en

papierkeuze. Idealiter is jouw beeldtaal in harmonie met jouw visie en met wat je wil uitdragen, zodat jouw

klant in één oogopslag ziet wie hij voor zich heeft. Ontwikkel een huisstijl en pas die overal consequent toe:

op jouw website, maar ook op de social media, op je naamkaartjes én in je portfolio. Dit verhoogt de

herkenbaarheid.

Ook met een overzichtelijke en gestructureerde opbouw scoor je punten. Wil je een portfolio dat écht

professioneel oogt, dan ga je waarschijnlijk het best te rade bij een grafisch vormgever die jouw verhaal

kent.

JE PORTFOLIO VERSPREIDEN

Afhankelijk van jouw oeuvre kies je voor een offline- of onlineportfolio, of voorzie je ze allebei. Er valt voor

beide opties wel wat te zeggen. Het voordeel van een digitaal portfolio (in de vorm van een pdf of een

website) is dat je het altijd bij je hebt — dus ook wanneer je onverwacht wordt voorgesteld aan een

potentiële klant, opdrachtgever of distributeur. Zo’n digitale versie laat zich bovendien makkelijker

aanpassen en up-to-date houden.

Veel creatievelingen verwijzen natuurlijk gewoon naar hun website, maar als je gericht naar een

opdrachtgever stapt, heb je daarnaast beter ook nog een digitaal portfolio in huis, dat je ‘op maat’ van je

klant aanpast.

Er bestaan interessante Nederlands- en Engelstalige sites waar je je als creatieveling kan presenteren: de

zogenaamde Portfoliobanken. Deze hebben als voordeel dat je meteen een grote visibiliteit krijgt (zelfs

wereldwijd) en snel een netwerk opbouwt waar je ook feedback van krijgt. Zoek bij voorkeur portfoliosites

uit die specifiek op jouw sector mikken, zoals Coroflot en Behance. 

Voor ambachtelijke designers is er ook het internationale platform Homo Faber Guide (Michelangelo

Foundation).

beschrijf per werk, collectie of project het jaar van ontwikkeling, de techniek en het materiaal (als het om

een product of object gaat) en het proces (wat de opdracht en het verhaal erachter was, hoe je dit hebt

aangepakt en waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt).

»

kies voor een selectie die al je vaardigheden toont en leg hierbij steeds andere accenten in functie van de

persoon tot wie je je richt. Hoe veelzijdiger je je opstelt, hoe competitiever je wordt.

»

toon het volledige proces met behulp van moodboards, schetsen, technische tekeningen, finale

prototypes en beelden van fotoshoots

»

toon enkel werk waar je zelf volledig achter staat en waar je trots op bent: kwaliteit is belangrijker dan

kwantiteit

»

bij projecten die je samen met anderen ontwikkelde, geef je aan wat precies jouw bijdrage was»

vul de presentatie van je werk regelmatig aan en hou ze actueel»

neem enkel professioneel, duidelijk en aantrekkelijk beeldmateriaal op, in lage resolutie (bv. foto’s,

filmpjes, illustraties, handleidingen,…)

»
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Heb je nood aan tips om aan klanten te geraken?

(http://flandersdc.be/nl/magazine/9-tips-om-klanten-te-vinden)

EEN AANTAL PRAKTISCHE TIPS

Met deze tips maak je je (digitale) portfolio het aantrekkelijkst voor de lezer.

Lees ook meer over je eigen website in het onderdeel ‘communicatie’.

(http://flandersdc.be/nl/gids/communicatie)

SOLLICITEREN VOOR EEN VACATURE OF OPDRACHT

Met een goed portfolio kom je al een heel eind als je solliciteert voor een vacature of een opdracht. Wil je je

kansen nog vergroten? Neem dan deze tips mee:

‘Jezelf verkopen’: netwerken is key

Een portfolio samenstellen is één ding, het tot bij de juiste mensen krijgen is iets helemaal anders.

Netwerken is daarbij van cruciaal belang — al zijn de meeste creatieve profielen er niet zo dol op. Toch

gaan er vaak deuren open die anders potdicht blijven, enkel en alleen omdat je bepaalde mensen kent.

Enkele tips en tricks:

Hou je website en sociale mediaprofielen up-to-date. Een site waarop een werk uit 2007 het meest

recente is, wekt de indruk dat je niet meer actief bent in het domein in kwestie.

»

Testimonials van klanten en opdrachtgevers maken meteen duidelijk wat jij voor iemand kan betekenen

en scheppen vertrouwen.

»

Bied je onlineportfolio liefst aan in een adaptief of — beter nog — een responsief design, zodat het goed

overkomt op zowel een groot desktop scherm als een kleine smartphone.

»

Stuur je digitale portfolio door in een courant bestandsformaat dat bovendien makkelijk te openen en te

downloaden is. Als je lezer speciale software moet downloaden om een blik te kunnen werpen op je

portfolio, creëer je wel een héél hoge drempel.

»

Het internet staat vol gratis en betalende handleidingen voor het bouwen van een website of blog. Met

systemen zoals Wordpress, Carbonmade en Cargo Collective maak je zelf snel een aantrekkelijke pagina.

»

Op een website kan je een wat uitgebreidere selectie van projecten tonen, maar vermijd in elk geval dat

het een logge database wordt.

»

weet dat je als creatieve vooral gegeerd bent om je vermogen om out-of-the-box te denken, vaste

patronen of ideeën los te laten en met een compleet nieuw perspectief te komen

»

pure academische kennis is minder belangrijk dan jouw technische bagage, je voortdurende honger naar

innovatie en de vaardigheid om nieuwe kennis op te sporen

»

een aanhoudend verlangen om de klant net iets meer te bieden dan hetgeen hij vraagt — en zo dus

noden te creëren — wordt bijzonder gewaardeerd, net als typische basisvaardigheden zoals

leergierigheid, stiptheid, respect voor deadlines, en sociale en communicatieve vaardigheden.

»

oefen
Netwerken kan je leren. Onderzoek welke events interessant zijn voor jouw vakgebied en neem een — bij

voorkeur vlotte — vriend of vriendin mee om dode momenten op te vullen. Je zal zien: hoe vaker je naar

events gaat van een bepaalde vakgroep, hoe meer mensen je kent en hoe makkelijker het wordt om

gesprekken aan te knopen.

»

bereid je voor
Ga met een missie naar elk netwerkevent. Bestudeer de gastenlijst als je die op voorhand krijgt en denk

na wie wat voor jou zou kunnen betekenen en omgekeerd. Zorg dat je altijd naamkaartjes met up-to-date

informatie op zak hebt en dat je je portfolio eenvoudig kan bovenhalen (op papier of digitaal).

»
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An Nelissen,
3Pees

“Er zijn deelnemers van de workshops die
ik geef die hun zaak gered hebben door te
leren speechen, door recht te staan, ook
aan de vergadertafel.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/boost-je-bedrijf-leer-speechen) 

Leren pitchen in 10 slides? Download hier de template.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/pitch)

Ontdek ook de tips van Michael Humblet voor effectieve verkoopspresentaties.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/tips-michael-humblet-effectieve-verkoopspresentaties)

Ontdek in dit artikel 9 tips om op zoek te gaan klanten!

ken je elevator pitch 
Een elevator pitch is een samenvatting van wie je bent en wat je doet, in maximum dertig seconden.

Denk voor een event na over je pitch en oefen hem voor de spiegel. Ga aan de slag!

»

volg op
Beloof je om je portfolio door te sturen of een afspraak te maken? Doe dit dan ook effectief. Zo’n to do’s

raken al snel ondergesneeuwd: plan daarom de dag na een belangrijk netwerkevent een moment in om

interessante leads op te volgen.

»
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Of je nu een grafisch ontwerper bent, een documentairemaker, game-ontwikkelaar, productontwikkelaar of

modeontwerper: intellectuele eigendomsrechten zijn cruciaal. Ze beschermen je creatie en vormen een

belangrijke bron van inkomsten. Als je goed op de hoogte bent van je rechten, bespaar je jezelf bovendien

heel wat problemen.

Er zijn verschillende vormen van intellectuele eigendom: van sommige geniet je automatisch, voor andere

moet je wat geld neertellen.

Jij bent als houder van intellectuele eigendomsrechten verantwoordelijk voor de naleving ervan. Dat

betekent dat je zelf moet nagaan of iemand inbreuk pleegt op jouw rechten, en je zelf moet optreden als dat

het geval is. Stel dat je merkt dat iemand je werk kopieert of delen ervan onrechtmatig gebruikt, stuur dan

een aangetekende brief om te melden dat jouw rechten geschonden zijn. Probeer vervolgens tot een

compromis te komen. Daarnaast kan je een bemiddelingsprocedure opstarten. Als de tegenpartij hiermee

akkoord gaat, buigt een professionele bemiddelaar zich over de inbreuk. Hij helpt jullie om een oplossing te

zoeken. Komen jullie niet tot een compromis, dan kan je nog altijd naar een rechtbank stappen. Dit is wel

het allerlaatste redmiddel, want de kosten van een procedure lopen hoog op.

Ontdek de verschillende vormen van intellectuele eigendomsrechten én hoe je ze toepast op jouw product

of dienst!

Verschillende vormen van intellectuele eigendom

‘Intellectuele eigendom’ klinkt als een monolitisch blok, maar valt in werkelijkheid uiteen in verschillende

vormen. Ben je hier niet echt in thuis? Dan vind je hieronder een handig overzicht. Verder geven we je

graag enkele vuistregels en een aantal tips voor het opstellen of nakijken van contracten mee.

VERSCHILLENDE VORMEN

Bekijk zeker ook deze infographic met de belangrijkste vormen van intellectuele eigendom voor jou als

designer. Je ziet meteen waar je meer kan lezen over de verschillende onderwerpen.

Klik op de illustratie om de infographic (door Brecht Vanzieleghem) te downloaden.
(http://flandersdc.be/uploads/media/5ab11386f3eaa/infographic-ie-design.pdf)

Ontdek ook Thats IP, een handige e-learning tool over de verschillende vormen van intellectuele eigendom.

(https://www.thatsip.be/)

INTELLECTUELE EIGENDOM
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Ellen Kegels,
LNKnits

ENKELE VUISTREGELS

Lees meer over geheimhouding!

(http://flandersdc.be/nl/gids/intellectuele-eigendom/geheimhouding)

“Copycats? Schakel dan meteen
juridische hulp in en probeer de zaak niet
in je eentje op te lossen.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/marktvalidatie-is-de-sleutel-tot-succ

es) 

Bepaal een strategie voor je intellectuele eigendom en voor de registratie van de bijbehorende rechten.»

Stem deze strategie af op jouw langetermijnvisie en -plannen (denk bv. vijf jaar vooruit). Als je ook het

buitenland wil veroveren, dan is het nuttig om je merk meteen in voldoende landen te registreren.

»

Zoek in samenwerkingen naar een balans tussen bescherming en openheid. Je werk te angstvallig

beschermen is niet goed, maar onbezonnen een contract tekenen evenmin. Maak duidelijke afspraken op

papier over intellectuele eigendomsrechten met mensen die iets voor jou creëren.

»

Verlies je budget niet uit het oog. Zeker als starter moet je kiezen waarin je investeert. Al je geld opmaken

aan de bescherming van je intellectuele eigendom en niets overhouden om marketing te voeren? Geen

goed idee! Vlaio ontwikkelde een handig overzicht van de verschillende vormen van intellectuele

eigendom mét hun kostprijs.

»

Via de idee-scan kan je bekijken op welke manier je jouw idee het best beschermt. Je overloopt de

verschillende stadia, van idee over ontwikkeling tot commercialisatie. Op basis van de antwoorden die je

geeft, krijg je concreet advies. De idee-scan is toegankelijk voor iedereen en neemt niet meer dan tien

minuten in beslag.

»

Een i-DEPOT is een mogelijke eerste stap in het vastleggen van jouw creaties en ideeën. Je kan je

collectie of idee eenvoudig en goedkoop registreren. Zo heb je een ‘bewijs’ van de datum waarop je creatie

ontstond. Een i-DEPOT geeft echter geen intellectueel eigendomsrecht en biedt geen bescherming.

»

Voor je alle details van je idee en je bedrijf met iemand anders deelt, kan je hem of haar een

geheimhoudingsovereenkomst laten ondertekenen. Deze verklaring is wederkerig — de andere partij is

dus ook beschermd — en bepaalt dat alle informatie die jullie delen, vertrouwelijk is en geheim moet

blijven.

»

Pleegt er iemand inbreuk op jouw rechten, probeer dan altijd te  onderhandelen of stel een bemiddelaar

aan.

»

Aarzel niet om een jurist in te schakelen om je bij te staan. Gespecialiseerde juristen vind je via de

website van de Orde van Vlaamse Balies.

»
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Heidi Camilla De Windt,
Ontwerpstudio Filip Janssens

TIPS VOOR CONTRACTEN

Omdat intellectuele eigendom zeker een rol speelt bij het opstellen of ondertekenen van contracten, geven

we graag enkele specifieke aandachtspunten mee.

Niets vergeten in jouw overeenkomst? Download checklists voor overeenkomsten

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/checklists-voor-overeenkomsten)

“Wij werken graag in vertrouwen met onze
klanten en partners en sluiten geen zware
overeenkomst over de rechten op ons
werk. Wel spreken we alles goed door en
verwijzen naar die afspraken, zowel in
onze algemene voorwaarden als op de
offerte.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/5-tips-om-je-werk-te-beschermen) 

Een idee beschermen

Een idee of concept kan je niet beschermen. Ideeën zijn in de regel namelijk vrij te kopiëren. Pas als een

idee of concept een concrete, tastbare uitwerking krijgt, kan je het gaan beschermen. Wat je wél meteen

kan doen, is een officiële datum toekennen aan je idee, zodat je later kan bewijzen wanneer het ontstond.

Hoewel je dit ook bij een aantal beheersvennootschappen kan doen, is een registratie via een i-DEPOT het

makkelijkst.

Wist je dat je via Flanders DC korting kan krijgen? Vraag hier je kortingscode aan en betaal maar 27 euro in
plaats van 37 euro voor jouw i-DEPOT.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/idepot)

Teken nooit zomaar alles wat je onder je neus geschoven krijgt. Neem de tijd om het contract rustig na te

lezen en eventueel advies in te winnen.

»

Lees het contract volledig, niet enkel de specifieke clausules die jij belangrijk vindt.»

Bepaal de datum waarop het contract in werking treedt.»

Zorg dat alle partijen een ondertekende kopie van het contract hebben.»

Gebruik duidelijke termen en definieer ze (bv. leg uit wat je specifiek onder intellectuele eigendom

verstaat).

»

Twijfel je aan een contract, win dan advies in. Dat kan bij Cultuurloket of bij een gespecialiseerd

advocaat. Op ons platform Kopiloot vind je heel wat juridische experts en advocaten met ervaring in de

creatieve sector.

»

Doe je zelf een beroep op freelancers of onderaannemers voor creatieve opdrachten (bv. copy, logo-

ontwerp of foto’s), sluit dan ook met hen een contract af over de (gedeeltelijke) overdracht van hun

rechten.

»

Op deze site vind je checklists bij het opstellen van een (algemene) overeenkomst, agentuur-, distributie-
en licentieovereenkomst. Daar kan je gaan spieken welke elementen je zeker moet opnemen in bepaalde

types contracten. Zo is het bij een licentieovereenkomst belangrijk dat je vermeldt wat de duurtijd van

de licentie is, voor welke regio’s of landen ze geldt en of ze al dan niet exclusief is. Daarnaast moet de

auteursvergoeding aan bod komen. Verder vindt je ook een template van overeenkomsten waarin

intellectuele eigendom aan bod komt: een freelancerovereenkomst en algemene verkoopsvoorwaarden.

»

Op de website van Cultuurloket, onder ‘Documenten’, vind je een aantal voorbeeldcontracten.»

Bij de Dienst voor Intellectuele Eigendom kan je terecht voor een praktische gids rond contracten en
clausules inzake intellectuele eigendom.

»
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Petra Vonck,
Studio 100

Check hier de leidraad voor de registratie van een i-DEPOT.

(/uploads/media/613674ca54189/i-depot-leidraad-versie-mei-2020.pdf?

token=http://flandersdc.be/uploads/media/613674ca54189/i-depot-leidraad-versie-mei-2020.pdf)

“Zorg dat je alles vooraf goed checkt en
start dan pas je creatieproces. Als je zaken
moet terugdraaien, kunnen die kosten
enorm oplopen.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/bij-ons-moet-iedereen-een-beetje-ip-

manager-zijn) 

Geheimhouding

Soms biedt geheimhouding de beste bescherming. Bij recepten is dat vaak zo: een recept dat geheim is,

valt onmogelijk te kopiëren. Coca-Cola is wellicht het bekendste voorbeeld: hun recept zit veilig weggestopt

in een kluis in Atlanta, waarvan slechts drie mensen de code kennen.

Ook wanneer jij een ontwerp maakt, kan het in bepaalde fases nuttig zijn om het geheim te houden.

Wat? Met een i-DEPOT ken je een officiële datum toe aan je idee. Het i-DEPOT is ook een nuttig

hulpmiddel om je auteursrecht te laten gelden nog voor je je werk publiek hebt gemaakt (lees hier meer

over in het onderdeel rond auteursrecht).

»

Voordelen: een i-DEPOT is goedkoop (het kost 37 euro voor vijf jaar, om precies te zijn) en eenvoudig.

Eventueel in combinatie met een geheimhoudingsovereenkomst vormt het een goede basis voor je

gesprekken met een mogelijke producent of partner.

»

Nadelen: een i-DEPOT geeft geen rechtsbescherming. Echte bescherming krijg je pas via het

merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, octrooirecht of via een contract.

»

Hoe?»

Een i-DEPOT registreer je online via de website van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
(BOIP).

»

In een aantal stappen vul je je gegevens in, en geef je een omschrijving van je concept of idee. Je kan

extra informatie of beeldmateriaal toevoegen als bijlage (maximum 100 MB).

»

Nadat je betaling verwerkt is, ontvang je een e-mailbevestiging en kan je jouw i-DEPOT-bewijs meteen

downloaden (of hiermee wachten tot je het effectief nodig hebt, bijvoorbeeld bij een juridisch geschil of

conflict).

»

Het BOIP ondertekent je i-DEPOT-bewijs digitaal en waarborgt zo de echtheid van het document.»

Via Flanders DC krijg je tien euro korting op het i-DEPOT. Vraag hier je kortingscode aan.»

Je kan er voor kiezen om een i-DEPOT geheel of gedeeltelijk openbaar te maken op i-D Space. Er zijn

meerdere redenen om een i-DEPOT openbaar te willen maken. Bijvoorbeeld om partners te vinden voor

het uitwerken of op de markt brengen van je concept, format, software of innovatief product, of om de

buitenwereld te laten weten dat jij de bedenker van een creatie bent. Een openbaarmaking op i-D

Space kan ook voorkomen dat een ander hierop een octrooi of modelrecht kan aanvragen want

daarvoor is nieuwheid vereist.

»

Voor een kleine meerprijs kan je via de website van BOIP een

geheimhoudingsovereenkomst aanmaken die gekoppeld is aan jouw i-DEPOT.

»
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WAT IS GEHEIMHOUDING?

Ga je praten met een mogelijke partner of producent, dan deel je misschien vertrouwelijke informatie met

hen. In dat geval kan je hen vragen om een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. Heb je

werknemers? Dan is het essentieel om geheimhouding op te nemen in hun contract.

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

Een geheimhoudingsovereenkomst (ook wel non-disclosure agreement of NDA genoemd) is een contract

dat een partij verhindert om onderdelen van een product of dienst die een andere partij toelicht, te

gebruiken voor eigen doeleinden, en dat die ene partij bovendien verplicht om informatie over dat product of

die dienst voor zichzelf te houden (met uitzondering van de medewerkers van zijn bedrijf).

Een geheimhoudingsovereenkomst houdt in dat de partij aan wie de informatie wordt voorgelegd:

Ben je op zoek naar een voorbeeld? Download de template voor een geheimhoudingsverklaring.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/nda)

Wanneer?

Heb je een afspraak met een bedrijf, producent of andere mogelijke partner, mail of stuur dan op voorhand

een geheimhoudingsovereenkomst op (waarin je je product of idee evenwel nog niet beschrijft). Zo geef je

de tegenpartij de kans om het contract al eens na te lezen. Bovendien is je gesprekspartner vaak niet de

persoon die de contracten mag tekenen namens het bedrijf. Zorg dat de overeenkomst ten laatste bij het

begin van het gesprek ondertekend is en voeg na ondertekening de beschrijving van je idee als bijlage toe

aan het document. Laat ook deze bijlage door alle partijen ondertekenen.

Voor wie?

Weet ook dat niet iedereen een geheimhoudingsovereenkomst kan of wil ondertekenen.

Overheidsorganisaties of andere organisaties met een publieke opdracht, zoals Flanders DC, mogen dit

bijvoorbeeld niet. Toch hoef je niet bang te zijn om je idee met hen te delen: door diezelfde publieke opdracht

zijn zij verplicht vertrouwelijk om te gaan met je idee. Specialisten in intellectuele eigendom zoals

advocaten of merkgemachtigden zijn dan weer gebonden aan hun beroepsgeheim.

Ook bedrijven staan soms niet te springen om je geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen.

Misschien hanteert hun juridische dienst een eigen contract, of is het bedrijf bang om informatie te

ontvangen waar ze zelf al van op de hoogte zijn (of waar ze zelf in alle stilte aan werken). In dat geval

voegen ze soms een clausule toe om bepaalde informatie te weigeren.

Hoe opmaken?

Een geheimhoudingsovereenkomst laat je het best op maat maken door een advocaat (die je kan zoeken via

de Orde van Vlaamse Balies). Heb je een beperkt budget, dan kan je je uit de slag trekken met onze
voorbeeldovereenkomst.

Wie zijn creatie registreert via een i-DEPOT kan voor een kleine meerprijs meteen ook een bijbehorende

geheimhoudingsovereenkomst genereren.

Auteursrecht

Het auteursrecht geeft de maker van een werk het recht om te bepalen hoe, waar en wanneer dit werk

wordt openbaar gemaakt of gereproduceerd. Wat begon als een bescherming van de inhoud van boeken, is

intussen ook op heel wat andere zaken van toepassing, zoals meubels, kleding, grafische ontwerpen,

software, foto’s, film, muziek, beeldende kunstwerken, bouwwerken en journalistiek werk.

Voordelen: geheimhouding is gratis en onbeperkt in tijd.»

Nadelen: hoe meer mensen op de hoogte zijn, hoe moeilijker het geheim te bewaren valt. Zodra je

geheimhouding — al dan niet per ongeluk — opgeheven is, heb je enkele geen bescherming meer.

»

afziet van de mogelijkheid om zélf intellectuele eigendomsrechten te claimen op de informatie»

de informatie als vertrouwelijk beschouwt en strikt geheim houdt»
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Petra Vonck,
Studio 100

Auteursrechten, licenties en contracten. Bekijk hier het webinar.

(https://www.flandersdc.be/nl/magazine/auteursrechten-licentie-en-overdracht)

Expert Françoise Carlier zet in dit webinar alles rond auteursrecht, licentie en overdracht op een rijtje.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/auteursrechten-licentie-en-overdracht)

AUTEURSRECHT IN EEN NOTENDOP

Auteursrecht valt uiteen in twee rechtsvormen:

De inkomsten die je hebt uit de exploitatie van je auteursrechten worden beschouwd als roerend inkomen en
vallen onder een voordelig belastingsstelsel.

(http://flandersdc.be/nl/gids/administratie/auteursrecht-en-belastingen)

2. het vermogensrecht stelt jou als auteur van een creatie in staat om inkomsten te putten uit de

exploitatie (reproductie of bewerking) van je werk, meestal op basis van een licentieverlening of

uit de verkoop van het vermogensdeel van het auteursrecht.

“Iedereen die betrokken is bij het creatief
proces creëert auteursrechten. Van de
tekenaar en de kostuumontwerper tot de
acteur en de componist van de muziek." 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/bij-ons-moet-iedereen-een-beetje-ip-

manager-zijn) 

Het auteursrecht is van kracht tot zeventig jaar na het overlijden van de auteur. In de meeste landen

ontstaat het automatisch zodra je iets creëert, en hoef je dus niets te deponeren of te registreren. Soms is

het echter moeilijk om de creatiedatum te bewijzen. Als je werk publiek gemaakt is, geldt de

publicatiedatum als bewijs. Maar wat als je voordien je manuscript laat lezen door een uitgeverij, of een

mogelijke producent een meubel of een nieuwe kledingcollectie toont? In zo’n gevallen is het zinvol om je

creatie te ‘dagtekenen’ (via een i-DEPOT of een depot bij een beheersvennootschap).

het morele recht, dat betrekking heeft op de relatie tussen jou als ontwerper of kunstenaar en jouw werk.

Jij beslist of jouw werk openbaar gemaakt mag worden en als dat het geval is, of jouw naam erbij moet

worden vernoemd. Je kan bovendien verbieden dat je werk wordt aangepast. Dit morele recht is niet

overdraagbaar aan derden.

»
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COPYRIGHT©

Als je je afvraagt of je eigenlijk met © of ‘copyright by’ moet werken, kunnen we je geruststellen: het is niet
verplicht. Maar… we raden het wel aan. Zo geef je namelijk aan dat jij de houder bent van het auteursrecht.

In een aantal landen, waaronder de VS, biedt de vermelding bovendien effectief bescherming.

Het symbooltje © zie je op allerlei manieren opduiken, maar de juiste schrijfwijze is: het ©-symbool,

gevolgd door de oudste datum van publicatie en jouw naam of de naam van je vennootschap. Zo dus:

Als het gaat om een aangepaste versie, dan moet je de jaren van de wijziging ook opnemen, bijvoorbeeld: ©

2011-2016 Flanders DC.

Een derde optie is om er ‘all rights reserved’ bij te schrijven. Zo geef je aan dat het hier over alle mogelijke

onderdelen van het auteursrecht gaat. Een laatste voorbeeldje om dit duidelijk te maken: © 2011-2016

Flanders DC - all rights reserved.

AUTEURSRECHT: IETS VOOR JOU?

Het auteursrecht beschermt niet elk soort creatie. Er zijn namelijk twee belangrijke voorwaarden aan

verbonden:

Meer weten over auteursrecht op social media? Beluister onze podcast.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/judith-busse-auteursrechten-social-media)

Een belangrijk voordeel is dat het auteursrecht  automatisch ontstaat en gratis is. Daartegenover staat dan

weer het nadeel dat de bewijslast bij jou ligt als iemand inbreuk pleegt op jouw rechten.

Lees meer over hoe je fiscaal voordeel haalt uit auteursrecht in dit artikel!

(http://flandersdc.be/nl/magazine/haal-fiscaal-je-voordeel-uit-auteursrecht-creative-shelter)

WIE HEEFT WELKE RECHTEN?

De verschillende rechtsvormen waaruit het auteursrecht bestaat, zijn niet zomaar van toepassing op

eender welk soort creatie. 

In het onderdeel 'Verschillende vormen van intellectuele eigendom' krijg je tips voor het opstellen van
contracten.

(http://flandersdc.be/nl/gids/intellectuele-eigendom/verschillende-vormen-van-intellectuele-eigendom)

Download hier een template voor een licentie-overeenkomst.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/checklists-voor-overeenkomsten)

© 2016 Caroline Merckx»

© 2016 Flanders DC»

het werk moet uitgedrukt worden in een concrete vorm (dit sluit ideeën en concepten uit, net als genres,

stijlen of technieken)

»

het werk moet origineel zijn — met andere woorden: het moet een uitdrukking zijn van een eigen

intellectuele schepping van de auteur. Creaties die volledig bepaald worden door modetendensen, of door

functionele of technische vereisten, zijn niet origineel. Adaptaties kunnen wel origineel zijn en dus in

aanmerking komen voor auteursrecht, op voorwaarde dat je er als bewerker voldoende je stempel op

drukt. Je hebt hier op jouw beurt natuurlijk toestemming voor nodig van de oorspronkelijke auteur.

»

Creatie op eigen initiatief
Jij hebt als auteur alle rechten op een creatie op eigen initiatief — dus zowel de morele als de

vermogensrechten. Via een licentie kan je anderen wel gebruiksrecht geven (meestal tegen betaling van

een vergoeding). Je kan je vermogensrechten ook volledig overdragen aan een andere partij, die er dan

eigenaar van wordt.

»
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Claire Warnier,
Unfold

Ontwerpen voor een bedrijf? Bekijk het webinar.

(http://flandersdc.be/nl/agenda/design-webinar-ontwerpen-voor-een-bedrijf)

Aangezien er via contracten vaak rechten overgedragen worden of in licentie worden gegeven, informeer je

je beter voordat je iets ondertekent. 

Bijzonderheden wat modellen en tekeningen betreft:

Als jij een tekening of een model maakt terwijl je voor jouw werkgever met een opdracht bezig bent, dan

wordt jouw werkgever aanzien als de ontwerper. De auteursrechten komen jou dus niet toe. Deze regeling

wordt meestal in het arbeidscontract opgenomen.

“Op onze eigen ontwerpen hebben we
uiteraard auteursrechten, maar we
deponeren ze niet als model.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/unfold-intellectuele-eigendom) 

BEHEERSVENNOOTSCHAPPEN

Als auteur is het vaak moeilijk — soms zelfs onmogelijk — om te controleren wie je werk waar en op welke

manier gebruikt. Neem bijvoorbeeld een songwriter: als het goed zit, wordt zijn muziek zowat overal

gedraaid — op de radio, op feesten en op de werkvloer. Daarom sluiten auteurs zich vaak bij een

beheersvennootschap aan, zoals Sabam, Sofam of deAuteurs. Deze vennootschappen geven toestemming

voor het gebruik van de creaties van hun leden. Ze innen ook de vergoedingen en storten die nadien door

aan de auteurs.

UITZONDERINGEN OP HET AUTEURSRECHT

Het auteursrecht zou geen ‘echt recht’ zijn als er niet een aantal uitzonderingen op waren, toch? Het

citaatrecht ondergraaft bijvoorbeeld (deels) het auteursrecht, want dit laat toe dat fragmenten van je werk

gebruikt worden voor recensies, onderwijs of kritiek (uiteraard met bronvermelding). Een krant die jouw

boek reviewt, mag dus een kort fragment citeren, en een tijdschrift dat je meubel, kledingstuk of game

bespreekt, mag zijn artikel opleuken met een foto van jouw creatie. Ook voor nieuwsverslaggeving gelden

uitzonderingen. Stel dat jouw werk in beeld komt tijdens een nieuwsitem over de interesses van jongeren,

dan hoeft niemand jouw toestemming te vragen. Daarnaast mag iedereen muziek beluisteren of een film

bekijken in familiekring zonder daarvoor groen licht te vragen aan de auteur. Tot slot is een parodie op jouw

werk toegestaan. Omgekeerd geldt uiteraard ook dat jij een parodie op het werk van anderen mag maken.

Creatie als werknemer
Wanneer je als werknemer een bepaalde creatie maakt, behoud jij in de regel je auteursrecht, tenzij

schriftelijk anders overeengekomen. Zo’n zaken worden meestal vooraf vastgelegd in een

arbeidscontract of in een afzonderlijke overeenkomst.

»

Creatie in opdracht (als freelancer of onderaannemer)
Maak je als freelancer of onderaannemer een creatie in opdracht en is er geen overeenkomst opgemaakt,

dan heb jij als auteur in principe alle rechten. In de praktijk worden er echter meestal wél afspraken

vastgelegd, in de offerte, de algemene voorwaarden of een aparte overeenkomst. Op die manier draag jij

je rechten (gedeeltelijk) over, of geef je ze in licentie.

»
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Saskia Govaerts,
Studio Collect

NABURIGE RECHTEN: PRESTATIES BESCHERMEN

Terwijl het auteursrecht originele ‘creaties’ beschermt, beschermt het naburig recht ‘prestaties’. Drie

categorieën van rechthebbenden kunnen zich op het naburig recht beroepen:

Het auteursrecht en het naburig recht sluiten elkaar niet uit: je kan perfect beide tegelijk aanspreken. Dat is

bijvoorbeeld het geval bij een scenarioschrijver die een rol speelt in zijn eigen film.

Uitvoerende kunstenaars en producenten kunnen zich niet verzetten tegen het publieke gebruik van hun

repertoire, maar ze worden hier wel voor vergoed. Zo’n billijke vergoeding wordt betaald door de gebruikers

(bv. horecazaken of bedrijven waar de radio speelt), en wordt geïnd en uitbetaald door de

beheersmaatschappijen. Als uitvoerend kunstenaar of producent sluit je je dan ook het best aan bij een van

deze maatschappijen.

Voor informatie over auteursrecht en naburige rechten kan je terecht op de website van Cultuurloket.

(https://www.cultuurloket.be/kennisbank/naburige-rechten/wat-zijn-naburige-rechten)

“Voor elk individueel juweel start het idee
bij één van ons, de anderen geven
vervolgens vanuit hun eigen perspectief
feedback. Zo wordt het een echt Studio
Collect-ontwerp, van ons samen. Om
onduidelijkheid of problemen te
vermijden, staan we elk onze
auteursrechten af aan onze
vennootschap.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/5-tips-om-je-werk-te-beschermen) 

AUTEURSRECHT EN BELASTINGEN

Een merk beschermen

Een merk is een ‘teken’ waarmee je jouw producten of diensten onderscheidt van die van anderen. Dat teken

kan de naam zijn van je product of dienst (een woordmerk), maar ook je logo of de vorm van je verpakking

(een beeldmerk). Het Coca-Colaflesje is een bekend voorbeeld van zo’n beeldmerk. Jouw merk is misschien

niet zo bekend als Coca-Cola, maar dat betekent niet dat het merkenrecht voor jou van geen tel is. Je leest

hier waarom!

MERKENRECHT VOOR GROOT EN KLEIN

Niet enkel voor grote bedrijven zijn merken belangrijk. Ook kleinere ondernemingen kunnen eronder lijden

als anderen je merk namaken of een merk gebruiken dat erg lijkt op het jouwe. Enkel door je merk te

registreren, kan je daartegen optreden.

Als de naam van jouw product of dienst dezelfde is als je handelsnaam, dan ben je tot op zekere hoogte al

automatisch beschermd. Dit type bescherming reikt wel minder ver dan het merkenrecht.

uitvoerende kunstenaars of personen die een werk voor een publiek brengen via een uitvoering of een

opvoering. Met andere woorden: acteurs, zangers, muzikanten, dansers, regisseurs,…

»

producenten van fonogrammen of films. Zij hebben een naburig recht op de eerste vastlegging van

geluid en/of beeld op een drager.

»

omroeporganisaties zoals VTM of Vier hebben een exclusief recht op hun uitzendingen»
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Petra Vonck,
Studio 100

Je eigen naam als merk? Lees meer in ons magazine.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/je-eigen-naam-als-merk-slim-of-niet)

In de design en mode-industrie dragen de labels vaak de naam van hun ontwerper. Toch ga je hier het best

niet zomaar in mee. Er zijn wellicht nog mensen met jouw naam en dit kan voor verwarring zorgen of je

naamgenoten schade berokkenen. Denk er bovendien aan dat je merknaam wellicht eigendom zal worden

van de vennootschap en dat daar op termijn misschien nog andere mensen iets in de pap te brokken zullen

hebben.

BESCHERMING VIA HANDELSNAAM EN VENNOOTSCHAPSNAAM

Handelsnaam

De handelsnaam is de naam waaronder je onderneming handel drijft. Je krijgt het recht op een handelsnaam

als je er als eerste zichtbaar, publiek en continu gebruik van maakt. Je kan je handelsnaam als uithangbord

laten registreren wanneer je je inschrijft bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Als je je handelsnaam registreert, kan je anderen verbieden om dezelfde of een gelijkaardige naam te

gebruiken voor identieke of gelijkaardige producten en diensten. Deze bescherming telt enkel binnen het

gebied — zoals een dorp, regio of land — waar jouw handelsnaam min of meer ‘bekend’ is. Zo zal bakkerij

Verstrepen binnen zijn dorp of stad bescherming genieten, terwijl een gerenommeerd architectenbureau

bijvoorbeeld in heel België kan optreden tegen bureaus die onder dezelfde naam willen werken.

“Het is nooit te laat om je merk te
registreren, maar hoe eerder hoe beter. Je
vermijdt er veel problemen mee achteraf.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/bij-ons-moet-iedereen-een-beetje-ip-

manager-zijn) 

Moraal van het verhaal: hoe bekender een handelsnaam, hoe ruimer de bescherming. Wanneer je je

handelsnaam niet meer gebruikt, vervalt ook de bescherming.

Waarin ligt nu het verschil met het merkenrecht? Wel, het merkenrecht verleent een exclusief

verbodsrecht binnen het ganse territorium waarvoor het merk geregistreerd is (en niet waar het gekend is,

zoals bij een handelsnaam). Stel dat je met je onderneming momenteel enkel in de provincie Vlaams-

Brabant bekendheid geniet, dan kan je er via het merkenrecht toch voor zorgen dat niemand in de Benelux

onder dezelfde naam gelijkaardige waren of diensten mag aanbieden. Zo stel je je uitbreidingsplannen

veilig.

Vennootschapsnaam

De vennootschapsnaam is de officiële naam van een rechtspersoon, die opgenomen is in de statuten en

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wie als eerste een vennootschapsnaam verwerft, heeft voor heel

België het exclusieve recht hierop. Het is natuurlijk perfect mogelijk om dezelfde naam te gebruiken als

vennootschaps- en als handelsnaam, maar — in tegenstelling tot een handelsnaam — hoef je de

vennootschapsnaam niet effectief te gebruiken om het exclusieve recht te hebben.
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JE MERK REGISTREREN

De eerste stap voor wie zijn merk wil registeren? Controleren of het nog wel beschikbaar is. Ofwel ga je zelf

het merkenregister doorspitten (via het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom of via TM
View) ofwel betaal je een merkgemachtigde ( bmm.eu) of een gespecialiseerd jurist (via de Orde van
Vlaamse Balies) om dit in jouw plaats te doen. Wil je een woord beschermen, dan kies je voor een

woordmerk; voor de bescherming van een logo of verpakking neem je een beeldmerk. Je kan ook beide

combineren, en dan opteer je voor een gecombineerd merk of semi-figuratief merk. Tot slot kan je een

klankmerk, een multimediamerk of een hologrammerk registreren.

Ga ten tweede na of jouw merk aan de voorwaarden voldoet (voor wie daar meer over wil weten, is het

onderdeeltje 'Voorwaarden voor merkregistratie' hieronder verplichte kost). Bestaat het merk nog niet en

voldoet het aan de voorwaarden, dan kan je het registreren in de Benelux, in de Europese Unie, of

wereldwijd in landen naar keuze.

Als je je merk deponeert, moet je de classificatie kennen. Hiermee geef je aan voor welke categorie van

producten en diensten je merk gaat dienen. Enkel voor die soorten producten of diensten is je merknaam

dan beschermd. In de prijs van een merkdepot is bescherming voor één of meerdere klassen inbegrepen.

 Wil je je merk in nóg meer klassen beschermen, dan betaal je extra.

Een merk is tien jaar beschermd, en je kan onbeperkt verlengen. Daarvoor hoef je niet eens zó diep in je

buidel te tasten. Een Benelux-merk kost 244 euro voor tien jaar (registratie in één klasse inbegrepen). Een

Europees merk kan vanaf 850 euro (registratie in één klasse inbegrepen), terwijl de kost van een

internationaal merk afhangt van het aantal landen waarin je bescherming wil.

Of je je merk in de Benelux, in Europa of in de hele wereld wil registreren, brengt andere administratieve

beslommeringen met zich mee. We sommen ze even voor je op.

IE voucher

Overweeg je als KMO om een merk of model te registreren? Dan ondersteunt de Europese Commissie je

graag. Met haar SME Fund betaalt ze tot 75% van de registratiekosten voor een Benelux- of een Uniemerk of

-model terug. Ook voor aanvragen in andere landen is er een tegemoetkoming. Je kan de SME-voucher
aanvragen tussen 23 januari en 8 december 2023. Opgelet: je moet eerst je SME-voucher aanvragen, pas

nadien kan je je merk of model registreren.

Benelux

Een Benelux-merk kan je online of via een invulformulier registreren bij het Benelux-Bureau voor de
Intellectuele Eigendom (BOIP). Doe je dit liever niet zelf, dan schakel je gewoon een merkgemachtigde of

gespecialiseerd jurist in om de registratie tegen betaling voor jou in orde te brengen. Een merkgemachtigde

kom je op het spoor via de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht en een gespecialiseerd jurist

via de Orde van Vlaamse Balies.

Als je merk aan alle voorwaarden voldoet, en er wordt geen bezwaar ingediend, dan wordt het na ongeveer

drie maanden gepubliceerd. 

Europees merk

Wil je bescherming in heel Europa, dan heb je een uniemerk nodig. Het voordeel daarvan is dat je met

slechts één aanvraag bescherming krijgt in alle landen van de Europese Unie. Maar het mes snijdt aan

twee kanten: als je merk in een van de landen niet geldig is (bijvoorbeeld omdat het onderscheidend

vermogen mist), dan wordt het koudweg geweigerd of nietig verklaard in alle lidstaten. Het is dus geen

slecht idee om de hulp van een deskundige of een gespecialiseerd jurist in te roepen. Indienen doe je via het

EUIPO of het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie.

Internationaal merk

Voor bescherming in landen binnen en buiten Europa geldt een internationale procedure. Het recht van

voorrang komt hierbij vaak goed van pas. Dat wil zeggen dat je eerst een Benelux-merk indient en binnen

de zes maanden kan beslissen of je je merk ook in andere landen wil registreren. In dat geval geldt de

eerste aanvraagdatum meteen voor de andere landen. Ook in het geval van zo’n internationale

bescherming neem je het best een deskundige of een gespecialiseerd jurist onder de arm. Voor meer info

kan je terecht bij de World Intellectual Property Organisation of bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele
Eigendom.
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VOORWAARDEN VOOR MERKREGISTRATIE

Wil je een merk registreren? Dan gaat dat niet zomaar, want niet álle tekens kunnen een merk zijn. De

voornaamste redenen waarom het BOIP jouw aanvraag zou weigeren of waarom een rechter jouw

inschrijving zelfs achteraf nietig zou kunnen verklaren:

Lees in dit artikel hoe je een sterk merk creëert aan de hand van tips van Bert Pieters!

(http://flandersdc.be/nl/magazine/een-sterk-merk-van-creatie-tot-registratie)

Modellen en tekeningen beschermen

Bear with us terwijl we de juridische definities proberen te schetsen. Je weet natuurlijk perfect wat een

model of tekening is, maar in deze context is het belangrijk om die twee te omschrijven als ‘het uiterlijk van

een voortbrengsel of een deel ervan’.

Bear with us a little longer, want onder ‘voortbrengselen’ verstaan we dan weer ‘op industriële of

ambachtelijke wijze vervaardigde voorwerpen’, terwijl het ‘uiterlijk’ betrekking heeft op ‘de kenmerken van

de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voorwerp zelf of de versiering

ervan’. Gewapend met deze achtergrond, kan je op zoek gaan naar de voorwaarden die gelden voor de

modellen of tekening die jij wil beschermen.

VOORWAARDEN

Jouw model of tekening:

Als je je model wil beschermen, moet je net als bij een merk controleren of het al bestaat. Je kan hiervoor

een aantal databanken raadplegen, maar dit volstaat niet. De voorwaarde is namelijk dat het model het

nieuw is en een eigen karakter heeft. Dus het is niet alleen belangrijk dat een model nog niet geregistreerd

is, maar ook dat het überhaupt nog niet bestaat. Een onderzoek in vakliteratuur, tijdschriften of op het

internet is dan ook een must — net als de nieuwste trends in de gaten houden.

het merk mist onderscheidend vermogen. Deze reden komt veruit het vaakst voor en zit eigenlijk al

vervat in de definitie van ‘een merk’, namelijk: een teken ter onderscheiding van de waren of diensten

van een onderneming. Hieronder vallen onder meer beschrijvende tekens. ‘Biomild’ voor yoghurt is

bijvoorbeeld niet onderscheidend genoeg. Hoewel ‘Bio’ aangeeft dat de yoghurt op biologische wijze

geproduceerd is en ‘Mild’ iets over de smaak zegt, is het teken als geheel niet onderscheidend (zelfs al is

het een niet-bestaand woord).

»

je merk kan verward of geassocieerd worden met een ouder merk dat voor soortgelijke producten of

diensten geregistreerd is.

»

je merk kan verward worden met een algemeen bekend merk. (Volgens deze regel kan je de naam Coca-

Cola dus zelfs niet voor een kleding- of meubelmerk registreren.)

»

het teken is misleidend. Een logo waarop bijvoorbeeld duidelijk koffie staat afgebeeld, mag je niet voor

iets anders (bv. thee of slaapmiddelen) gebruiken, omdat het publiek daardoor om de tuin geleid kan

worden.

»

het teken werd ‘ter kwader trouw’ geregistreerd (met de bedoeling om iemand anders schade toe te

brengen).

»

het geregistreerde teken bestaat uit vlaggen, wapens of andere officiële emblemen van staten of

internationale organisaties. Zo’n merken kunnen alleen in het Benelux-register worden ingeschreven

met toestemming van de staat of organisatie in kwestie.

»

het merk is strijdig met openbare orde en goede zeden (wat in de praktijk zelden voorkomt).»

moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben»

mag niet noodzakelijk zijn voor een bepaald technisch effect. De ribbels in een bierglas kunnen

bijvoorbeeld niet onder modelbescherming vallen, gezien zij ervoor dienen om het glas koel te houden

wanneer je het in je hand houdt.

»

mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden»
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Claire Warnier,
Unfold

WERKWIJZE

Je kan een model of tekening beschermen in de Benelux, in Europa of internationaal. Het Benelux-Bureau
voor de Intellectuele Eigendom kan je meer vertellen over de verschillende procedures.

Net als voor merken geldt voor modellen een voorrangsrecht van zes maanden. Dat wil zeggen dat je na

het indienen van een Benelux-depot een half jaar de tijd hebt om je model ook in andere landen te

beschermen met behoud van die eerste indieningsdatum.

Een modelregistratie loopt vijf jaar en is een aantal keer verlengbaar (de exacte aantallen verschillen van

land tot land).

Er bestaat ook een automatische modelbescherming in de Europese Unie. Maak je een model publiek,

bijvoorbeeld door een handtas of meubel op een beurs of in een tijdschrift te tonen, dan ontstaat er

spontaan een niet-geregistreerd gemeenschapsmodel. Dit wil zeggen dat je gedurende drie jaar kan

optreden tegen opzettelijke namaak. Die vorm van bescherming is gratis, maar na drie jaar is het afgelopen

én je moet zelf aantonen dat iemand jou opzettelijk gekopieerd heeft. Toch ook enkele nadelen, dus.

Een concrete interpretatie van de verschillende beschermingsvormen lees je in deze vergelijking tussen
twee schoenontwerpen van Veja en Primark.

(https://www.gevers.eu/en/wgpA05TM23/trademarks--primark-a-stone-in-the-shoe-of-veja-.php)

KOSTPRIJS

Wat dat mag kosten? Een Benelux-modelregistratie kost je 150 euro voor een periode van vijf jaar. Een

gemeenschapsmodel kan je registreren vanaf 350 euro, terwijl de prijs van een internationaal model

afhangt van het aantal landen dat je voor ogen hebt.

Van 23 januari tot en met 8 december 2023 kan je met de steun van de Europese Commissie een IE
voucher aanvragen, waarmee je 75% van de registratiekosten van je modelaanvraag in de Benelux of de EU

kan terugkrijgen. Ook voor andere landen is er een tegemoetkoming.

MODELRECHT VERSUS AUTEURSRECHT

Lees over jouw rechten in het deel over auteursrecht!

(http://flandersdc.be/nl/gids/intellectuele-eigendom/auteursrecht)

Op objecten of tekeningen die je door modelrecht kan beschermen, rust meestal ook auteursrecht. Je

vraagt je dan wellicht af of het nog wel zin heeft om ze nog als model te registreren. Toch biedt zo’n

modelbescherming een groot voordeel: bij een dispuut volstaat het om je geregistreerd model te tonen,

terwijl je in het geval van auteursrecht ten eerste zelf moet bewijzen dat je werk door auteursrecht is

beschermd en ten tweede de datum van je creatie moet kunnen staven. Met andere woorden: dankzij het

modelrecht ligt de bewijslast niet langer bij jou, maar bij je tegenpartij.

“Op onze eigen ontwerpen hebben we
uiteraard auteursrechten, maar we
deponeren ze niet als model.”  
(http://flandersdc.be/nl/magazine/unfold-intellectuele-eigendom) 

De overlap tussen model- en auteursrecht betekent trouwens ook dat, wanneer je een tekening of model

ontwerpt in opdracht (als werknemer of als freelancer/onderaannemer), de besteller van het werk als

ontwerper wordt beschouwd. Rust er ook auteursrecht op het model, dan gaat dat automatisch mee over

naar de werk- of opdrachtgever.
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Domeinnamen

Als je een naam voor je onderneming (of product of dienst) hebt gekozen, registreer je het best zo snel

mogelijk de domeinnaam. Afhankelijk van je beoogde doelgroep (denk ook op lange termijn) kies je voor de

.be of de .com extensie, of beide. Je kan ook, afhankelijk van de markten waarin je actief bent of wil zijn, een

van de andere variaties registereren, bijvoorbeeld .eu, .vlaanderen,...

Registreer eventueel ook variaties of andere schrijfwijzen van je naam. Een domeinnaam registreren is niet

duur, dus je legt er beter te veel dan te weinig vast. Zo voorkom je dat een concurrent, of iemand die van

slechte wil is, met de domeinnaam aan de haal gaat.

Via Dot EU kan je lijsten van registrars vinden.

(https://www.eurid.eu/en/find-a-registrar/)

Voor zo’n registratie moet je bij een registrar zijn. 

Wil je nagaan of een domeinnaam nog vrij is, dan moet je gaan grasduinen op de volgende sites:

Op de website Claim je idee van DNS Belgium krijg je tips om je domeinnaam te kiezen en een stappenplan

om die te registreren.

Octrooien

Een octrooi ken je waarschijnlijk eerder onder zijn Engelse naam, patent. Maar wat houdt het precies in? 

Een octrooi biedt bescherming aan uitvindingen die:

Als je een octrooi op zak hebt, kan je anderen verbieden jouw uitvinding na te maken, te verkopen of in te

voeren. Een octrooi heeft een beperkte geldigheidsduur (meestal twintig jaar). Na afloop van de octrooiduur

is de uitvinding vrij te gebruiken door iedereen. Voor de meeste ondernemers uit de creatieve sectoren is

deze vorm van bescherming niet meteen aan de orde.

Vooral als product- of industrieel ontwerper kom je met octrooien in aanraking. Op grafische ontwerpen,

meubels, accessoires, juwelen, keramiek kan je (meestal) geen octrooi nemen.

Denk bovendien goed na of het nemen van een octrooi überhaupt wel bij je bedrijfsstrategie past. Een

octrooi biedt immers een sterke bescherming, maar is ook duur. Overweeg in elk geval nooit om zelf een

octrooi te schrijven, maar doe een beroep op een erkend octrooigemachtigde. De Dienst voor de Intellectuele
Eigendom van de Federale Overheidsdienst Economie zorgt voor de octrooiverlening. Zij kunnen je ook meer

informatie verschaffen over de verschillende procedures.

WIl je meer weten over octrooien? Lees dan Ons patent boekje van VLAIO.

De rechten van anderen

Je bent natuurlijk geïnteresseerd in de bescherming van jouw werk, maar je weet ook maar beter wat af

van de intellectuele eigendomsrechten van andere creatieven.

Enkele tips wanneer je het werk of informatie van iemand anders wil gebruiken, of wanneer je bijvoorbeeld

een foto van iemand wil nemen:

DNS Belgium voor .be-domeinen»

EURid voor .eu-domeinen»

InterNIC voor .com- of .int-webadressen»

nieuw zijn: dit betekent niet alleen dat je uitvinding nog nooit eerder publiek gemaakt is, maar dat ze

zelfs nog niet mag bestaan. Stel dat je op een beurs staat met je product of dat er een artikel over

verschijnt, dan kan je het niet meer beschermen met een octrooi.

»

voortkomen uit ‘uitvinderswerkzaamheid’. Met andere woorden: je uitvinding moet vernieuwend zijn. Dat

wil zeggen dat ze niet evident is voor iemand die niet vertrouwd is met de materie.

»

industrieel toepasbaar zijn: je uitvinding kan worden toegepast op gelijk welk vlak van nijverheid, handel

of landbouw.

»
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Heb je met iemand samengewerkt, vraag dan toestemming voor je het materiaal op je website

zet. Een illustrator van een dichtbundel kan bijvoorbeeld niet zomaar een pagina met tekst uit die

bundel online publiceren. Is de auteur akkoord, dan is er geen probleem.

Hoe kan je je ontwerpen beter beschermen en kopiëren tegengaan? Bekijk hier het webinar 'Inspireren mag,
kopiëren niet'.

(https://www.flandersdc.be/nl/magazine/design-webinar-inspireren-mag-kopieren-niet)

Download een checklist voor aankoop- en verkoopsvoorwaarden en een voorbeeld van een licentie-
overeenkomst op deze site.

Voorbeelden van contracten kan je vinden op de website van Cultuurloket.

(http://www.cultuurloket.be)

Hoe gebruik je Creative Commons in je onderneming? Ontdek er alles over in deze video.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/creative-commons)

Meer weten over auteursrecht op social media? Beluister onze podcast.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/judith-busse-auteursrechten-social-media)

Vraag toestemming
Als je fragmenten uit het werk van iemand anders wil gebruiken, is de gouden regel: vraag toestemming.

Je kan bijvoorbeeld niet zomaar stukken songtekst of stripfiguren van andere auteurs in jouw werk

opnemen. Meestal zijn die auteursrechtelijk beschermd. In het onderdeel over auteursrecht bespreken

we een aantal uitzonderingen: je mag bijvoorbeeld wel een fragment gebruiken om een recensie te

schrijven of om een parodie te maken.

»

Maak duidelijke afspraken
Maak duidelijke afspraken telkens je een beroep op de diensten van anderen, bijvoorbeeld om een logo te

laten ontwerpen of foto’s van je werk te laten nemen. Zet die afspraken bovendien op papier. Worden de

rechten volledig overgedragen of enkel voor bepaalde toepassingen, of werk je met licenties? Peuter bij je

leverancier de garantie los dat hij met zijn werk geen rechten van derden schaadt.

»

Rechtenvrij werk
Op het internet vind je rechtenvrij werk, dat je — je raadt het al — vrij mag gebruiken. Zo zijn er

databanken met rechtenvrije beelden of muziek. Je kan ook op zoek gaan naar werk dat onder Creative

Commons valt. In dat geval geeft de auteur je gebruiksrecht onder bepaalde voorwaarden, zoals: je moet

zijn naam vermelden, of je mag het werk enkel voor niet-commerciële toepassingen gebruiken of het niet

veranderen. Meer info vind je op creativecommons.be.

»

Portretrecht
Breng je mensen in beeld, bijvoorbeeld als fotograaf, hou dan rekening met het portretrecht. Dit betekent

dat je de toestemming nodig hebt van mensen die je herkenbaar in beeld brengt. Bovendien moet je

afspreken voor welke toepassingen je het materiaal gaat gebruiken. Gebruik je het beeld nadien toch voor

andere doeleinden, dan kan de afgebeelde een schadevergoeding vragen. Als je tijdens een publieke

manifestatie of tijdens verslaggeving personen herkenbaar in beeld brengt, hoef je hun toestemming

echter niet te vragen. Zo mag je bijvoorbeeld foto’s van dansende jongeren op een muziekfestival maken.

Opnieuw geldt dat de foto’s achteraf niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden, bijvoorbeeld

als illustratie bij een artikel over het drankgebruik van de jeugd.

»

Bescherming van persoonsgegevens
Als je gegevens van gebruikers verzamelt (zoals hun e-mailadressen), dan krijg je te maken met de

privacywet. Belangrijk is dat je de gegevens op een rechtmatige manier verwerft en verwerkt, en ze

enkel voor de uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden gebruikt. Surf naar de website

van de Gegevensbeschermingsautoriteit voor meer info.

»
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Dries Verbruggen,
Unfold

“Door onze technologie open source te
maken, vergroten we ons netwerk.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/unfold-intellectuele-eigendom) 
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Je bent gestart met je zaak en alle oprichtingsformaliteiten zijn in orde. Dit betekent dat je al een

indrukwekkend parcours hebt afgelegd: proficiat!

Niet alleen heb je de dappere beslissing genomen om een eigen zaak uit te bouwen, je hebt je ook door de

opmaak van een businessplan geworsteld — of je bent erdoor gefietst, dat kan natuurlijk ook — en een

marketing- en communicatiestrategie bedacht.

Even ademhalen en terugblikken op wat je al verwezenlijkt hebt, is geen overbodige luxe. Want je bent er

natuurlijk nog niet. Zelfs na de opstart krijg je met een heel aantal formaliteiten af te rekenen, en sommige

daarvan moet je blijvend uitvoeren. In dit onderdeel vind je de nodige informatie om deze taak tot een goed

einde te brengen. We leren je meer over de kunst van het boekhouden, het afsluiten van de juiste

verzekeringen, je btw-verplichtingen, je belastingen, je personeelsadministratie en, niet te onderschatten:

je kasplanning of cashflowplanning.

Van facturatie tot verzekering

Je houdt je als creatieve ondernemer misschien liever met andere dingen bezig, maar de administratie

verdient zeker je aandacht.

Ze vormt niet meteen de kern van jouw onderneming, maar wél de basis. En die basis moet stevig zijn,

zodat jij je creatieve werk kan doen. Wat verstaan we hieronder? De juiste verzekeringen afsluiten en

correcte facturen opmaken. Gelukkig vertellen we je ook meteen wie jou kan helpen bij je administratie.

Geen dank!

HULP BIJ JE ADMINISTRATIE

Je staat wellicht niet te springen om het kluwen aan — al dan niet verplichte — verzekeringen uit te

pluizen, en daar geven we je zeker geen ongelijk in. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Je kan als

ondernemer een beroep doen op professionals die ‘administratie’ als moedertaal hebben. Je wist wellicht al

dat je maar beter een boekhouder onder de arm neemt, maar er zijn nog tal van andere organisaties die jou

de bomen door het bos van de administratie kunnen laten zien. Let wel: op het einde van de rit ben jij

verantwoordelijk. Zorg er dus voor dat je toch op de hoogte blijft van wat je partners in jouw naam of in de

naam van jouw bedrijf regelen.

Zoek je een boekhouder met ervaring in de creatieve sector? Kijk dan eens op onze expertendatabank
Kopiloot.

(https://www.kopiloot.be/begeleiders?search_input=boekhouding)

Een ondernemersloket vinden? Hier vind je een overzicht!

(http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/ondernemingsloket/#erkende

_ondernemingsloketten)

ADMINISTRATIE EN TEAM

Een boekhouder houdt letterlijk jouw financiële ‘boeken’ bij, maar regelt ook de btw-aangifte, de

jaarrekening en jouw belastingaangifte. Bij die laatste klus wijst hij jou ook meteen de optimale weg in

het belastingssysteem, als het even kan.

»

Een lijst van erkende ondernemingsloketten vind je op de website van de FOD Economie. Zij zijn het

aanspreekpunt voor ondernemingen en voeren een aantal (verplichte) administratieve taken uit, zoals

de inschrijving en registratie in het KBO, vergunningsaanvragen,...

»
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Meer weten over de pensioenregeling en sociale bijdragen voor zelfstandigen? Ga naar het hoofdstuk in onze
gids.

(http://flandersdc.be/nl/gids/administratie/pensioen-sociale-bijdragen)

WELKE VERZEKERINGEN HEB JE NODIG?

Hoewel je als ondernemer vooruit wil en waarschijnlijk liever niet al te veel stilstaat bij wat er allemaal kan

mislopen, is het belangrijk dat je goed nadenkt over de verzekeringen die je gaat afsluiten om jezelf en je

bedrijf te beschermen tegen onvoorziene tegenslagen. Er zijn verschillende soorten risico’s waarmee je

rekening moet houden: persoonlijke risico’s, aansprakelijkheidsrisico’s en bedrijfsschaderisico’s. 

Bepaalde verzekeringen zijn wettelijk verplicht, andere vloeien voort uit een contractuele verbintenis. We

geven je een overzicht van verplichte verzekeringen en verzekeringen die aangeraden worden, maar ook de

website van Assuralia biedt een schat aan informatie, net als je eigen verzekeringsmaatschappij of -

makelaar. Laat je door hen begeleiden als je een polis afsluit (let op de kleine lettertjes!).

Meer weten over verzekeringen? Check zeker de uitgebreide website van Assuralia.

(http://www.abcverzekering.be/)

Verplichte verzekeringen

Een aantal verzekeringen zijn wettelijk verplicht, tenminste als jij of je personeel over een wagen

beschikken, als je überhaupt mensen hebt die voor jou werken, of als je eigenaar bent van een bepaalde

bedrijfsruimte. Even verduidelijken…

Autoverzekering BA (burgerlijke aansprakelijkheid)

Als jij of je personeel in bedrijfswagens rondrijden, ben je verplicht een autoverzekering BA af te sluiten.

Een omniumverzekering is zeker een goed idee, maar geen wettelijke verplichting.

Arbeidsongevallen

Heb je personeel in dienst, dan moet je een arbeidsongevallenverzekering nemen. Onder personeel vallen

niet alleen de mensen die rechtstreeks voor jou werken (arbeiders, bedienden, jobstudenten), maar ook

personeel dat je in dienst hebt via een IBO-contract. Je moet deze verzekering afsluiten voor de eerste

tewerkstelling.

Meer weten over personeel en contracten? Lees hier verder!

(http://flandersdc.be/nl/gids/administratie/team-managen)

Het sociaal verzekeringsfonds regelt alle administratie rond je sociale zekerheid. Je betaalt je sociale

bijdragen aan hen en zij zorgen voor je sociale bescherming en de uitbetaling van je sociale rechten zoals

pensioen, kraamgeld,... Bij hen kan je je ook aanvullend verzekeren om te kunnen genieten van dezelfde

rechten als werknemers, zoals bijvoorbeeld het gewaarborgd inkomen of het vrij aanvullend pensioen

voor zelfstandigen. Op de website van het RSVZ vind je een overzicht van erkende sociale
verzekeringsfondsen.

»

Een sociaal secretariaat regelt alles voor je loonadministratie, zowel voor jezelf als zaakvoerder als voor

je personeel. Het sociaal secretariaat doet de aangifte bij aanwerving, berekent vakantiegeld, zorgt voor

de sociale documenten, berekent en stort voorschotten RSZ door, berekent de bedrijfsvoorheffing en

geeft juridisch advies rond tewerkstelling. Op de website van het USS vind je een overzicht van erkende
sociale secretariaten.

»

Persoonlijke risico’s: als zelfstandige krijg je niet dezelfde uitkeringen als loontrekkenden. Denk hierbij

aan ziekte, ongeval, werkloosheid en pensioen. Hiervoor kan je je dan ook extra indekken.

»

Aansprakelijkheidsrisico’s: als zelfstandige kan je aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden

(door jezelf, je personeel of je producten).

»

Bedrijfsschaderisico’s: ook je bedrijfsmiddelen, zoals je wagen, je gebouw of je machines, kunnen schade

oplopen of berokkenen aan derden.

»

flandersdc.be Return on Creativity 96/137

https://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
http://flandersdc.be/nl/gids/administratie/pensioen-sociale-bijdragen
http://www.uss.be/nl/leden
http://www.abcverzekering.be/
http://flandersdc.be/nl/gids/administratie/team-managen


Brandverzekering en huurdersaansprakelijkheid

Als je eigenaar bent van een bedrijfsgebouw, doe je er goed aan een brandverzekering af te sluiten. Dan ben

je niet alleen beschermd als je materiële schade hebt, maar ook tegen burgerlijke aansprakelijkheid. Huur je

je bedrijfsruimte? Afhankelijk van je huurcontract zal je al dan niet een

huurdersaansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten. Als huurder kan je tot slot ook een

brandverzekering voor je inboedel nemen.

Niet-verplichte verzekeringen

Je kan jezelf als ondernemer voor vanalles en nog wat verzekeren. We lijsten hieronder de meest courante

verzekeringen op, maar dit zijn zeker niet de enige opties die in jouw geval interessant kunnen zijn. Het is

dus van belang dat je zelf nagaat wat jij en je bedrijf specifiek nodig hebben.

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Deze verzekering dekt jou of je onderneming tegen de materiële, lichamelijke of immateriële schade die je

tijdens de uitbating of uitvoering van je activiteiten zou kunnen toebrengen aan derden. Er bestaan

verschillende varianten van: BA-uitbating, BA-producten of na levering, professionele BA voor bedrijven die

hoofdzakelijk intellectuele activiteiten hebben, BA-bestuurder,...

Gewaarborgd inkomen

Je denkt er waarschijnlijk liever niet aan, maar wanneer je als zelfstandige of als zaakvoerder van je

vennootschap door ziekte of een ongeval niet meer (of slechts gedeeltelijk) kan werken, krijg je via het

ziekenfonds maar een beperkte uitkering. Om dit risico te dekken, kan je een verzekering ‘gewaarborgd

inkomen’ afsluiten, waardoor je een vervangingsinkomen ontvangt. Je vraagt hierover het best advies aan

je makelaar, want de premies verschillen natuurlijk naargelang het vervangingsinkomen dat je voor ogen

hebt.

Hospitalisatieverzekering

Deze verzekering komt voor jou en je personeel tussenbeide in eventuele ziekenhuiskosten.  Er is een

kluwen aan verschillende soorten polissen op de markt, dat je bij voorkeur samen met je makelaar ontwart

om te kijken wat voor jou de beste keuze is.

Rechtsbijstand

Deze verzekering verdedigt jouw rechten wanneer je schade hebt geleden of hebt veroorzaakt. Vaak wordt

ze als een optie bij een andere verzekering (bv. een autoverzekering) genomen, maar het kan ook

interessant zijn om een aparte rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Dan ben je vaak ruimer gedekt en

vermijd je belangenconflicten.

Organisatie evenementen

Als je als particulier of als vereniging een evenement organiseert, kan je een BA-evenementen afsluiten.

Deze verzekering beschermt jou, de vereniging, de (vrijwillige) medewerkers en de leden bij eventuele

fouten die schade berokkenen aan derden. Vraag informatie bij je makelaar, want het zou best kunnen dat

dit opgenomen is in je BA-polis.

Deelname aan tentoonstellingen of beurzen

Als je deelneemt aan tentoonstellingen of beurzen, loop je natuurlijk heel wat risico’s. Je moet je product

bijvoorbeeld vervoeren, om maar één mogelijke struikelblok te belichten. Gelukkig kan je je goederen of

tentoongestelde werken verzekeren van A tot Z. Met ander woorden: vanaf het begin van het transport,

tijdens de opbouw en afbraak van je stand, gedurende de tentoonstelling of beurs, totdat ze weer veilig en

wel terug in je bedrijf zijn. Hiervoor heb je een ‘van nagel tot nagel’-verzekering nodig.

Schade aan eigen producten

Zodra je jouw product hebt verkocht, wordt het risico dat er iets mee gebeurt het probleem van de klant die

het aanschafte. Maar geef je je producten in consignatie aan een winkel om te verkopen, dan blijf jij de

eigenaar en wordt het dus belangrijk om goede afspraken te maken rond het verzekeren van de goederen.

Ook als je deelneemt aan een pop-upevent van derden (of een ander type verkoopevent) is het cruciaal dat

je duidelijk afspreekt wie mogelijke schade, diefstal of verlies covert.

Als je je goederen ‘Ex Works’ verkoopt, staat de klant in voor de kost van het transport en is hij ook

verantwoordelijk voor het product vanaf het moment dat het het magazijn verlaat (bv. wanneer de

goederen onderweg verloren of beschadigd raken).
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Yoeri Severy,
Yappa

EEN CORRECTE FACTUUR OPSTELLEN

Telkens je iets verkoopt, moet je een factuur opmaken. En loopt er eens iets mis, dan kan je een creditnota

opstellen om een eerder uitgeschreven factuur te compenseren.

Op je facturen moet deze informatie duidelijk te vinden zijn:

Voor het meest professionele resultaat, mogen natuurlijk ook je logo en een mooie lay-out niet ontbreken.

Je team managen

Een zaak managen kan je vaak niet alleen. Hier lees je meer over het aantrekken van personeel en over

arbeidscontracten, vakantieregelingen en verloningen.

SOORTEN SAMENWERKINGEN

Een zaak draaiende houden, doe je vaak niet alleen. En dan bestaan er verschillende manieren om met

anderen samen te werken.

"Om op de hoogte te blijven van hoe onze
werknemers zich voelen op het werk,
sturen we een tweewekelijkse enquête." 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/yoeri-severy-yappa) 

het woord ‘factuur’ (of ‘creditnota’), de datum en het volgnummer»

de naam, het adres en de ondernemingsvorm»

je ondernemingsnummer/btw-nummer»

je bankrekeningnummer»

de naam van je bankinstelling, los van het rekeningnummer»

een omschrijving van de geleverde goederen of diensten, met hoeveelheden en prijzen erbij»

het btw-bedrag»

los van het btw-bedrag, ook het btw-tarief en maatstaf voor de heffing van btw»

de algemene voorwaarden»

de naam, het adres en de ondernemingsvorm (in geval van vennootschap) van je klant»

het ondernemingsnummer en btw-nummer van je klant»

de prijs met correcte munteenheid»

de reden van vrijstelling indien je btw-vrij factureert»

de datum van levering»

een aantal specifieke vermeldingen zijn vereist in geval van levering binnen de EU of buiten België»

Mede-oprichters
Als je een vennootschap hebt, dan zijn er waarschijnlijk een of meerdere mede-oprichters. Zij zitten ‘mee

in de zaak’: ze delen dus in het ondernemersrisico en, afhankelijk van hun aandeel in de onderneming, in

de winst of het verlies. Als je mensen mee opneemt in jouw ondernemingsteam, vermijd je een hoge

loonkost wanneer de zaken tegenvallen. Anderzijds wil je meestal ook niet té veel mensen uitnodigen in

het core team. ‘2 is te weinig, 3 is te veel’ is een veelgehoorde uitspraak in deze context.

»

Werknemers 
Je kan ervoor kiezen om een medewerker in dienst te nemen voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Jij

wordt dan de werkgever die aan bepaalde verplichtingen verbonden is. Alle informatie over het

aannemen van personeel vind je onder Contracten, lonen en verplichtingen. Ook de website van de

Vlaamse Overheid kan je raadplegen.

»

Freelancers
Het is niet altijd even evident om mensen in vast of tijdelijk dienstverband aan te nemen. Freelancers

zijn dan ook vaak een welkom alternatief. Deze medewerkers leveren een op voorhand vastgestelde

»
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Tim Van Aelst,
Shelter

Ben je van plan om met een freelancer in zee te gaan? Dan is een contract zowel in jouw als in

zijn belang. Meestal stelt de freelancer dit op. Meer weten? Lees dan zeker het onderdeel over

‘freelance werken’. 

Goede afspraken maken goede vrienden. Download het voorbeeld van een freelanceovereenkomst.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/freelance)

Je kan als bedrijf een beroep doen op een zelfstandige freelancer of iemand die werkt via een

Sociaal Bureau voor Kunstenaars. In het laatste geval val je eigenlijk terug op interimarbeid,

maar met specifieke voorwaarden voor artistieke profielen. 

Lees meer over werken met een sociaal bureau voor kunstenaars!

(http://flandersdc.be/nl/gids/starten/praktische-kant-eigen-onderneming#opdrachten-aannemen-als-

bediende)

Als je als partner van een zelfstandige (via een huwelijks- of samenlevingscontract) zonder eigen

inkomen meehelpt in de zaak, word je beschouwd als meewerkende echtgeno(o)t(e). Je moet je

aansluiten bij het sociale verzekeringsfonds van de zelfstandige partner en sociale bijdragen

betalen. Je geniet van sociale rechten zoals gezinsbijslagen, pensioen en moederschapshulp.

Help je je partner niet op regelmatige basis en minder dan 90 dagen per jaar, dan word je

beschouwd als ‘toevallige helper’.

Als je regelmatig een zelfstandige helpt zonder dat je verbonden bent door een

arbeidsovereenkomst, ben je een helper en word je zelf ook als zelfstandige beschouwd. Je dient

je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen te betalen. Maar je geniet

ook van sociale rechten.

Je kan een zelfstandige ook helpen zonder onderworpen te worden aan de sociale zekerheid. Dit

kan enkel als de hulp occasioneel en tijdelijk is. In dat geval spreken we van een toevallige helper.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden: je mag maximum 90 dagen per jaar helpen, je

mag niet getrouwd zijn en je moet jonger dan 20 jaar zijn. Ben je student en ontvang je

kinderbijslag, dan ligt de grens op 25 jaar.

“Een goed team is een combinatie van
passie, plezier en discipline. Mensen
denken vaak dat wij onze programma’s
met een dikke joint op café bedenken.
Helemaal niet. Onze ideeën ontstaan
tussen negen en vijf op kantoor.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/volg-je-gevoel-en-go-nuts) 

dienst, tegen een op voorhand vastgelegd tarief. Duidelijkheid troef.

Meewerkende echtgeno(o)t(e), helper en toevallige helper
Werk je als zelfstandige, dan kan je de hulp inroepen van je partner, familieleden of vrienden om je te

helpen in je zaak, bijvoorbeeld op drukke momenten. Deze regeling geldt enkel voor natuurlijke personen,

niet voor vennootschappen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen meewerkende echtgeno(o)t(e),

helper en toevallige helper. Meer informatie en tarieven van de sociale bijdragen kan je vinden op de

website van de Vlaamse overheid en op de website van de Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers.

»

Kleine vergoedingsregel (KVR) 
Voor creatieve en artistieke prestaties bestaat er nog een ander type onkostenvergoeding die je als

organisatie of als particulier kan aanspreken: de kleine vergoedingsregel. Het gaat hier dus om een

vergoeding, niet om loon of een gefactureerd bedrag, waardoor je er niet zomaar onbeperkt gebruik van

mag maken (er gelden limieten qua bedrag en aantal dagen).

»
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Gunther Broucke,
Brussels Philharmonic en Vlaams Radio Koor

Kleine vergoedingsregel? Goed om te weten: een apart soort onkostenvergoeding voor occasionele artistieke
opdrachten.

(https://www.flandersdc.be/nl/gids/starten/praktische-kant-eigen-onderneming#anchor-werken-met-

een-onkostenvergoeding)

Meer informatie over verschillende statuten? De website van de VDAB bevat een schat aan informatie, zowel
voor werkgevers als werknemers.

(https://werkgevers.vdab.be/werkgevers)

"In plaats van enkele toptalenten aan te
werven die ver boven het niveau van de
groep uitsteken, hanteert ik het ‘x+1’-
principe." 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/hr-tips-gunther-broucke) 

In dit artikel geeft Thomas Joos zijn tips over hoe je je interne organisatie kan verbeteren.

(http://flandersdc.be/nl/magazine/thomas-joos-hypernova-interne-organisatie)

Vrijwilligers
Je kan alleen vrijwilligers in dienst nemen als je een feitelijke vereniging, een private of een publieke

rechtspersoon bent zonder winstoogmerk. Vrijwilligerswerk is ‘onbezoldigd’ en vrijwillig, lees: onbetaald.

Je mag vrijwilligers onder bepaalde voorwaarden wel een onkostenvergoeding geven.

»

IBO of individuele beroepsovereenkomst
Via dit contract geef je aan een werkzoekende zonder enige ervaring de kans om in jouw bedrijf aan de

slag te gaan voor een periode van 1 à 6 maanden. Na afloop werf je de werkzoekende aan met een

contract van onbepaalde duur. Tijdens de duur van het IBO-contract betaal je als werkgever geen loon of

RSZ (enkel een vaste premie per maand aan de VDAB) en sluit je een arbeidsongevallenverzekering en

burgerlijke aansprakelijksheidsverzekering af. Lijkt jou dit wel wat? Begeef je dan naar de website van de

VDAB.

»

Opleidingsstage
Via de opleidingsstage bied je werkzoekenden die een opleiding volgen bij de VDAB of een

onderwijspartner, een stageplaats aan. Dit is ideaal voor hen en voor jou: voor hen omdat ze zo al eens

proeven van het werkleven en voor jou omdat je tijdelijk (en gratis!) een extra gemotiveerde medewerker

kan inschakelen. Uiteraard volg je je stagiair op en schrijf je een stagerapport, maar verder zijn er aan

een opleidingsstage weinig verplichtingen verbonden. Meer informatie vind je op de website van de

VDAB.

»

BIS of beroepsinlevingsstage
Wil je iemand op vrijwillige basis stage laten lopen? Dat kan via een BIS of beroepsinlevingsstage. Zo'n

BIS is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij de kandidaat vaardigheden en

competenties worden aangeleerd op de werkvloer. Je betaalt geen loon of RSZ, enkel een

stagevergoeding die onderhevig is aan bedrijfsvoorheffing. Je sluit daarnaast een arbeidsongevallen- en

burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af. Je dient ook een opleidingsplan op te stellen dat

goedgekeurd moet worden door de VDAB. Meer info vind je op de website van de VDAB.

»

Werkplekleren
Via de VDAB worden er verschillende interessante formules aangeboden om iemand op te leiden op de

werkvloer. IBO, opleidingsstage en BIS worden hierboven toegelicht, maar er zijn nog enkele andere

mogelijkheden. Meer informatie over werkplekleren vind je op de website van de VDAB.

»
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Pieter Lesage,
Studio Dott

DE JUISTE MENSEN AANNEMEN

De juiste mensen aan boord halen én houden is geen sinecure. Je wil natuurlijk een kandidaat aanwerven

die niet alleen gedreven is, maar die bij voorkeur ook de juiste (technische) kennis en ervaring in huis heeft

én die sociaal vaardig is. Teveel gevraagd? Nee hoor! Onze tips helpen je om de perfecte speld in de

kandidatenhooiberg te vinden.

Heb je te weinig tijd om dit zelf te organiseren? Of krijg je die ideale kandidaat maar niet te pakken? Dan

kan je de hulp inroepen van de VDAB of van een recruteringsbureau.  Zo’n bureau is gespecialiseerd in het

aanwerven van de juiste profielen en neemt je de administratieve en organisatorische last van je

schouders. Die service gaat uiteraard gepaard met een extra kost.

“Eigenlijk proberen we onszelf zo snel
mogelijk overbodig te maken voor de klant.
We doen nooit twee keer hetzelfde en
hebben geen vaste systematiek. Niemand
loopt hier warm van nog maar eens
hetzelfde te doen. Zo verlies je
medewerkers.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/wij-zoeken-mensen-die-blijven-en-de

el-van-ons-willen-zijn) 

Maak werk van een aantrekkelijke en duidelijke vacature
Het is belangrijk om goed na te denken naar welk profiel of welke persoonlijkheid je precies op zoek bent,

en een beslissing te nemen over de benaming van de job die je aanbiedt. Alleen zo kan je ervoor zorgen

dat je vacature de juiste mensen aanspreekt. Geef in je vacature voldoende info over je bedrijf, de

functie-inhoud, plaats in het organigram, verwachte resultaten, vereiste kennis en vaardigheden,

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden,... Potentiële kandidaten moeten kunnen afleiden of de job in

kwestie wel iets voor hen is.

»

Verspreid de vacature via de juiste kanalen
Beslis waar je je vacature zal publiceren en via welke kanalen je ze zal verspreiden. Je website en social

media zijn voor de hand liggende opties, maar daarnaast kan je ook generieke of gespecialiseerde

vacaturesites inschakelen en een beroep doen op je netwerk. Haal alvast wat inspiratie uit de lijst met
vacaturewebsites.

»

Stel een helder selectie- en aanwervingsplan op
De sollicitatiebrieven en de cv’s druppelen (of stromen) binnen. Wat nu? Een duidelijke selectieprocedure

houdt rekening met hoe lang kandidaten kunnen solliciteren, hoe de preselectie zal gebeuren, hoe de

gesprekken zullen verlopen (wat wil je weten en hoe ga je dit te weten komen?), hoeveel rondes je wil

organiseren en of daar ook tests bij horen. Leg vooraf vast hoe en wanneer je de kandidaten op de hoogte

wil brengen van je uiteindelijke beslissing, zodat je die informatie meteen bij de aanvang van de

selectieprocedure kan meegeven.

»

Doe eens een diversiteitscheck op je vacatures en je werving
Een divers team creëert een meerwaarde voor je bedrijf, maar is geen doel op zich. Het is bewezen dat

een inclusief bedrijf sterk scoort op onder meer het bereiken van diverse doelgroepen, de

maatschappelijke impact en de tevredenheid van de werknemers. Stel je daarom een aantal vragen: Zijn

je vacatures inclusief opgesteld? Verspreid je ze via kanalen die een diverse doelgroep bereiken? Denk

bv. eens aan internationale rekrutering. Check ook zeker of je selectieprocedure voldoende neutraal is

opgesteld. Onbewuste vooroordelen (unconscious bias) heeft iedereen. Zo heb je, eerder onbewust, een

voorkeur voor gelijkaardige profielen of mensen met dezelfde moedertaal. Zorg daarom voor een divers

selectieteam. Wil je uitgebreid aan de slag rond divers werven, bekijk dan ons webinar 'Divers werven in
de creatieve sector'.

»
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CONTRACTEN, LONEN EN VERPLICHTINGEN

Je vacature is uitgeschreven, maar er komt nog heel wat meer kijken bij het aanwerven van personeel.

Voor je kan beginnen denken aan een koffiemok met de naam van je nieuwe werknemer, moet je een

heleboel wettelijke verplichtingen nakomen. Je moet zorgen voor een contract en loon, de officiële

indiensttreding regelen én dan nog weten wat je moet doen als je werknemer ziek wordt of met vakantie

wil.

We sommen hier de basisregels op. Afhankelijk van jouw concrete situatie moet je misschien nog rekening

houden met een aantal extra’s. Daarom neem je voor de zekerheid het best een sociaal secretariaat onder

de arm. Zij maken je niet alleen wegwijs in de regelgeving, maar adviseren je ook en nemen je een heel

aantal praktische zaken uit handen. Op de website 'Ik wil aanwerven' van de Rijksdienst voor Sociale

Zekerheid kan je ook heel wat praktische informatie vinden over het aanwerven van personeel en alle zaken

die daar bij komen te kijken.

Om de totale jaarkost van het loon te berekenen, doe je de maandelijkse loonkost x 13,92 maanden. Zo is

het vakantiegeld en een dertiende maand meegerekend.

Voor de aanwerving van je eerste zes werknemers kan je genieten van een vermindering van de RSZ-

werkgeversbijdragen. Meer informatie over deze maatregel en over de omvang van de steun kan je vinden

op de website van VLAIO.

Er bestaan ook doelgroepverminderingen voor de tewerkstelling van kunstenaars en de aanwerving van

jongeren en oudere werknemers. Uitgebreide informatie kan je vinden op de website van VLAIO.

Personeel in dienst? Dan is een sociaal secretariaat geen overbodige luxe. Een overzicht vind je hier.

(http://www.uss.be/nl/leden)

Wettelijke verplichtingen

Personeel gezocht! Voordat je je nieuwe werknemers mag verwelkomen, moet je er als bedrijf ook wettelijk

helemaal klaar voor zijn. Haal diep adem en pak de volgende vier zaken aan:

breng je RSZ-nummer in orde

stel een arbeidsreglement op

Een arbeidsreglement opstellen? Download hier een modeldocument!

(https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsreglementering/arbeidsreglement#edit-group-documentation)

sluit een arbeidsongevallenverzekering af

Meer weten over welke verzekeringen je nodig hebt? Lees het hier!

(http://flandersdc.be/nl/gids/administratie/facturatie)

sluit je aan bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk

Je moet je aanmelden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), je registreren als werkgever en je

RSZ-nummer aanvragen. Je kan dit zelf online doen of in een van hun kantoren of via je

ondernemingsloket. 

»

Alle info over je administratieve verplichtingen bij de RSZ vind je op website van de Sociale Zekerheid.»

Je kan hiervoor ook (tegen betaling) gebruik maken van een erkend sociaal secretariaat. Zij regelen al de

administratieve zaken en zullen je advies geven over de regelgeving.

»

De inhoud van je arbeidsreglement kies je natuurlijk niet helemaal zelf. Je moet niet alleen opnemen

welke regels je als bedrijf wil laten respecteren; er moeten ook een aantal wettelijke zaken aan bod

komen.

»

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de website van de federale overheid. Je vindt er ook

enkele handige modeldocumenten.

»

Voor je een werknemer in dienst neemt, moet je een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. De

verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid is niet verplicht, maar zeker het overwegen waard, want

ze beschermt je bijvoorbeeld tegen schade die jouw werknemer bij een klant veroorzaakt. Je wint het

best informatie in bij een verzekeringskantoor in je buurt.

»
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Axel Van Den Bossche,
Serax

Arbeidscontract

Als je op zoek gaat naar een werknemer, moet je ook duidelijkheid scheppen over het soort contract dat je

aanbiedt: eentje van onbepaalde of van bepaalde duur. De verschillen op een rijtje:

Als je een werknemer aanwerft, stel je best een arbeidscontract op waarin je de gegevens van beide partijen

opneemt en afspraken over het loon, de arbeidsduur, de functie, eventuele extra vakantiedagen en

wettelijke verplichtingen vastlegt. Hierin verwijs je naar het arbeidsreglement. Meer info vind je op de

website van de Vlaamse overheid. Ook je sociaal secretariaat kan je hierbij verder helpen. Zij hebben vaak

modelcontracten die je kan raadplegen. Zo heeft SD Worx een aantal handige modeldocumenten uitgewerkt,

waaronder een voorbeeld van een arbeidscontract van onbepaalde duur.

Download een voorbeeldovereenkomst voor een creatief profiel.

Op zoek naar een template? Download een voorbeeldovereenkomst voor een creatief profiel.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/overeenkomst-voor-een-creatief-profiel)

“Als CEO moet je zaken kunnen loslaten en
de juiste mensen op de juiste plaats
zetten.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/als-ceo-moet-je-zaken-kunnen-loslat

en-en-de-juiste-mensen-op-de-juiste-plaats-zetten) 

De Belgische wet bevat heel wat regels om de risico’s op het werk te beperken en ervoor te zorgen dat

werknemers zich veilig en gezond voelen.

»

Daarom moet elk bedrijf bijvoorbeeld een preventieadviseur hebben. Als kleine organisatie acht je het

misschien niet haalbaar om zelf een preventiedienst uit te bouwen. Geen nood: je kan hiervoor terecht bij

een extern bedrijf. Je hebt de keuze uit een hele lijst van door de overheid erkende organisaties.

»

arbeidscontract van onbepaalde duur
De naam van het contract zegt het al: in dit geval heb je geen einddatum vooropgesteld en neem je

iemand voor onbepaalde tijd in dienst. Dit soort contract wordt als standaard aanzien.

»

arbeidscontract van bepaalde duur
In dit contract neem je de duurtijd van de arbeidsperiode op. Dit kan een kalenderperiode zijn, de looptijd

van een bepaald project of tot een afwezige werknemer terugkomt. Er is geen minimale of maximale

periode verbonden aan zo’n contract van bepaalde duur.

»
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Verloning

Zelfs al is geld niet de voornaamste drijfveer van de enthousiaste werknemers die je in huis haalt, toch

zullen ze er niet vrolijk van worden als je hun salaris niet uitbetaalt. Zo’n maandelijks salaris valt uiteen in

twee delen: de primaire en de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Spreek met je toekomstige werknemer steeds een  brutoloon af en geen nettoloon. Weet wel dat dit

brutoloon niet de totale loonkost is. Hieronder vind je een overzichtje: 

 

Loonkost = brutoloon + werkgeversbijdragen RSZ van +/- 25% op brutoloon

 

 

Brutoloon

- Werknemersbijdragen RSZ van 13,07% op brutoloon

------------------------------------------------------------------------

= Belastbaar inkomen

- Bedrijfsvoorheffing

------------------------------------------------------------------------

= Nettoloon

 

ADMINISTRATIE NA AANWERVING

Je hebt de juiste persoon gevonden voor de job. Je weet wie je gaat aanwerven en het contract is getekend.

Dan resten jou nog vier belangrijke taken:

neem contact op met je lokaal ontvangstkantoor voor de ingehouden bedrijfsvoorheffing

Meer weten over financieel beheer? Lees hier dan verder.

(http://flandersdc.be/nl/gids/administratie/financieel-beheer)

schrijf je nieuwe werknemer in via de DIMONA-aangifte

Meer informatie over het aangeven van werknemers? Check de website van de Rijksdienst voor Sociale
zekerheid.

(http://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/aangiften-bijdragen-en-verplichtingen)

De primaire arbeidsvoorwaarden zijn de belangrijkste. Het gaat om het maandelijkse brutoloon, het aantal

werkuren per week en de vakantietoeslag die je maandelijks aan je werknemer betaalt. Je moet er steeds

rekening mee houden dat het brutoloon niet lager is dan het GGMMI (Gewaarborgd Gemiddeld Minimum

Maandinkomen). Om dit bedrag te kennen, ga je kijken onder welk paritair comité je valt en welke

baremalonen er gelden. Voor meer info, één adres: de website van de federale overheid.

»

Met secundaire arbeidsvoorwaarden kan je het aantrekkelijker maken om voor jouw bedrijf te komen

werken. Dat zijn bijvoorbeeld flexibele werktijden, opleidingsmogelijkheden en extralegale voordelen. Een

greep uit het aanbod: pensioenregeling, reisvergoeding, gsm, laptop, tankkaart, vakantiegeld,

maaltijdcheques of een bedrijfswagen. Ook hierover vind je meer info online.

»

Je contacteert je ontvangstkantoor van de directe belastingen om de nodige stortingen te doen voor de

ingehouden bedrijfsvoorheffing. Deze ingehouden bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de

inkomstenbelastingen die geheven worden op de beroepsinkomsten.

»

Hoor je het in Keulen donderen? Niet erg: het onderdeel over financieel beheer gaat hier dieper op in.»

Geef je nieuwe werknemer aan bij de RSZ aan de hand van de zogenaamde DIMONA-aangifte. Je moet

hem niet alleen inschrijven voordat hij begint te werken, maar ook uitschrijven wanneer hij je bedrijf

verlaat. Vergeet je dit in orde te brengen, dan kan je hiervoor een boete krijgen.

»
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vergeet de aansluiting bij het kinderbijslagfonds niet

zorg voor een goede opvolging

De website van UNIZO staat vol extra informatie en tools die nuttig zijn bij het aanwerven van personeel.

AFWEZIGHEDEN: VAKANTIE EN ZIEKTE

Vakantie

De meest gemotiveerde en energieke werknemers zijn zij die er af en toe eens tussenuit gaan om op adem

te komen. Het aantal vakantiedagen waar je werknemer recht op heeft, hangt af  van zijn prestaties van

het jaar ervoor. Heeft hij het vorige kalenderjaar voltijds gewerkt (38 uren per week), dan mag hij twintig

betaalde verlofdagen nemen.

Daarnaast kan een werknemer nog andere soorten vakantiedagen of afwezigheden inroepen. De meest

bekende voorbeelden zijn:

Wie graag een overzicht heeft of meer wil weten over al deze types van afwezigheden, moet op de website

van de federale overheid zijn.

Alles over verlof en vakantiedagen? Op de website van de federale overheid vind je een overzicht!

(http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=534)

Ziekte

Je werknemer werd al een paar dagen geplaagd door keelpijn en is uiteindelijk geveld: een paar dagen thuis,

doctor's orders. Hij moet jou dan een medisch attest bezorgen. Vergeet niet om de procedure hierrond op te

nemen in je arbeidsreglement. (Formuleer bijvoorbeeld een antwoord op vragen als: hoe moet de ziekte

gemeld worden? Wanneer moet het ziektebriefje binnen zijn? Wat bij een verlenging?)

Een zieke werknemer heeft recht op een gewaarborgd loon gedurende de eerste dertig kalenderdagen van

de ziekte. Nadien valt hij terug op de ziekenkas en ontvangt hij een uitkering.

Belastingen

Alle Belgen moeten belastingen betalen, dus ook jij als ondernemer. Weinig kaas van gegeten? Dan is dit

onderdeel verplichte kost! Op de website van VLAIO en FOD Financiën kan je hierover ook veel informatie

terugvinden.

Er zijn een aantal soorten belastingen van toepassing:

Dit moet je binnen de negentig dagen na de indiensttreding regelen.»

Je kan hierover meer informatie inwinnen bij je ondernemingsloket.»

Bezorg je werknemer op tijd zijn loonfiches, belastingfiches en individuele rekeningen.»

klein verlet (bv. bij huwelijken en overlijdens)»

tijdskrediet »

ouderschapsverlof, adoptieverlof en pleegouderverlof»

betaald educatief verlof (voor erkende opleidingen) »

verlof om dwingende redenen (bv. een ongeval, ziekte of natuurramp)»

zorgverlof voor de verzorging van een zwaar ziek familielid»

...»

de belasting op de winst die je maakt in een boekjaar. Voor een eenmanszaak (personenbelasting) en een

vennootschap (vennootschapsbelasting) gelden andere regels 

»

de btw of belasting op toegevoegde waarde die jij levert door jouw creatief werk»

de belasting op het loon van je personeel (bedrijfsvoorheffing)»
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EENMANSZAAK: PERSONENBELASTING

Jaarlijks moet je belastingen betalen op je winst. Als je een eenmanszaak hebt, val je onder de

personenbelasting, en betaal je belastingen op je inkomen (beroeps- en andere) verminderd met je

beroepsuitgaven. De personenbelasting werkt met progressieve schijven. Hieronder vind je de tarieven

voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021), maar we houden in deze tabel geen rekening met de

belastingvrije som die de overheid jaarlijks vastlegt en die onder meer afhangt van het aantal kinderen dat

je ten laste hebt (je vindt deze som op je belastingaangifte).

Schijven van het belastbaar inkomen (in euro) + % op schijf

0 tot 13.540 25%

13.540 tot 23.900 40%

23.900 tot 41.360 45%

vanaf 41.360 50%

 

Het is geen verplichting om als zelfstandige voorafbetalingen te doen, maar dit helpt je wel om een pijnlijke

belastingvermeerdering te vermijden. Bovendien kan je hierdoor zelfs een bonificatie of

belastingvermindering opstrijken. Als je je zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent, ben je de eerste

drie jaar vrijgesteld van belastingvermeerdering.

Meer weten over de belastingen en voorafbetalingen voor zelfstandigen? Rep je naar de website van de

FOD Financiën.

Inkomsten uit auteursrechten (bijvoorbeeld: een tijdschrift betaalt voor publicatie van een foto die jij op

eigen initiatief maakte, een opdrachtgever koopt de auteursrechten op een logo dat jij tekende van je over)

worden door de fiscus beschouwd als roerende inkomsten. Zij vallen onder een voordelig

belastingsstelsel. Meer informatie vind je onder het hoofdstuk ‘Auteursrecht en belastingen’.

Belastingen voor zelfstandigen kan je vinden op de website van FOD Financiën.

(http://financien.belgium.be/nl/zelfstandigen_vrije_beroepen)

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Als je een vennootschap hebt, betaal je... vennootschapsbelastingen. De vennootschapsbelasting werd

hervormd en sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe tarieven. Valt jouw boekjaar niet samen met een

kalenderjaar, dan zal je pas vanaf de start van je nieuw boekjaar van deze tarieven genieten. Het tarief

bedroeg voor aanslagjaar 2020 in totaal 29,58% (29% + 2% op dat bedrag voor crisisbelasting ? De

belastingleek die de wenkbrauwen fronste bij het woord ‘crisisbelasting’ moet eigenlijk enkel weten dat de

overheid die in het leven riep om het begrotingstekort terug te schroeven.  , om precies te zijn). Sinds

aanslagjaar 2021 werd het tarief verlaagd naar 25% en werd de crisisbijdrage afgeschaft. Voor kmo's blijft

de verlaging tot 20% op de eerste schijf van 100.000 euro behouden onder bepaalde voorwaarden.

Om van dit verlaagd tarief te kunnen genieten, moet je kmo-vennootschap wel aan een aantal voorwaarden
voldoen, waaronder:

Ook vennootschappen kunnen voorafbetalingen doen om een belastingvermeerdering te vermijden. Het is

belangrijk dat de voorafbetalingen tijdig gebeuren, maar gedurende de eerste drie jaar hoeven kleine

ondernemingen sowieso geen vermeerdering te betalen. Meer informatie over de vennootschapsbelasting,

voorafbetalingen en voordelen kan je vinden op de website van de FOD Financiën.

de aandelen van de vennootschap moeten voor minstens 50% in handen van natuurlijke personen zijn»

je vennootschap moet aan minstens e ́e ́n van haar bestuurders of werkende vennoten een bezoldiging

van minstens 45.000 euro betalen. Is het belastbaar inkomen lager dan 45.000 euro, dan volstaat een

minimumbezoldiging gelijk aan het belastbaar inkomen.

»
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Vennootschapsbelasting en dat soort zaken? De website van FOD Financiën maakt je wegwijs!

(http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen)

Als je uit je vennootschap een loon ontvangt, moet je dit opnemen in je personenbelastingen. Je kan er ook

voor kiezen om een vergoeding voor het creatieve luik uit te keren als auteursrechten, waarvoor een lager

belastingpercentage geldt. De fiscale regeling inzake auteursrechten is best complex, maar het hoofdstuk

‘Auteursrecht en belastingen’ maakt je vast wegwijs. Let op: je kan niet je volledige loon laten classificeren

als auteursrechten. Raadpleeg je boekhouder en bekijk samen wat redelijk is.

Auteursrechten zijn interessant! Maar bekijk zeker ook het fiscale regime.

(http://www.vlaio.be/maatregel/fiscale-regeling-inzake-auteursrechten-en-naburige-rechten)

BTW

Iedereen die geregeld en zelfstandig goederen of diensten levert die in het btw-wetboek zijn opgenomen, is

btw-plichtig. Dit geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen.

Btw is een verbruiksbelasting die de eindverbruiker moet ophoesten. Het normale btw -tarief bedraagt 21%,

maar sommige activiteiten vallen onder lagere tarieven (6% of 12%) of zijn zelfs vrijgesteld door het artikel

44 van het btw-wetboek (bv. bepaalde socio-culturele activiteiten, financiële verrichtingen of handelingen

in de medische sector). Meer informatie over activiteiten die vrijgesteld zijn, vind je op de website van de

FOD Financiën.

Als btw-plichtige moet je:

De btw die je gedurende deze periode zelf betaald hebt voor je bedrijfsaankopen, -kosten en -investeringen,

mag je aftrekken. Dit betekent dat je het verschil tussen de geïnde en betaalde btw moeten doorstorten aan

de btw-administratie.

Als je een kleine onderneming hebt met een maximale jaarlijkse omzet van 25.000 euro (exclusief btw),

kan je vrijgesteld worden van btw-verplichtingen. Je moet nog steeds een btw-nummer aanvragen, maar je

rekent geen btw aan aan je klanten en je moet geen btw-aangiftes doen. Je vermeldt simpelweg op je

facturen: ‘kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling — btw niet toepasselijk’. Dit mes

snijdt wel aan twee kanten: je mag dan natuurlijk ook geen btw aftrekken voor beroepskosten en

investeringen.

je btw-nummer activeren bij de btw-administratie van je regio, voor de start van je activiteiten»

maandelijks of per kwartaal (afhankelijk van je omzet) btw-aangiften indienen»

de btw die je aan je klanten aanrekent, doorstorten aan de btw-administratie»

jaarlijks een zogenaamde klantenlisting indienen»

een boekhouding voeren en facturen maken voor je klanten»
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BEDRIJFSVOORHEFFING

Vennootschappen die lonen betalen aan werknemers en bedrijfsleiders, moeten hierop bedrijfsvoorheffing
betalen. De bedrijfsvoorheffing is strikt genomen geen belasting voor jou als onderneming, maar een

voorschot op de personenbelasting dat ‘aan de bron’ wordt ingehouden. Je moet als bedrijf maandelijks of

per kwartaal bedrijfsvoorheffing aangeven, afhankelijk van de bedragen die je het vorige jaar betaalde. De

bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het belastbaar inkomen van de werknemer/bedrijfsleider in kwestie

en is wettelijk bepaald. Naargelang de gezinssituatie zijn er verminderingen mogelijk.

In de praktijk besteden de meeste ondernemers zo’n zaken uit aan een  sociaal secretariaat, dat dan voor

elke werknemer en bedrijfsleider de correcte berekening maakt en de nodige aangiften doet bij de

belastingdienst.

Wie toch wat meer inzicht wil in de totale loonkost versus het nettoloon , kan zijn hart ophalen aan dit

overzichtje:

 

Loonkost = brutoloon + werkgeversbijdragen RSZ van +/- 25% op brutoloon

 

 

Brutoloon

- Werknemersbijdragen RSZ van 13,07% op brutoloon

------------------------------------------------------------------------

= Belastbaar inkomen

- Bedrijfsvoorheffing

------------------------------------------------------------------------

= Nettoloon

 

 

Meer informatie vind je op de website van de FOD Financiën. Je sociaal secretariaat kan je hierover ook

informeren en zal de administratie voor je doen. Bekijk het overzicht van de erkende sociale secretariaten.

Auteursrecht en belastingen

Ontwerp je meubilair, interieurs of objecten, maak je juwelen of ben je grafisch ontwerper? Dan heb je

auteursrecht op je creaties. Zolang er contractueel niets geregeld is, heb jij in principe als enige het recht

om iemand je werk te laten gebruiken binnen de grenzen die jij bepaalt (we spreken dan van ‘concessie’) of

om al je rechten aan iemand over te dragen (dit is ‘cessie’).

Vindt iemand jouw ‘auteursrechtelijk beschermd werk’ interessant, dan wil deze vast een vergoeding

betalen om het te mogen gebruiken, of om het te verkrijgen. Uiteraard moet je dan weten of en hoe dit

‘inkomen uit auteursrecht’ wordt belast.

Deze fiscale regeling inzake auteursrechten wordt momenteel grondig hervormd waardoor de toepassing van
deze regeling beperkt wordt. Vanaf 1 januari 2023 treedt er een nieuwe regeling in werking. Er is een
overgangsregeling voorzien.  
De informatie op deze pagina zal zo snel mogelijk een update krijgen.
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FISCAAL GUNSTIGE REGELING

De fiscale wet voorziet dat wanneer een natuurlijke persoon (jij, bijvoorbeeld) een inkomen uit auteursrecht

geniet, dit binnen bepaalde grenzen een roerend inkomen is, zelfs wanneer het auteursrechtelijk werk is

gecreëerd binnen het kader van je beroep. Binnen diezelfde grenzen voorziet de fiscale wet voor zo’n

roerend inkomen uit auteursrecht meteen ook in een eigen, zeer gunstige belastingregeling.

HOE WERKT HET?

1. Een auteur kan voor maximum 64.070* euro inkomen uit auteursrechten van de speciale regeling

genieten. Van dit inkomen mag je een forfaitaire kost aftrekken. Deze wordt als volgt bepaald:

2. Het netto inkomen uit auteursrecht wordt belast aan 15% roerende voorheffing.

Concreet wil dat zeggen dat als je per jaar voor 10.000 euro inkomsten uit auteursrechten hebt, je slechts

750 euro belasting (of 7,5%) op die som betaalt**. Bij een inkomen uit auteursrecht van 40.000 euro, zakt

de werkelijke belastingdruk tot ongeveer 4.125 euro (of 10,5%)**. Dit is een heuse belastingbesparing

tegenover de belasting die je verschuldigd zou zijn indien de progressieve tarieven (tussen 25% en

50%**).van toepassing zouden zijn. Kortom: een zeer interessant regime.

[* De vermelde bedragen zijn deze die gelden voor inkomstenjaar 2022. Deze bedragen worden elk jaar

geïndexeerd.]

[** Hierbij moet je dan nog de gemeentebelasting regionale opcentiemen tellen.]

HOEVEEL KAN JE VOOR JE AUTEURSRECHT VRAGEN?

Welk bedrag mag je voor jouw auteursrechten verkrijgen? Jouw vergoeding is niet zomaar voor 100% een

inkomen uit auteursrecht: als je een opdracht uitvoert, lever je immers ook een prestatie. In het specifieke

geval van een auteur, mondt die opdracht uit in een auteursrechtelijk werk, dat de opdrachtgever mag

gebruiken of hebben. De vergoeding dekt dan zowel de geleverde prestatie als de ‘cessie/concessie’ van het

auteursrecht. Om zekerheid te verkrijgen over de juiste verhouding, hebben heel wat auteurs een

zogenaamde ‘voorafgaande beslissing’ of ‘ruling’ aangevraagd en gekregen. Zo een ruling biedt

rechtszekerheid in jouw concrete situatie, zowel wat betreft de toepassing van het belastingregime als het

bedrag van de vergoeding. Zo kan je op je beide oren slapen.

PRESTATIE + AUTEURSRECHT

Wanneer je auteursrecht voortvloeit uit een opdracht, moet je je offerte of factuur opsplitsen in een deel

‘prestatievergoeding (de prijs voor je diensten – deze wordt belast als een beroepsinkomen aan 25% -

50%**), en een deel ‘auteursrechtenvergoeding’ (de prijs voor cessie of concessie van je auteursrechten).

De verhouding tussen beide vergoedingen mag je zelf bepalen, maar je moet er wel voor zorgen dat deze

redelijk is, zodat zij ook voor de belastingadministratie aanvaardbaar is.

In 2015 heeft de Rulingcommissie hierover een gedragslijn opgemaakt en op haar website gepubliceerd.

Deze werd kort daarna van de website gehaald, maar wordt in de praktijk nog als basis gebruikt.

Voor de eerste schijf van 0 euro tot en met 17.090* euro is dat 50%;»

Voor de tweede schijf van 17.090* euro tot en met 34.170* euro is dat 25%;»

Boven de 34.170* euro kunnen er geen forfaitaire kosten meer afgetrokken worden.»
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Publiciteitssector

Werken van grafische designers, copywriters,

illustrators

25%

Industriële ontwerpers

Vermogensrechten op designartikelen enz. 100% van de vergoeding op basis van de omzet

uit de exploitatie

Computerprogramma's

Vermogensrechten op ontwikkelde

computerprogramma***

100% van de vergoeding op basis van de omzet

uit de exploitatie

Journalisten, redacteurs, eindredacteurs enz.

Normale arbeidsrelatie tussen journalist en

opdrachtgever

25% van de totale financiële enveloppe

Op verzoek, zonder specifieke verbondenheid

opdrachtgever

50%

Seminaries, cursussen enz.

Het louter opzoekingswerk, de

voorbereidingen enz.

0%

Geen gematerialiseerd werk 0%

Wel gematerialiseerd werk 50% van de vergoeding

Commercialisatie van het materiaal 100%

Zonder voorafgaande opdracht en buiten

arbeidsrelatie

100%

 

De ervaring leert ons dat iedere situatie uniek is en maatwerk vraagt. Alvorens dit te implementeren, vraag

je best raad aan een fiscaal specialist.

[*** Opgelet: Dit geldt voor de exploitatie van een computerprogramma. Voor de ontwikkeling zelf van een

computerprogramma (het schrijven van broncode), aanvaardt de Rulingcommissie een percentage van

25% auteursrechten.]
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ENKELE BELANGRIJKE VUISTREGELS

Als je de belastingregeling met de nodige gemoedsrust wil toepassen, houd je je best aan volgende regels:

FORMALITEITEN VOOR JE OPDRACHTGEVER OF VENNOOTSCHAP

Als je een vergoeding voor jouw auteursrecht factureert aan je opdrachtgever , dan moet hij een aantal

formaliteiten vervullen:

WAT ALS JE MEER INKOMSTEN HEBT UIT AUTEURSRECHT DAN 64.070 EURO?

Het deel van je auteursrechtenvergoeding boven 64.070 euro (inkomstenjaar 2022), zal onder volgende

belastingregeling vallen:

Het is duidelijk dat de belastingregeling voor inkomen uit auteursrechten best aantrekkelijk is. In deze

bijdrage werden echter niet alle voorwaarden, die in de (ruling)praktijk zijn gegroeid, in detail toegelicht.

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR EENMANSZAKEN

De cessie/concessie van het auteursrecht regel je schriftelijk. Je hoeft niet per se een aparte

overeenkomst te maken tussen jezelf en de opdrachtgever: je kan de cessie/concessie ook in je algemene

voorwaarden en op je factuur vermelden.

»

Werk je met een managementvennootschap, dan vraagt de Rulingcommissie dat minstens 50% van de

gefactureerde auteursrechten behouden blijven in de managementvennootschap. Dit deel van de

auteursrechtenvergoeding mag dus niet uitgekeerd worden aan de auteur. De overige 50% kan wel aan

deze auteur uitgekeerd worden, als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De belangrijkste is dat de

bedrijfsleider/auteur de minimum bedrijfsleidersbezoldiging van 45.000 euro moet genieten. Is dit niet

zo, dan is het maximum aan de auteur uit te keren bedrag een stuk lager. En ook hier geldt dat je dit alles

moet vastleggen in een  overeenkomst tussen jezelf, als auteur, en je managementvennootschap. Ook

belangrijk om weten: in hoofde van de vennootschap die aan een klant een vergoeding factureert voor

auteursrechten, wordt die vergoeding beschouwd als gewone winst, belastbaar tegen het toepasselijke

vennootschapsbelastingtarief (voor aanslagjaar 2021 is dat tussen de 20% en 25%). De fiscale

gunstmaatregel is immers enkel van toepassing op natuurlijke personen (en vzw’s).

»

voor de betaalde auteursrechten moet de opdrachtgever een zogenaamde fiscale fiche 281.45 opmaken.

Dat kan eenvoudig online via MyMinfin.

»

Voor elke betaling moet de opdrachtgever de roerende voorheffing berekenen en op rekening van de

Staat storten. Dit moet in principe binnen de 15 dagen na de betaling of toekenning.

»

Binnen diezelfde periode van 15 dagen moet de opdrachtgever een aangifte in de roerende voorheffing

indienen. Ook dit kan elektronisch via het portaal MyMinfin.

»

Ben je niet beroepshalve maar eerder ‘occasioneel’ een auteur, dan kan je inkomen uit auteursrecht

kwalificeren als een roerend inkomen. Er is in dat geval een roerende voorheffing verschuldigd van 30%.

Houdt de opdrachtgever deze roerende voorheffing niet in, dan moet je dit zelf via je aangifte in de

personenbelasting rechtzetten.

»

Heb je het auteursrechtelijk beschermd werk gecreëerd in het kader van jouw beroepswerkzaamheid, dan

is het inkomen uit dit auteursrecht in principe belastbaar als beroepsinkomen. Dit betekent dat de

belasting erop zal berekend worden tegen de progressieve belastingtarieven, gaande van 25% tot 50%

voor hoogste schijf (exclusief de gemeentebelastingen en regionale opcentiemen).

»
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Je offerte

Tip: Specificeer de omvang van deze overgedragen rechten: zijn ze exclusief of niet-exclusief? Wat is de

geografische reikwijdte? (België, Europa, wereldwijd,...) Wat is de duur van het recht? (voor één jaar, voor

vijf jaar, onbeperkt in de tijd,...) Voor welke toepassingen of dragers geldt het recht? (voor druk in folders,

voor offline gebruik, voor online gebruik,...)

Let op: Omdat je deze verdeling moet kunnen verdedigen naar de fiscus toe, kan je niet zomaar om het even

welke verhouding tussen auteursrecht en prestaties toepassen. Bespreek dit met je boekhouder of fiscaal

adviseur. Een eerste indicatie van verdeling vind je hoger op deze pagina.

Je factuur

Bijvoorbeeld:

Prestaties: 1.500 euro — btw 21% (315 euro)

Overdracht auteursrechten: 500 euro — btw 6% (30 euro)

Totaal (excl. btw): 2.000 euro

Btw: 345 euro

Totaal (incl. btw): 2.345 euro

In te houden roerende voorheffing (*): 37,5 euro

Te betalen bedrag: 2.307,5 euro

(*) Op de verschuldigde auteursrechten dient u x euro (in het voorbeeld 37,5 euro) als roerende voorheffing

in te houden en door te storten aan de Belgische Schatkist. Voor de berekening van de roerende voorheffing

in dit voorbeeld werd rekening gehouden met een forfaitaire kost van 50% (eerste schijf). Dus 500 euro -

50% = 250 euro x 15% = 37,50 euro. In bijlage vindt u een stappenplan dat dit verder toelicht.

Maak op je offerte een opsplitsing tussen het bedrag dat de klant zal moeten betalen voor:»

je prestaties»

de licentie of overdracht van jouw auteursrechten naar de klant»

Vermeld in je algemene voorwaarden (bijgevoegd bij je offerte of via link naar je link naar een pagina op

je website) ook dat bij betaling van factuur er auteursrechten worden overgedragen zoals afgesproken in

de offerte.

»

Splits het factuurbedrag op in het bedrag dat moet betaald worden voor prestaties en het bedrag dat

verschuldigd is voor de (gedeeltelijke) overdracht van auteursrechten.

»

In principe, als btw-plichtige, reken je op de prestaties 21% btw en op het auteursrecht 6% (behoudens

bepaalde uitzonderingen, bv. computerprogramma’s of reclame is 21% btw, contracten van uitgave zijn

vrijgesteld van btw).

»

Bereken zelf hoeveel roerende voorheffing je klant op de auteursrechten zal moeten inhouden. Kijk

hierboven voor de berekeningswijze.

»

Vermeld het totaalbedrag van je factuur (incl. btw) en het bedrag van de roerende voorheffing

afzonderlijk op je factuur. Het verschil tussen beide is het bedrag dat jouw klant aan jou moet overmaken.

De roerende voorheffing moet jouw klant rechtstreeks doorstorten naar de Belgische Schatkist.

»

Geef onderaan de pagina volgende boodschap mee en stop onderstaand stappenplan in bijlage:»
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Bijlage bij je factuur

Aangifte auteursrechten : hoe werkt het?

De roerende voorheffing moet ten laatste op de 15de dag volgend op de dag waarop de auteursrechten

werden betaald aan de Belgische Schatkist zijn doorgestort. Om nalatigheidsinteresten en eventuele

boetes te vermijden, is het belangrijk dat u deze termijn naleeft.

Om de betaling uit te kunnen voeren, hebt u de volgende gegevens nodig:

Dit hoofdstuk kwam tot stand met dank aan Mythra AdvocatenMythra Advocaten en Hanne SchoolmeestersHanne Schoolmeesters.

Pensioen en sociale bijdragen

Of je nu zelfstandige in hoofd- of in bijberoep bent, en of je jezelf nu bestuurder, zaakvoerder, werkende

vennoot, of nog iets anders mag noemen: als zelfstandige ben je onderworpen aan het sociaal statuut van

de zelfstandige, en al wat daarbij komt kijken.

BIJDRAGEN SOCIALE ZEKERHEID

Als zelfstandige moet je je ten laatste bij de start van je activiteit aansluiten bij een

sociaalverzekeringsfonds naar keuze of bij de Nationale Kas voor Sociale Verzekeringen.

Ook ondernemingen moeten zich aansluiten en een jaarlijkse bijdrage betalen. Op de website van de RSVZ,

de Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers, vind je een lijst van erkende verzekeringsfondsen.

Kies je verzekeringsfonds! Dat kan handig op basis van dit lijstje.

(http://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen)

Elke zelfstandige is verplicht om elk kwartaal sociale bijdragen te betalen. Dit geeft je wel meteen recht op:

Je moet beginnen betalen vanaf de eerste dag van het kwartaal dat je aan de slag gaat als zelfstandige. Je

betaalt een bepaald percentage van je beroepsinkomsten. Maar omdat de fiscus die beroepsinkomsten pas

later (na een of twee jaar) vaststelt, werk je altijd met voorlopige bijdragen. Die worden dan weer berekend

op basis van je inkomen van drie jaar voordien. Als je toen nog geen zelfstandige was, betaal je de wettelijk

vastgestelde voorlopige bijdragen. Die worden omgezet naar definitieve bijdragen zodra de fiscus je

beroepsinkomsten meedeelt aan je sociaal verzekeringsfonds. Weet je zeker dat je meer of minder gaat

verdienen dan de inkomsten waarop je voorlopige bijdragen berekend worden, dan kan je die voorlopige

bijdragen laten aanpassen. Je sociaal verzekeringsfonds rekent wel beheerskosten aan.

Dit schema geeft een handig overzicht van de sociale bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep per

kwartaal voor 2022:

Het bedrag dat u moet doorstorten (staat aangegeven op de factuur).»

De gestructureerde mededeling die verstrekt werd door de fiscale administratie.»

Deze gestructureerde mededeling ontvangt u door via deze site het aangifteformulier 'Roerende

inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten' (formulier 273S) in te vullen en in te dienen.

»

U kan dit zelf doen, of aan uw boekhouder vragen deze aangifte voor u in te dienen.»

De volgende betalingsgegevens: BE79 6792 0022 1033 (PCHQ BE BB), Inningscentrum - Sectie roerende

voorheffing, Koning Albert II-laan 33 bus 42, 1030 Brussel.

»

gezinsbijslag»

tussenkomst bij ziekte en invaliditeit»

pensioen»

palliatief verlof»

een voortgezette verzekering bij stopzetting»

een faillissementsverzekering»
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Jaarinkomen in euro Definitieve bijdrage

Lager of gelijk aan 14.658,44 751,25 euro

14.658,44 - 63.297,86 20,50%

63.297,86 - 93.281,02 14,16%

Meer dan 93.281,02 0%

Maximumbijdrage 4.305,42 euro

 

Wie zelfstandige in bijberoep is, is wellicht eerder geïnteresseerd in dit overzicht van de sociale bijdragen

per kwartaal voor 2022 in bijberoep:

Jaarinkomen in euro Definitieve bijdrage

Lager of gelijk aan 1.621,72 83,11 euro

1.621,72 - 63.297,86 20,50%

63.297,86 - 93.281,02 14,16%

Meer dan 93.281,02 0%

Maximumbijdrage 4.305,42 euro

 
Voor student-ondernemers en meewerkende partner worden de tarieven iets anders berekend. De minimum
bijdrage is respectievelijk 83,11 euro en 330,02 euro.
 
Alle details en up-to-date informatie over je sociale bijdragen vind je op de website van de RSVZ.

Alles over sociale zekerheid kan je vinden op de website van het RSVZ!

(http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl)
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PENSIOEN

Als zelfstandige heb je na je loopbaan ook recht op een rustpensioen. Na je overlijden heeft je overlevende

echtgenoot dan weer recht op een overlevingspensioen (op voorwaarde dat hij minstens 45 jaar oud is).

Voor meer informatie over je pensioen kan je terecht bij de Rijksdienst voor Pensioenen. Voor je je in de

handen wrijft en begint te dromen van rentenieren op een zonnig eiland: het pensioen van een zelfstandige

is niet groot. Wat je wel kan doen om je kans op dat eilandje wat te vergroten, is een overeenkomst afsluiten

voor een vrij aanvullend pensioen. Om te weten of je aan de voorwaarden voldoet en wat de verschillende

mogelijkheden zijn, neem je het best contact op met je verzekeringsmakelaar, sociaal secretariaat of je

bank. Wat wij hier voor jou wél kunnen doen, is een aantal cruciale concepten verklaren.

VAPZ en SVAPZ

Het VAPZ (of vrij aanvullend pensioen zelfstandigen) en het SVAPZ (of sociaal vrij aanvullend pensioen) zijn

twee verzekeringen waarmee je je pensioen kan aanvullen. Zelfstandigen mogen er echter alleen op

intekenen als ze de minimale sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep hebben betaald. Dus

ook een zelfstandige in bijberoep die deze sociale bijdragen ophoest, heeft hier recht op. Bij een VAPZ bouw

je enkel pensioen op, een SVAPZ geeft je meer solidariteitswaarborgen. Wat dat in cijfers betekent? De

premies worden berekend op je netto belastbaar beroepsinkomen en er zijn maximumbedragen vastgelegd.

Om je een idee te geven, zetten we de bedragen voor 2022 even onder elkaar:

Deze premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar in je personenbelasting. 

POZ

Heb je geen vennootschap en wil je graag naast je VAPZ nog aan pensioenopbouw doen, dan kan dit via een

POZ of Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen. Je geniet hierbij van een belastingvoordeel.

IPT

IPT of individuele pensioentoezegging is een verzekering om aanvullend pensioen op te bouwen. Deze

verzekering wordt afgesloten door de vennootschap en de zaakvoerder is de verzekerde. De vennootschap

betaalt de premies en kan ze aftrekken als beroepskost. Je kan het bedrag dat je via een IPT spaart, zelf

bepalen, maar de 80%-regel legt wel een bepaalde beperking op. Dit wil zeggen dat je niet meer dan 80%

van je laatste brutojaarbezoldiging mag krijgen wanneer je met pensioen bent. Een voordeel van de IPT is

dat je de jaren die je niet gespaard hebt, kan inhalen met een ‘backservice’, afhankelijk van je loopbaan.

Vaak wordt een IPT aangevuld met de verzekering ‘gewaarborgd inkomen’.

Financieel beheer

Boekhouding, jaarrekening, financieel plan, cashflowplanning… Je ontsnapt er niet aan als je je

onderneming goed wil beheren.

Voor VAPZ: tot 8,17% van je netto belastbaar beroepsinkomen met een maximum van 3.447,62 euro»

Voor SVAPZ: tot 9,40% van je netto belastbaar beroepsinkomen met een maximum van 3.966,67 euro»
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BOEKHOUDING VOEREN

Misschien krijg je grijze haren bij het idee aan facturen en excelletjes en berekeningen en inkomsten en

uitgaven, maar het voeren van een boekhouding is wettelijk verplicht. Toch moet je je boekhouding niet

zomaar als een verplicht nummertje zien: je haalt er zelf ook heel wat cruciale informatie uit om zicht te

krijgen op je financiële situatie. Best belangrijk, toch? Je bent niet verplicht om een erkend boekhouder of

boekhoudkantoor onder de arm te nemen, maar we raden dit toch aan. Zij kennen natuurlijk de knepen van

het vak en staan je bij ‘met raad en daad’, zoals dat heet. Zeker als je je boekhouder goed informeert over je

business, kan hij je heel gericht advies geven. Als je een boekhouder onder de arm neemt, zorg dan wel dat

je zelf ook op de hoogte blijft van de stand van zaken, want de boekhouding blijft jouw

verantwoordelijkheid.

Voor jouw boekhouding moet je de volgende dagboeken bijhouden:

Dit lijkt misschien al een hele boterham. Toch is dit nog maar de zogenaamde enkelvoudige boekhouding of

zelfs ‘vereenvoudigde’ boekhouding. Kleine ondernemingen — eenmanszaken (in hoofd- of bijberoep),

vennootschappen onder firma (vof) en commanditaire vennootschappen (CommV) met een jaaromzet van

minder dan 500.000 euro exclusief btw — hebben hieraan voldoende.

Alle andere zelfstandigen en bedrijven moeten een dubbele boekhouding voeren, waarbij ze niet alleen alle

inkomende en uitgaande facturen registreren, maar ook de betaling of ontvangst ervan. Concreet: je boekt

in dit geval niet enkel je aan- en verkopen, maar ook de financiële transacties die erbij horen.

Naast het bijhouden van een aankoopdagboek, verkoopdagboek, financieel dagboek en inventaris, komen er

voor een dubbele boekhouding nog enkele verplichtingen bij:

Op de website van de FOD Economie kan je de brochure 'Hoe voer ik de boekhouding van mijn
onderneming' downloaden. Deze brochure geeft een goed overzicht van alle regels en verplichtingen. 

JAARREKENING EN RESULTAAT

Als vennootschap moet je tot slot ook een jaarrekening opstellen. Die bestaat uit vier belangrijke

onderdelen.

een aankoopdagboek, met alle facturen, creditnota’s en rekeningen van je leveranciers»

een verkoopdagboek, met alle facturen en creditnota’s van je klanten»

een financieel dagboek dat je kan opsplitsen in een kas- en een bankdagboek, en dat alle uitgaven en

inkomsten oplijst (zowel cash als via overschrijving)

»

een jaarlijkse inventaris met een beschrijving en een waardering van je goederen/bezittingen,

vorderingen, schulden, rechten en verplichtingen van elke aard

»

een algemeen rekeningstelsel (boekhoudplan) volgen»

een jaarrekening opstellen»

de jaarrekening laten goedkeuren door de algemene vergadering van jouw vennootschap binnen de zes

maanden na de afsluiting van het boekjaar

»

de jaarrekening officieel neerleggen bij de Nationale Bank binnen de dertig dagen nadat de algemene

vergadering ze goedkeurde

»

De balans geeft een overzicht van je bezittingen (activa) en je schulden (passiva) op het einde van het

boekjaar.

»

De resultatenrekening geeft een overzicht van je uitgaven en inkomsten gedurende het boekjaar.»

De toelichting geeft een overzicht van alle rechten en plichten en verklaart welke waarderingsregels

? waarderingsregels zijn regels of afspraken over hoe en tegen welke waarde iets verantwoord

wordt in de inventaris — je mag die niet elk jaar veranderen  gebruikt worden.

»

De sociale balans geeft informatie over het personeelsbestand, personeelsverloop en opleidingen.»
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BELANGRIJKE CIJFERS

Jij weet hoe je bedrijf werkt en kent je business vanbinnen en vanbuiten, maar om je financieel

management orde te hebben én te houden, moet je ook minstens zicht hebben op de volgende cijfers:   

Vergeet nooit dat jij als zaakvoerder verantwoordelijk bent!

Hulp nodig bij de cijfers? Maak een afspraak met één van de adviseurs van Flanders DC!

(http://flandersdc.be/nl/advies)

CASHFLOWPLANNING OF KASSTROOMOVERZICHT

Een kasplanning, cashflowplanning of kasstroomoverzicht, allemaal verschillende namen voor een plan

dat de geldstromen toont die maandelijks je bedrijf binnenkomen en buitengaan. Het geeft dus niet alleen

een overzicht van je kosten en je inkomsten (die staan ook in je financieel plan), maar je ziet bovendien

wanneer je voor die uitgaven staat en wanneer je mag rekenen op die inkomsten. Met een goede

kasplanning kan je jouw financieringsbehoefte bepalen.

Het is jouw zaak je kasstroomoverzicht nauwgezet op te volgen en regelmatig bij te werken. In geldnood

komen door zelf te veel uitgaven te doen voordat je klanten de kas weer spekken: het is geen ideaal

scenario. Als je zulke planning maakt, krijg je direct het mooiste bewijs dat je absoluut achter de betaling

van jouw facturen moet gaan. Een goede cashflow (klanten die op tijd betalen) levert jou het goedkoopste

geld dat er is. Bovendien kan je via je cashflowplanning de relaties met je partners onderhouden door hen

steeds mooi op tijd te betalen.

Wat levert zo’n kasstroomoverzicht nu concreet op? Ten eerste om een indicatie te krijgen van het geld dat

je nodigt hebt per maand of per kwartaal om je facturen en bedrijfskosten te betalen. En ten tweede om te

zien wanneer je je inkomsten gaat ontvangen. Het kasplan is een instrument om de financiële situatie van

je bedrijf in de toekomst weer te geven. 

In het kasplan ga je op maandelijkse basis al je kosten en inkomsten in kaart brengen. Het geeft de evolutie

in de tijd weer van je financiële stromen. Zoals een financieel plan een foto is, kan je zeggen dat het kasplan

een video is. Bij het plannen moet je wel rekening houden met de sector waarin je werkt. Het kan

bijvoorbeeld zijn dat je in bepaalde periodes van het jaar grote investeringen moet doen en dat je de

inkomsten hiervan misschien pas een jaar later ontvangt. Het is dus belangrijk dat je rekening houdt met

betalingstermijnen, seizoenen en markteffecten. Denk goed na over het tijdsaspect van je uitgaven versus je

inkomsten. Welke productie- of projectkosten moet je veel vroeger uitgeven in verhouding tot het moment

dat de klanten effectief betalingen uitvoeren? Enkel door dit tijdsaspect goed in te schatten, zal je

kasplanning tonen welke voorfinanciering je moet dragen: wanneer in het jaar die voorfinanciering valt, hoe

diep ze gaan en hoe lang je moet voorfinancieren. Dit tijdsaspect is zeer cruciaal, denk daar dus grondig

over na. Zeker in de creatieve sector is dit belangrijk omdat er heel vaak projectgewijs of met collecties

gewerkt wordt en er veel voorfinanciering nodig is. Kijk bijvoorbeeld maar naar een productiehuis, een

modecollectie, een theatergezelschap of het ontwikkelen van een game.

De geldstromen die in je bedrijf omgaan, vallen uiteen in drie grote componenten:

Ga aan het werk! Download een template van een kasplanning.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/kasplanning)

Je maakt een kasplan idealiter op voor een periode van 18 tot 24 maanden, want anders zie je niet ver

genoeg vooruit en je vult alle bedragen inclusief btw in.

Stap 1:

omzet = prijs x volume»

brutomarge = omzet - variabele kosten. Je brutomarge moet al je vaste kosten kunnen dekken.»

cash burncash burn: hoeveel geld je effectief uitgeeft»

banksaldo: het bedrag dat op je bankrekening staat»

vorderingen: hoeveel openstaande facturen je hebt en wanneer je deze inkomsten gaat ontvangen»

schulden: hoeveel openstaande facturen je zelf hebt en wanneer je ze gaat betalen»

kasstromen van operationele activiteiten: de inkomsten van de verkoop - de kosten van activiteiten»

kasstromen van investeringen: afschrijvingen - investeringen»

kasstromen van financiering: geldinjecties van financiële instituten - te betalen interesten»
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Bij het opmaken van je kasplan, start je best met het in kaart brengen van de operationele kasstromen. 

Stap 2:

Eens je je operationele kasstroom hebt in kaart gebracht, kan je de investeringen opnemen in je

kasplanning. Je zal deze anders behandelen dan bij je financieel plan, waarbij je afschrijvingen doet. In je

kasplan hou je geen rekening met afschrijvingen, maar ga je de hele som op het moment van betaling

opnemen. 

Stap 3:

Nu kan je in de template de cumulatieve cashflow aflezen. Hier kan je dus heel duidelijk zien wat je

financieringsbehoefte is.

Stap 4:

Uit de cumulatieve cashflow kan je zien wanneer, hoeveel en op welke momenten of voor welke periodes je

financiering nodig zal hebben. Deze ga je dan opnemen in de financiële kasstroom.

Om deze periodes te overbruggen, zal je wellicht nood hebben aan financiële steun zoals:

Als je je kasstroomoverzicht goed bijhoudt, zie je dus sneller hoeveel externe financiering je nodig hebt. In

het onderdeel over financiering lichten we de verschillende mogelijkheden toe.

Wanneer je op het punt komt dat je inkomsten exact al je kosten en investeringen dekken, ben je break-

even. Nadat je dit punt hebt bereikt, zal je bedrijf geld beginnen opbrengen. Reken erop dat je, afhankelijk

van de sector, soms pas na een enige tijd op dit cruciale punt bent!

Een beter idee hoeveel geld je nodig hebt? In het hoofdstuk 'Financiering' lees je daar meer over.

(http://flandersdc.be/nl/gids/financiering)

FINANCIEEL PLAN VERSUS RESULTAAT

Toen je je zaak op gang trapte, dacht je waarschijnlijk een financieel plan uit. Bij de opstart van een

vennootschap is het zelfs verplicht om een financieel plan op te stellen voor de eerste twee jaar. Is dit het

eerste dat je ervan hoort? Dan is het wellicht geen slecht idee om het onderdeel ‘Start je onderneming’  er

nog eens bij te nemen.

Flanders DC biedt een template voor een financieel plan aan. Deze tutorial zet je op weg om die vlot en correct

te gebruiken.

Als je jouw bedrijf goed wil runnen en tijdig wil kunnen bijsturen, dan moet je je werkelijke resultaten (in de

vorm van de jaarrekening en het resultaat) vergelijken met het financieel plan dat je eerder hebt opgesteld.

Neem dus de tijd om jaarlijks met jouw boekhouder een stand van zaken op te maken.

Een financieel plan is trouwens niet enkel nuttig wanneer jouw onderneming in zijn kinderschoenen staat.

Zelfs een zaak die al jaren draait, is gebaat bij een financieel plan voor het volgende jaar. Vraag jezelf af

wat je wil bereiken, hoeveel je wil verkopen, en welke grote uitgaven of investeringen je hiervoor nodig hebt.

Begin met het oplijsten van je vaste kosten. Dit zijn de kosten die je sowieso gaat maken, of je nu veel of

weinig verkoopt. Een aantal van deze kosten zullen maandelijks zijn, zodat je de jaarlijkse kost door 12

kan delen. Let wel op met kosten die per kwartaal/semester of jaarlijks betaald worden.

»

Voorzie een post voor ‘onvoorziene’ uitgaven.»

Bij het invullen van de personeelskosten hou je rekening met de totale loonkost, dus ook met de

patronale bijdragen, eindejaarspremies en het vakantiegeld. 

»

Wanneer je deze kosten hebt ingevuld, kan je nadenken over de kosten met betrekking tot je producten

en/of projecten. Je kan hiervoor best een tijdslijn opmaken van de verschillende fases van de

ontwikkeling tot de verkoop van je project/product.  

»

Hou bij het invullen rekening met de betalingstermijnen die je van je leveranciers krijgt.»

Eens je alle kosten in kaart hebt gebracht, kan je je inkomsten gaan bepalen. Hou hierbij ook rekening

met seizoenseffecten of periodes waarin je verkoop hoger of lager ligt.

»

Hou rekening met de betalingstermijnen die je aan je klanten geeft.»

persoonlijke inbreng»

aanvullende inkomsten (bv. extra inkomsten via prijzen of subsidies of, wie weet, een parttime job?)»

externe financiering»
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Een overzicht van je verwachte inkomsten en uitgaven? Download een template voor een financieel plan.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/doc/financieel-plan)
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Voor veel creatieve ondernemers is de Vlaamse markt niet (groot) genoeg om een goede business uit te

bouwen. Als jij tot die groep behoort, moet je gaan internationaliseren of exporteren.

In dit onderdeel bekijken we:

Ontdek ook hoe Flanders DC je kan helpen met advies en acties in het buitenland in het luik rond

internationale promotie.

Strategie: naar het buitenland of niet?

Niet alles wat in de creatieve sector gemaakt wordt, is geschikt om internationaal te gaan . Misschien doe je

het heel goed in België en zal je toch geen succes boeken in het buitenland. En omgekeerd zijn er ook heel

wat Belgische creatieve ondernemingen en mensen die het vooral in het buitenland goed doen en bijna niet

of veel minder in België.

Onderzoek om te beginnen welke landen design minded zijn, op welke markt jouw product een succes zou

kunnen worden. Dat is moeilijker dan het misschien klinkt. Het is namelijk niet omdat de zon altijd schijnt in

de Emiraten dat men er tuinmeubelen koopt. Stijlen verschillen ook van land tot land. De inwoners van

pakweg Noorwegen of Zweden hebben bijvoorbeeld een heel andere smaak dan Duitsers of Italianen.

Gelukkig ligt België centraal in Europa en zijn onze producten toegankelijk voor de meeste Europese landen.

Als je te weten wil komen of je potentieel hebt op de internationale markt die je van plan bent te veroveren,

doe je dan ook maar beter wat voorafgaand studiewerk. Dat kan door lokaal mensen in te schakelen die je

sector goed kennen of door zelf te gaan prospecteren.

In het webinar 'Exporteren naar het buitenland' leggen Joris Vanbriel (ecoBirdy) en Erik Dieussaert (FIT) uit

wat de do's en don'ts bij aanvragen om je product in het buitenland te verkopen.

In het artikel '7 tips voor een goed exportplan' geeft Katelijne Mertens (FIT) een aantal basistips die een

goed zicht geven op wat er allemaal bij komt kijken en wat de eventuele valkuilen bij export kunnen zijn.

Samenwerkingen met partners

Als je internationaal wil ondernemen, maakt de juiste businesspartner een wereld van verschil voor je

verkoop. Enkele mogelijke samenwerkingen op een rijtje...

INTERNATIONAAL
ONDERNEMEN

hoe je kan bepalen of het wel zinvol is om internationaal te gaan»

welke specifieke aspecten jouw aandacht verdienen (van betalings- en leveringsvoorwaarden tot

intellectuele eigendom)

»

hoe je via internationale beurzen naar buiten kan treden en hoe je er het maximum uit haalt»

wat de overheid doet om internationalisering aan te moedigen»

Productiebedrijven. De naam spreekt natuurlijk voor zich, maar wat wel belangrijk is om mee te geven:

kijk verder dan België en zoek contact met buitenlandse bedrijven. Wanneer je een buitenlands bedrijf als

referentie hebt, zullen Belgische bedrijven je ook sneller aanvaarden. Je kan productiebedrijven

benaderen op een beurs (bv. tijdens de Design Week in Milaan), op voorwaarde dat het niet te druk is, of

via mail naar hun interesse peilen en een afspraak maken. In Italië bevinden de meeste designbedrijven

zich bijvoorbeeld in een vrij kleine regio, waardoor je je bezoeken efficiënt kan plannen.

»

Voor ontwerpers die exclusieve interieurobjecten, tegenwoordig omschreven als 'design art' of

'collectible design', zijn samenwerkingen met buitenlandse galerieën uiterst belangrijk. Je kan in contact

komen door deze persoonlijk te benaderen, via de galerie die je in België vertegenwoordigt of door je werk

»
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Ellen Kegels,
LNKnits

Pieter Lesage,
Studio Dott

“Een goede vertrouwensrelatie met je
agent is essentieel. Hij vertegenwoordigt
jouw merk in het buitenland. Zorg dus dat
je op dezelfde golflengte zit en neem de
tijd om de agent helemaal onder te
dompelen in je bedrijf, product en
bedrijfscultuur.”  

(http://flandersdc.be/nl/magazine/een-goede-vertrouwensrelatie-is-esse

ntieel) 

Met wie je uiteindelijk ook een team vormt: een samenwerking is maar mogelijk wanneer alle partners

ervan overtuigd zijn dat ze er iets bij winnen, bijvoorbeeld als ze via de samenwerking een belangrijke

omzet kunnen realiseren.

Zodra aan die voorwaarde voldaan is, kan je goede partnerships aangaan om je business te ontwikkelen.

Maar het volstaat natuurlijk niet om een overeenkomst af te sluiten en daarna alles over te laten aan je

partner. Dit soort samenwerkingen moet je nauw opvolgen vanuit jouw bedrijf en op regelmatige tijdstippen

voeden door proactief te communiceren en minstens één keer per jaar de lokale markt te bezoeken. Zo

kunnen jullie waar nodig samen de ontwikkelingsstrategie bijsturen.

“In China regeert het kortetermijndenken.
Elke onderhandeling staat op zichzelf en is
keihard. Wat ervoor gebeurd is, telt niet.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/kies-een-doelgroep-die-niemand-and

ers-bespeelt) 

Ontdek ook wat Flanders DC voor je kan doen in het onderdeel internationale promotie!

(http://flandersdc.be/nl/promotie/internationale-promotie-voor-design)

Sommige bedrijven die groeien, kiezen er ook voor om alle internationale verkoop rechtstreeks te doen. In

sommige gevallen zijn je eigen mensen inderdaad beter geschikt om jou te vertegenwoordigen dan een

tussenpersoon. Deze aanpak is veel persoonlijker en laat je toe om sneller te reageren op veranderende

situaties. Maar mensen in dienst nemen en een salesteam opbouwen vraagt natuurlijk de nodige

investeringen. Afhankelijk van je land van export gelden er verschillende gewoontes in zaken doen.

Informeer je dus op voorhand over mogelijke culturele gevoeligheden.

te presenteren op een beurs. Marktstudie is nuttig om na te gaan welke galerieën interessant zijn.

Wat andere designbedrijven betreft, geldt het cliché ‘samen sterk’. Om de kosten te drukken, kan je

samenwerken met complementaire bedrijven. Dit wil zeggen: samen agenten zoeken, samen op

buitenlandse beurzen staan, samen buitenlandse aankopers uitnodigen. Natuurlijk lukt dit moeilijk met

rechtstreekse concurrenten, maar je vindt gegarandeerd geschikte partners. Antwerp Design & Deco
Valley en Hotel Bel’chique geven het goede voorbeeld.

»

In sommige landen zijn er verkoopagenten die van België hun merk maken. Daarnaast zijn er Belgen die

zelf Belgische bedrijven gaan promoten en verdelen, zoals Ernest in New York.

»
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Jonas Willems,
VONK

Beurzen

Beurzen zijn de place to be om jouw product of dienst in de kijker te zetten, te netwerken en een vinger aan

de pols te houden van jouw sector, zowel binnen als buiten Europa. Het aanbod aan internationale beurzen

is groot en de kostprijs is behoorlijk hoog.

Designbeurzen vallen grofweg uiteen in twee soorten: promotiebeurzen (B2B) en verkoopbeurzen (B2C), die

elk ook nog eens hun eigen soort publiek trekken. Kies dus de beurs die het best aansluit bij wat je

designactiviteit op dat moment nodig heeft.

Geen idee waar je moet beginnen? Een website zoals Expodatabase geeft een volledig overzicht per domein,

maar wie geen zin heeft om zich door het hele aanbod te worstelen, kan zich beperken tot ons beknopter

lijstje van de belangrijkste beurzen voor Vlaamse designers.

DE VOORNAAMSTE BUITENLANDSE INTERIEURBEURZEN

Maison&Objet (Parijs):

 

“Denk goed na over je prijszetting,
communicatie en pr én zorg ervoor dat ze
allemaal goed op elkaar afgestemd zijn
alvorens je naar de beurs vertrekt.”  
(http://flandersdc.be/nl/magazine/flanders-dc-buitenlandse-beurzen) 

Milaan:

Salone del Mobile 

Milan Design Week

beurs voor kleinere interieurobjecten, zoals servies, accessoires, textiel, papierwaren, speelgoed,... — de

editie in januari focust ook op meubels

»

echte verkoopbeurs: noteer bestellingen»

niet geschikt puur om promotie te voeren»

twee keer per jaar: in januari en september; de editie in januari focust op meubels, de septembereditie

eerder op accessoires

»

kostprijs: ca. 360 euro/m² (+ 500 euro inschrijvingsgeld)»

M&O and More is een betalend onlineplatform waar je als bezoeker achteraf nog prijzen en catalogi kan

opvragen

»

Sinds 2018 is er een nieuwe indeling van de secties. Design was voorheen te vinden in de NOW-hal,

momenteel in Today; Signatures is de beste selectie.

»

Een plaats op de rode loper is iets duurder, maar trekt duidelijk meer bezoekers»

de belangrijkste meubelbeurs ter wereld»

386.000 professionele bezoekers (waarvan 67% internationaal)»

2.400 exposanten»

elk jaar in april»

strenge selectie van exposanten»

Salone Satellite voor ontwerpers tot 35 jaar, ook met selectie (deadline eind augustus)»

dé plaats om primeurs te tonen»

tijdens het Salone del Mobile, op vele diverse locaties in de stad»

vooral voor promotie, minder voor verkoop»

een centrale locatie is cruciaal (hoe goedkoper de locatie, hoe meer je zal moeten investeren in promotie)»
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IMM Cologne:

100% Design (Londen):

London Design Fair (Londen):

Designjunction (Londen):

Collect (Londen):

Dutch Design Week (Eindhoven)

Design Miami:

kruip niet op een verdieping, maar zorg voor een plek op een gelijkvloers»

aan te raden zones:»

Tortona: mooie industriële plek. Na enkele jaren van dalende belangstelling, nu opnieuw trendy, met

onder andere de komst van Ventura Future.

»

Ventura: zeer goed voor jonge ontwerpers, maar ontransparante kosten en contracten. Vanaf 2017

wordt niet langer Lambrate als locatie gebruikt. In de plaats zijn er Ventura Centrale en Ventura

Future.

»

Brera: oude stadskern met veel winkels en kleinere presentaties, heel interessant»

Isola Design District en Porta Venezia zijn andere designdisctricten die door de minder centrale

ligging minder volk trekken

»

een vermelding in de Interni-gids (3.000 euro) helpt je om gevonden te worden. Daarnaast zijn er de

press kits van de verschillende Design Districts.

»

één van de oudste en grootste meubelbeurzen»

150.000 bezoekers, 1250 exposanten»

na jaren van achteruitgang, lijkt er nu toch beterschap te komen»

randprogramma in de stad: Passagen; wel vrij beperkt»

oudste en grootste designbeurs in Verenigd Koninkrijk»

elk jaar in september, tijdens het London Design Festival»

30.000 bezoekers»

vooral gericht op (interieur)architecten en de Angelsaksische markt, steeds minder designmerken»

vroeger Tent / Brand London»

elk jaar in september»

550 exposanten uit 36 landen»

29.000 bezoekers»

uitgegroeid tot de belangrijkste designbeurs»

gegroeid vanuit een vereniging van jonge ontwerpers»

elk jaar in september»

27.000 bezoekers»

heel sterk op het vlak van media (40 partners!)»

jaarlijks, nu eind februari»

koopbeurs voor ambachtelijk werk»

heel veel keramiek en glas»

een beetje zoekend naar locatie, van Saatchy Gallery via V&A naar Somerset House»

grootschalig en internationaal»

elk jaar in oktober»

100 locaties in de stad»

2.400 deelnemende designers»

de grootste en meest kwaliteitsvolle beurs voor 'design art' wereldwijd»

elk jaar in december in Miami»

elkaar in juni in Basel tijdens Art Basel»

voor modern en hedendaags design»
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Art Elysées (Parijs):

Internationale Handwerksmesse (München):

Première Classe (Parijs):

Ambiente / Tendence (Frankfurt):

BEURSTIPS

Beurzen bieden heel wat mogelijkheden om te netwerken, visibiliteit voor je werk en onderneming te

genereren, feedback te krijgen of een mooie deal te beklinken. Maar het vraagt ook een hele investering om

op zo’n beurs aanwezig te zijn. Dankzij onze gouden tips haal je er het maximum uit.

Ontdek meer tips voor een goede beursdeelname in dit artikel

(http://flandersdc.be/nl/magazine/25-tips-om-zoveel-mogelijk-uit-een-beursdeelname-te-halen)

sinds 2007»

kunst en design»

elk jaar in oktober»

100-tal deelnemende galerieën»

jaarlijks in maart»

Schmuck voor juweelontwerpers»

Talente voor jonge ambachtelijke designers»

gelijktijdig met de Munich Jewellery Week: hedendaagse avant-garde juwelen van gevestigde en

opkomende ontwerpers van over de hele wereld, met uitgebreid randprogrammatie

»

twee maal per jaar»

accessoires: juwelen, schoenen, sjaals, handtassen, hoeden,...»

Ambiente (februari): 134.000 professionele bezoekers»

Tendence (zomer): trekt heel way minder volk, ca. 20.000, goedkoper in prijs»

vergelijkbaar aanbod met Maison&Objet»

vaak gratis standen te verkrijgen»

Bereid je goed voor. De beste manier om je tijd te verdoen en je geld te vergooien is zonder plan van

aanpak naar een beurs te gaan en ‘wel te zien hoe het loopt’. Leg je doelstellingen op vooraf vast. Wil je

pers ontmoeten, of ga je vooral om je netwerk uit te breiden? Plan zoveel mogelijk afspraken op voorhand

in, maar laat ook wat ruimte voor een onvoorziene lunchmeeting. Via LinkedIn kan je reeds de eerste

contacten leggen. Neem zeker ook je visitekaartjes en portfolio mee.

»

Meet je doelstellingen. Leg jezelf meetbare objectieven op, bijvoorbeeld: leg drie nieuwe perscontacten,

praat met vijf uitgevers. Zo kan je achteraf makkelijk zien of je beurs succesvol was, en waar je in de

toekomst aan moet werken.

»

Pitch perfect, door rekening te houden met wie je voor je hebt. De klemtoon van een pitch voor een

journalist ligt anders dan die voor een uitgever of investeerder (de eerste is bijvoorbeeld geïnteresseerd

in de beleving, de tweede in je verdienmodel). Zet wat beeldmateriaal op je smartphone, zodat je

eventueel ook buiten afspraken kan pitchen.

»

Ga nooit zomaar in op een aanbod. Als iemand je onmiddellijk een deal voorstelt, is het waarschijnlijk een

slechte deal. Laat het voorstel bezinken voordat je een beslissing neemt.

»

Wees proactief. Op een stand staan is niet voldoende om op te vallen. Spreek mensen vriendelijk aan,

trek de aandacht met een banner, deel snoepjes of drinken uit (check wel even wat toegelaten is op de

beurs).

»

Maak je demo niet te lang. Niet alleen jij, maar ook je bezoekers willen hun tijd zo efficiënt mogelijk

besteden.

»

Hou contact en volg op. Of je nu iemand tijdens de lunch, op een feestje of in het toilet hebt ontmoet, een

ontmoeting is maar een begin, dus zorg ervoor dat je in touch blijft. Noteer op de visitekaartjes die je

krijgt wat de persoon in kwestie voor jou kan betekenen en neem de volgende dag meteen terug contact

op.

»
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Ondersteuning vanuit de overheid

Flanders Investment & Trade, kortweg FIT, bevordert internationaal ondernemen in Vlaanderen via een

tweeledige missie: enerzijds door het internationaal ondernemerschap van Vlaamse bedrijven te

stimuleren, en anderzijds door buitenlandse investeringen aan te trekken.

Om het eerste luik van hun missie te realiseren, biedt FIT allerlei vormen van ondersteuning aan Vlaamse

bedrijven die willen internationaliseren. Vlaamse creatieve ondernemers kunnen in de provinciale kantoren

van FIT terecht bij de adviseurs Internationaal Ondernemen. Zij vormen een eerste aanspreekpunt en

bieden begeleiding op maat. Daarnaast kan je terecht bij het uitgebreide buitenlandse netwerk van FIT.

Ook op de website van FIT kan je veel informatie vinden over exporteren, specifieke informatie per land of

sector en een overzicht van acties en events die door FIT georganiseerd worden. Deze

handelsbevorderende acties en events bieden tal van mogelijkheden voor Vlaamse ondernemers. Bij

multisectorale zendingen bijvoorbeeld kan je doorgeven wie je ideale gesprekspartners zouden zijn

waarmee de Vlaamse Economische Vertegenwoordiger aan de slag gaat en een op maat gemaakt

afsprakenprogramma opstelt.

FIT geeft ook subsidies, maar dan moet jouw onderneming wel voldoen aan enkele voorwaarden, die

uitgelegd staan op hun website. Je kan tot vier dossiers per kalenderjaar online indienen via de website van

FIT. Hieronder lichten we de belangrijkste steunmaatregelen toe.

Bekijk de voorwaarden om FIT-subsidies te krijgen.

(https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidies-en-financiering)

De folder 101 Veelgestelde Vragen Over Internationaal Ondernemen beantwoordt heel wat vragen voor wie

wil uitbreiden naar het buitenland. Het boekje is to the point en gebruiksvriendelijk, neem het dus zeker

even door!

Deelname aan buitenlandse beurzen of niche-evenementen

Je kan een subsidie aanvragen voor deelname aan een internationale beurs die vermeld wordt op

www.expodatabase.com. De subsidie wordt berekend op basis van de huurkosten van de standoppervlakte

en bedraagt maximaal 5.000 euro (7.500 euro als je nog geen vier goedgekeurde subsidieaanvragen hebt

bij FIT). Bij deelname aan beurzen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen kan je nog een

aanvullende subsidie aanvragen voor 50% van de gemaakte reis- en verblijfkosten. Hiervoor gelden

forfaitaire bedragen. Je moet de subsidie minstens zeven dagen voor aanvang aanvragen. Voor de

uitbetaling moet je uiterlijk drie maanden na de goedkeuring de bewijsstukken van de betaling van de

factuur van de beursstand indienen en voor de aanvullende subsidie de bewijsstukken van de gemaakte

reis- en verblijfkosten.

Als je deelneemt aan een niche-evenement, kan je een subsidie aanvragen van 2.500 euro (3.750 euro als

je nog geen vier goedgekeurde subsidieaanvragen hebt bij FIT).  Een niche-evenement is een buitenlands

evenement met internationale uitstraling gericht op de sector en het doelpubliek van de aanvrager,

bijvoorbeeld de huur van een ruimte tijdens Paris Fashion Week. Bij deelname aan niche-evenementen

buiten de EU, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen kan je nog een aanvullende subsidie aanvragen voor

50% van de gemaakte reis- en verblijfkosten. Hiervoor gelden forfaitaire bedragen. Je moet de subsidie

minstens zeven dagen voor aanvang aanvragen. Voor de uitbetaling moet je uiterlijk drie maanden na de

goedkeuring de bewijsstukken van actieve deelname indienen en ben je ook verplicht een

activiteitenverslag toe te voegen. Voor de aanvullende subsidie dien je de bewijsstukken van de gemaakte

reis- en verblijfkosten in te dienen.  

Digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie

Zet jezelf in de kijker. Jouw zichtbaarheid op internationale beurzen heeft een enorm effect — als Belg in

Milaan loop je bijvoorbeeld meteen in de kijker. Probeer jouw aanwezigheid ook te laten vermelden in

overzichten zoals de Belgian Design Map van Belgium Is Design.

»

Spreek de pers op tijd aan (bv. vijf maanden op voorhand voor de echt grote beurzen) en organiseer

eventueel samen met een aantal andere ontwerpers een persconferentie of een mailing. Zo sta je als

ontwerper sterker en trek je meer aandacht.

»
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Je moet vaak grote inspanningen leveren om je producten of diensten in het buitenland voor te stellen in de

taal van je potentiële afnemers. Daar speelt FIT op in en geeft financiële steun bij de externe ontwikkeling

en vertaling van digitale commerciële bedrijfscommunicatie zoals meertalige websites of webshops,

bedrijfsfilms of sociale media. De subsidie bedraagt 3.000 euro (4.500 euro indien je minder dan 4

subsidieaanvragen hebt bij FIT).

Prospectiereizen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

Je kan deze subsidie aanvragen voor de prospectie van een nieuwe markt voor je onderneming. De

tussenkomst voor reizen is beperkt tot de reiskosten en de verblijfskosten naar en in het betrokken land. Ze

worden berekend op basis van forfaitaire bedragen. Slechts één afgevaardigde per reis krijgt die steun, en

deze afgevaardigde moet een duurzame, contractuele band hebben met jouw onderneming.

Andere overheidsinitiatieven

Naast FIT zijn er nog andere overheidsinitiatieven. VISITFLANDERS is bijvoorbeeld een initiatief van

Toerisme Vlaanderen dat toeristen naar Vlaanderen wil lokken met (onder meer) design. Daarom werken zij

graag mee aan promotie-events rond design in het buitenland. Steden als Wenen, Den Haag, Pretoria,

Parijs, Londen, Warschau, New York en Madrid hebben bovendien een Vlaams Huis met daarin een

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering. Net zoals ambassades beschikken zij typisch over een

uitgebreid netwerk.

Ontdek de promotie-events rond design van VISITFLANDERS.

(http://www.visitflanders.com)

Je merk internationaal laten groeien

Wanneer je internationaal wil uitbreiden is het belangrijk om een doordachte keuze te maken over welke

markt je gaat betreden. Niet elk product is even geschikt voor elke markt. Daarom is het belangrijk de juiste

vragen te stellen. De PESTEL-tool kan je helpen bij het analyseren van externe marktfactoren die een

invloed kunnen hebben op je organisatie tijdens je expansie.

Om te onderzoeken of jouw product of dienst slaagkansen heeft in een nieuwe markt, kan je volgende

vragen stellen: 

Ook de omgevingsfactoren in het doelland spelen een rol. Om die in kaart te brengen kan je de PESTEL-tool

gebruiken, een methode om de externe marktfactoren te analyseren die een invloed kunnen hebben op je

organisatie. PESTEL staat voor:

P: POLITIEKE FACTOREN

Hoe gaat de overheid te werk en in welke mate heeft ze invloed in het land van expansie? Hierbij is het

bijvoorbeeld belangrijk na te gaan hoe stabiel de overheid is en hoe ze staat tegenover buitenlandse

handel.

E: ECONOMISCHE FACTOREN

Hoe ziet de economische situatie in je doelland eruit? Bekijk zowel micro-economische factoren zoals het

BNI (Bruto Nationaal Inkomen) als macro-economische factoren, zoals de economische groei, inflatie en

wisselkoers.

S: SOCIALE FACTOREN

Hoe ziet de sociale situatie in je doelland eruit? Breng de demografische samenstelling, waarden en

attitudes van de lokale bevolking in kaart (bijvoorbeeld bevolkingsgroei, attitude tegenover consumptie,

gezondheid en work/life balance).

Is je merk reeks gekend genoeg in de lokale markt?»

Wat is je filosofie en kan je deze vertalen naar je nieuwe markt?»

Welke associaties maakt je lokale klant met je merk?»

Hoe kan je deze vertalen in oplossingen voor je nieuwe klant in een nieuwe markt? »
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T: TECHNOLOGISCHE FACTOREN

Hoe evolueert je doelland op vlak van technologie? Het technologisch landschap verandert snel, maar is

ook zeer verschillend van land tot land. Zelfs binnen Europa zijn er grote verschillen. Ga bijvoorbeeld na wat

de nieuwste manier van produceren is binnen je land van export of welke vormen van sociale media je

potentiële klant gebruikt.

E: OMGEVINGSFACTOREN

Welke andere omgevingsfactoren kunnen een rol spelen? Duurzaamheid is de toekomst voor veel

organisaties en klanten. Ga na hoe er in je land van export wordt omgegaan met de ecologische voetprint

en hoe je potentiële klant hier tegenover staat.

L: LEGALE FACTOREN

Zijn er bijzonderheden inzake wetgeving waar je rekening mee moet houden? Zaken zoals bijvoorbeeld

gezondheidsvoorschriften, veiligheidsnormen, gelijke kansenbeleid of reclame-regels, verschillen van land

tot land. Op basis van eventuele verschillen zal je je werk en/of communicatie moeten aanpassen.
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Pieter Lesage,
Studio Dott

Je onderneming heeft een plaatsje op de markt veroverd en je bent min of meer ‘gesetteld’. Dan heb je

misschien zin om uit te rusten en te teren op de inspanningen die je tot hiertoe gedaan hebt. Toch weersta

je maar beter aan die verleiding!

Een sterk ondernemer stelt zijn positie in het landschap voortdurend in vraag en heeft een strategie en

toekomstplannen om zijn onderneming naar een volgend niveau te tillen.

Dat ‘volgende niveau’ klinkt misschien alsof je moet groeien qua omzet of aantal werknemers, maar niets is

minder waar. Evolueren kan je in kwaliteit en in kwantiteit, door uit te breiden of zelfs door een sterkere

positie aan te nemen in het landschap waarin je je nu al bevindt.

De mogelijkheden zijn legio en jij kent als ondernemer jouw plannen voor de nabije en de verre toekomst

het best. Wat wij willen doen, is je enkele opties aanreiken om je te inspireren, op het vlak van groei,

marktverruiming en kruisbestuiving.

En dit hoef je niet helemaal alleen te doen. Een sparring partner om je plannen mee te bespreken, kan heel

nuttig zijn. Misschien komen er in je regio groepen van collega-ondernemers samen, of zijn er adviseurs of

programma's waar je een klankbord vindt. Flanders DC organiseert zo het Groeicollectief. Tot slot zijn er

ook een aantal Vlaamse en Europese subsidies om kmo-groeitrajecten te ondersteunen. Ontdek ze in het

onderdeel over subsidies.

Daarnaast blijft veranderen en transformeren een lastige zaak in veel organisaties. Nog steeds is 60% van

de ‘teruggedraaide’ veranderingen het gevolg van weerstand van de medewerkers binnen de organisatie.

Hoe leid je dan je teams door een transformatietraject? Lees meer over change management in dit artikel
met expert Frieda Janssens.

Groeien

Zit je met wilde plannen of ambities in je hoofd? Vind je dat het tijd is om een nieuwe stap te zetten, maar

weet je nog niet goed in welke richting? Of krijg je almaar meer opdrachten en groeit je onderneming je

boven het hoofd? Wat je vertrekpunt ook is: om misstappen te vermijden, is het goed om stil te staan bij

hoe je aan het groeien bent of hoe je wil groeien.

“We zouden nog veel sneller kunnen
groeien, maar dat remmen we bewust af.
Het zou ten koste gaan van onze
kwaliteit."  

(http://flandersdc.be/nl/magazine/je-bent-maar-zo-goed-als-je-laatste-

project) 

EVOLUEREN ALS
ONDERNEMING
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DE VERSCHILLENDE GROEIFASEN

Een groeiproces doet iets met jou. Als ondernemingen groeien, doorlopen ze drie fasen waarin jij telkens in

een andere rol terechtkomt.

Samengevat: hoe meer je groeit, hoe meer je aan (in de plaats van in) je onderneming werkt. Elke rol

vereist zijn typische competenties, maar natuurlijk heeft niet iedereen al die competenties in huis. Kijk

waar je sterktes zitten en hoe je je zwaktes kan aanvullen.

Hulp nodig bij je groei? Op ons platform Kopiloot vind je tientallen groei-experts met ervaring in de creatieve
sector.

(https://kopiloot.be/zoek?term=klaar+om+te+groeien)

Het spreekt voor zich dat nogal wat mensen in de creatieve sector worstelen met die veranderende rollen.

De kans is immers groot dat je in de eerste plaats aan het ondernemerschap begonnen bent vanuit een

creatieve of artistieke passie. Die passie verder ontwikkelen en uiten blijft waarschijnlijk ook je belangrijkste

drijfveer.

DE ZIN EN ONZIN VAN EEN MEERJARENPLAN

Heel wat managementliteratuur raadt aan om je groei zorgvuldig in een meerjarenplan te gieten, met

strategische doelstellingen en acties. Daar valt in theorie wat voor te zeggen, maar de vraag is of dat in de

praktijk ook lukt. Zeker in de creatieve sector, waar je doorgaans met nieuwe producten of diensten werkt, is

zoiets niet vanzelfsprekend.

De kans is namelijk groot dat er al nieuwe opportuniteiten zijn opgedoken of dat de context al veranderd is

tegen dat je je plan uitgewerkt hebt. Uit een onderzoek aan de Vlerick Business School blijkt zelfs dat de

groei van eenmalige en langdurige snelle groeiers veel vaker het gevolg is van een ad hoc-beslissing om in

te spelen op een plotse opportuniteit dan van een op voorhand vastgelegd formeel plan.

Moet je je groei dan helemaal niet plannen en alles aan het toeval overlaten? Natuurlijk niet. Het blijft

cruciaal om kansen te herkennen en goede keuzes te maken. Daarbij spelen jouw organisatievermogen en

je kennis een rol, maar ook je financiële reserves, de sterkte van je aanbod, de schaalbaarheid en de context

waarin je werkt (een snel groeiende markt, de aanwezigheid van concullega's,...).

Flanders DC biedt met het Groeicollectief een programma aan voor mature bedrijven met groeiambitie.

(http://flandersdc.be/nl/advies/het-groeicollectief)

FOCUS KIEZEN

Groeien betekent vaak: twijfelen. Om te vermijden dat je je vooropgestelde ambities meteen weer in vraag

stelt of dat je lukraak elke groeimogelijkheid aangrijpt, is het belangrijk dat je een duidelijk langetermijndoel

voor ogen houdt. Deze focus moet aansluiten bij je eigen creatieve DNA, je waarden en je persoonlijke

drijfveren.

In een eerste fase begin je meestal als ‘expert’ in je eigen onderneming of organisatie. Je doet een beroep

op je vakmanschap en/of creatief talent.

»

In een tweede fase evolueer je naar de rol van ‘ manager’ en stuur je andere ‘experten’ aan. Je functionele

of creërende rol moet daarbij steeds vaker plaatsmaken voor managementtaken (personeelsbeleid,

financiering, administratie,...).

»

In een derde fase kan je nog verder doorgroeien naar de rol van ‘ strateeg’, waarbij je vooral focust op het

uitzetten van de strategische lijnen.

»
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Bruno Pzalzgraf,
Famous Clothes — CAMELEON

“Business is als de natuur: ze houdt niet
van immobilisme. Als je te lang blijft
stilstaan, word je voorbijgestoken door
iemand die wél durft waar jij voor
terugdeinst.” 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/ga-niet-te-snel-zelfs-1-uur-nadenken

-is-al-de-moeite-waard) 

Marketinggoeroe Simon Sinek verpakt deze focus als de ‘waarom?’-vraag. Als ondernemer ben je

misschien geneigd om enkel na te denken over ‘wat’ je doet, en waarschijnlijk ook nog wel over ‘hoe’ je dat

doet. Maar op de meest cruciale vraag, namelijk ‘waarom’ je doet wat je doet, moet je het antwoord

misschien wel schuldig blijven. Toch stelt een duidelijk antwoord je in staat om betere keuzes te maken en

duurzame intenties voor de toekomst te bepalen.

Neem de proef eens op de som:

JE KANSEN ANALYSEREN

Je hebt misschien moeite om je je toekomst in te beelden. Dan helpt het om je ambities concreet te maken

door (mondeling of zelfs op papier) de zin ‘binnen vijf jaar wil ik…’ te vervolledigen. Door na te denken over

marktverruiming kom je misschien nog op andere ideeën. Werk je met meerdere mensen samen? Zorg er

dan voor dat je een duidelijke collectieve ambitie hebt en dat er een draagvlak voor is bij alle betrokkenen.

 

Lees meer over marktverruiming!

(http://flandersdc.be/nl/gids/evolueren/marktverruiming)
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Wanneer je je groeiambities formuleert, duiken er meteen twee belangrijke vragen op:

Die vragen beantwoorden wordt een pak makkelijker met een SWOT-analyse — waarbij SWOT staat voor

Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Deze veelgebruikte methode dient om een hele

onderneming of een bepaald project te evalueren door sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen te

ontdekken. We gidsen je er stap voor stap doorheen, tot je een concreet actieplan kan opstellen.

Stap 1: lijst je sterktes, kansen, zwaktes en bedreigingen op aan de hand van deze
vragen

 

Sterktes Kansen

Zwaktes Bedreigingen

 

Stap 2: stel prioriteiten

Rangschik je antwoorden in elk van de vier vakken volgens hun belangrijkheid. De top drie helpt je om te

kiezen op welke elementen je eerst wil werken.

Stap 3: zet je antwoorden tegen elkaar af

Stap 4: maak een actieplan

Als je in deze stap bent aanbeland, is het tijd om je conclusies te trekken: wat zijn de belangrijkste

knelpunten en mogelijkheden waar je je in eerste instantie moet op concentreren om te kunnen groeien? Zet

ze om in concrete doelstellingen met behulp van enkele goedgekozen vragen.

maak je de juiste keuzes?»

ben je in staat om die keuzes te realiseren?»

Over welke kwaliteiten beschik jij of beschikt je

team?

»

Wat zijn de drie sterkste punten van je

onderneming? Wat doe je beter dan je

concullega's?

»

Wat zijn eigenschappen van je onderneming

die je echt niet kwijt wil?

»

Welke trends en evoluties in je omgeving

bieden kansen om te groeien?

»

Welke veranderingen kunnen je prestaties

verbeteren?

»

Welke kennis en vaardigheden mis je?»

Waardoor verlies je klanten of publiek?»

Waar heb je in je organisatie last van? Wat

moet er beter?

»

Waarom doen je concullega's het beter?»

Van welke ontwikkelingen in je omgeving

lig je wakker?

»

Wat belemmert je groei?»

Welke sterkte kan je gebruiken om welke kans te benutten?»

Welke sterkte kan je gebruiken om welke bedreiging tegen te gaan?»

Welke zwakte kan je aanpakken om welke kans beter te benutten?»

Welke zwakte kan je aanpakken om welke bedreiging te verminderen?»

Wat ga je precies doen? Waarom? Hoe ga je dit doen?»

Wanneer heb je je doel bereikt? Door doelstellingen met een meetbare vooruitgang te kiezen, kan je je

grenzen duidelijker afbakenen.

»

Zijn je doelstellingen haalbaar; liggen ze binnen jouw bereik? Met andere woorden: heb je voldoende

financiële middelen, kennis, vaardigheden en kwaliteiten? En zo nee, kan je ze ontwikkelen?

»
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Axel Van Den Bossche,
Serax

“Hoe groter je wordt, hoe groter de fouten
worden. Maar de impact van die fouten
kan je beperken door geen al te grote
risico’s te nemen, veel af te toetsen met
mensen en veel in vraag te stellen.” 

(http://www.flandersdc.be/nl/magazine/serax-sneller-groeien-door-de-o

vername-van-labels) 

Groeikansen identificeren

Lopen de zaken goed en bereik je wie je wil bereiken? Denk dan niet meteen dat je niet hoeft wakker te

liggen van de toekomst. Het loont altijd de moeite om op regelmatige basis een stapje verder te gaan en

minstens eens na te denken over hoe je kan evolueren of groeien. De wereld rondom jou staat namelijk ook

niet stil.

HOE BEGIN JE ER AAN?

Tal van externe factoren kunnen een impact hebben op wat je doet, zoals:

Hou dus een oogje in het zeil rond wat er gebeurt en sta regelmatig stil bij wat dit voor jouw werk kan

betekenen. Misschien houdt het een bedreiging in voor je bestaande manier van werken of biedt het net

kansen om je verder te ontwikkelen? Je hoeft echter niet te wachten tot een externe factor jouw evolutie of

groei bepaalt, maar je kan ook zelf het heft in handen nemen. Volgens het Ansoff-model zijn er vier

manieren waarop je kan groeien.

Flanders DC biedt met het Groeicollectief een programma aan voor mature bedrijven met groeiambitie.

(http://flandersdc.be/nl/advies/het-groeicollectief)

BESTAANDE MARKTPENETRATIE VERHOGEN

Dit houdt in dat je meer van je werk, producten of diensten aan je huidig klantenbestand probeert te

verkopen of het aantal mensen dat je bereikt probeert te verhogen. Dat kan je onder meer doen door:

maatschappelijke evoluties (bv. de toenemende vergrijzing of diversiteit in onze samenleving)»

politiek-economische evoluties (bv. de Brexit)»

technologische trends (bv. Internet of Things)»

de veranderende houding van je klanten (bv. toenemende aandacht voor duurzaamheid)»

een nieuwe speler met een gelijkaardig aanbod»

je communicatie te verbeteren of de frequentie op te drijven»

getrouwheidsacties uit te werken (bv. klantenkaarten)»

kortingen te geven aan de hand van een abonnementsformule of — als je diensten aanbiedt — een

bepaald voordeel te voorzien voor wie meerdere opdrachten plaatst (bv. een snellere service)

»

klanten weg te snoepen bij concurrenten. Een minder fraaie manier, maar ze komt in de praktijk uiteraard

wel voor. Wie het liever minder hard speelt, kan ook een partnership met een concullega overwegen,

waarbij je bijvoorbeeld klanten naar elkaar doorverwijst in drukke periodes.

»
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Axel Van Den Bossche,
Serax

NIEUWE MARKT(EN) ONTWIKKELEN

Door je bestaand werk, product of dienst een nieuwe markt of een nieuw publiek te benaderen, kan je

groeien. Welke markten liggen binnen handbereik als je kijkt naar je bestaande aanbod, je kennis, je

ervaring en je netwerk? Enkele voorbeelden:

NIEUWE PRODUCT(EN) ONTWIKKELEN

Iets nieuws aanbieden aan je huidig klantenbestand is ook een manier om een breder publiek te bereiken.

Dat hoeft niet altijd helemaal nieuw werk of een volledig nieuw product te zijn. Je kan ook nadenken of je

een versie van je product of dienst kan maken met meer of andere mogelijkheden.

“Als ondernemer moet je nieuwe projecten
verwezenlijken om je omzet te verhogen
en winst te maken, om die dan terug te
kunnen investeren in nieuwe projecten.” 

(http://www.flandersdc.be/nl/magazine/serax-sneller-groeien-door-de-o

vername-van-labels) 

DIVERSIFIËREN

Met iets nieuws een nieuwe markt of een nieuw publiek aanboren. De auteurs van Blue Ocean Strategy

stellen in hun bestseller dat ondernemingen te veel focussen op concurrentie in bestaande markten. Die

instelling leidt tot zogenaamde ‘rode oceanen’ van kapotgeconcurreerde bedrijven. Waar het volgens de

auteurs dan wél op aankomt? Een nieuwe markt creëren, een nog onaangetaste ‘blauwe oceaan’ vinden. Ze

halen hierbij het bekende voorbeeld van Cirque Du Soleil aan. Terwijl de andere circussen elkaar de loef

probeerden af te steken met almaar meer wilde dieren of steeds gevaarlijkere stunts, creëerde Cirque Du

Soleil een heel nieuw genre. Daarbij legde het de nadruk op elementen die voor traditionele circussen niet

of veel minder belangrijk zijn: het comfort, de muziek, het licht, de kostuums, het verhaal,… en bereikte het

een volledig nieuw publiek.

Doe voor jezelf eens de denkoefening: hoe zou jij één van deze manieren kunnen toepassen op jouw

werk/product/dienst? Gebruik deze vragen als leidraad:

Dankzij hun operavoorstellingen op groot scherm haalde Kinepolis een heel nieuwe doelgroep in huis.»

Een gamestudio met ervaring in 3D-modeling kan zijn kennis misschien ook wel uitspelen tegenover

reclame- of communicatiebureaus.

»

Metro verruimde zijn markt door niet alleen in stations, maar ook op studentencampussen hun gratis

kranten te verspreiden.

»

Met een webshop kan in theorie de hele wereld je markt worden.»

Door je muziek op een streamingplatform aan te bieden, creëer je kansen om een nieuw publiek te

bereiken.

»

Het kan zo eenvoudig zijn als een modeontwerper die een nieuwe maat introduceert (bv. XXS of XXXL)»

Een animatiestudio kan op maat werken, maar daarnaast een format uitwerken waarbij het filmpjes van

drie minuten met een vast aantal features aan een vaste prijs aanbiedt.

»

Een betere kwaliteit (bv. een exclusief VIP-pakket voor een muziekfestival) of een nieuwe technologie

bieden ook kansen om je aanbod te vernieuwen.

»
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 Bestaande producten/diensten Nieuwe producten/diensten

Bestaande
klanten

Je marktpenetratie verhogen
Hoe kan jij je verkoop/bereik bij

bestaande klanten verhogen? Hoe

bereik je klanten van je

concurrenten?

Nieuwe producten ontwikkelen
Kan je iets nieuws aanbieden aan je

huidig klantenbestand? Kan je een

versie van je product of dienst

maken met meer of andere

mogelijkheden?

Nieuwe klanten Nieuwe markten ontwikkelen
Welke nieuwe klantensegmenten

zouden kunnen geïnteresseerd zijn

in je huidig aanbod? Wie bereik je

nog niet?

Diversifiëren
Kan je met jouw kennis, middelen

en ervaring een nieuw aanbod,

product of dienst creëren voor een

heel nieuwe doelgroep?

 

Lees ook meer over internationalisering in dit onderdeel!

(http://flandersdc.be/nl/gids/internationalisering)

Kruisbestuiving

In deze context kan je kruisbestuiving omschrijven als het proces waarbij de creativiteit in de creatieve

sector met andere sectoren interageert en zo tot innovatie leidt. En dat proces wordt almaar belangrijker:

de creatieve sector maakt namelijk naam als aanjager van innovatie in andere sectoren.

Een onderzoek van het Britse innovatie-agentschap Nesta becijferde al in 2008 dat Britse bedrijven die

bovengemiddeld investeren in creatieve producten of diensten, tot 25% meer productinnovaties

introduceren. Ook het European Competitiveness Report van de Europese Commissie erkende in 2010 de

rol van de creatieve sector en zag hierin zelfs een bepalende factor om de Europese competitiviteit op de

wereldmarkt te (blijven) garanderen.

Bedrijven uit andere sectoren gaan dus steeds vaker op zoek naar samenwerking met de creatieve sector

om in hun aanbod te kunnen innoveren. Maar ook in onderzoek of binnen de sociale economie zitten

kruisbestuivingen in de lift.

HOE AAN KRUISBESTUIVING DOEN?

We moeten het nut van de creatieve sector vast niet meer aan jou uitleggen, maar misschien is het minder

duidelijk hoe de sector andere sectoren precies vooruit kan helpen via kruisbestuiving. Drie mogelijke

manieren op een rijtje... 

Toch wat opfrissing nodig? Lees meer over het belang van de creatieve sector!

(http://flandersdc.be/nl/gids/landschap/belang-van-de-creatieve-sector)

Nieuwe ideeën of inzichten aanleveren
Heel wat creatieve ondernemers werken op het snijvlak tussen creativiteit, wetenschap en technologie.

Vanuit hun creatief proces leggen ze de wetenschap en de technologie ongewone vragen voor, wat op

zijn beurt tot nieuwe inzichten of ideeën kan leiden.

»

Creatieve methodes introduceren
Gamification, storytelling, improvisatie, design thinking,... het zijn allemaal methodes die ontstaan zijn in

de creatieve sector, maar die nu ook in andere sectoren toegepast worden en daar bijdragen tot

innovatie.

»
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Elise Elsacker,
architect en onderzoeker

"Willen we écht impact hebben, dan
moeten we kennis delen" 

(http://flandersdc.be/nl/magazine/de-kracht-van-co-creatie) 

WAT IS HET VOORDEEL?

Niet alleen andere sectoren hebben baat bij zo’n kruisbestuiving. Als je actief bent in de creatieve sector,

doe jij er evengoed je voordeel mee:

ZELF AAN DE SLAG

Ben je geïnteresseerd om zelf een kruisbestuivingsproject op te zetten of er in mee te stappen, dan kunnen

verschillende organisaties je helpen.

De Vlaamse overheid zet volop in op kruisbestuiving. Zo kan je terecht bij Flanders DC.

Benieuwd hoe je kan innoveren over sectoren heen? Surf naar innovatiefsamenwerken.be.

(http://innovatiefsamenwerken.be)

Daarnaast zijn er in Vlaanderen verschillende organisaties actief op het vlak van kruisbestuiving,

bijvoorbeeld:

Meer weten over intellectuele eigendom? Raadpleeg onze gids hier.

(http://flandersdc.be/nl/gids/intellectuele-eigendom)

Als je in zo’n kruisbestuivingsproject stapt, ben je gebaat bij goede afspraken rond intellectuele

eigendomsrechten op de resultaten die voortvloeien uit de samenwerking. Je kan dit doen door een

duidelijke samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Daarin geef je aan welke gebruiksrechten je elkaar

toekent tijdens de samenwerking en bij de implementatie of valorisatie van het uiteindelijke resultaat. In

Ons patent boekjeOns patent boekje van de Vlaamse overheid vind je nuttige tips, maar aangezien elke samenwerking anders

is, raadpleeg je bij het opstellen van een overeenkomst ook beter een jurist.

Technologische innovaties (versneld) ingang doen vinden
Heel wat creatief werk maakt gebruik van de nieuwste technologieën: 3D-visualisaties spelen een grote

rol in games of reclame, en almaar meer modeontwerpers experimenteren met smart textiles . In

combinatie met de juiste inhoud spreken zo’n technologieën al snel een breed publiek aan (denk aan wat

muziek voor mp3-technologie deed of cinema voor 3D-projectie) en helpen ze om innovaties sneller te

verspreiden.

»

je boort andere markten aan met jouw werk»

je bouwt nieuwe (technologische) kennis op»

je breidt je netwerk uit en creëert een breder draagvlak voor je werk»

je reflecteert met ongewone partners over je werk, wat op zijn beurt kan leiden tot nieuwe inzichten in

jouw creatief proces

»

Gluon realiseert projecten op het snijvlak van beeldende kunst, technologie en wetenschap»

Arteconomy verbindt kunst, creatieve industrieën, wetenschap, technologie, economie en onderwijs, en

verbreedt hun denkkaders. Het doel? Nieuwe ideeën, nieuwe producten, nieuwe diensten en een andere

kijk op de bedrijfscultuur creëren.

»

iDrops zet vooral in op de kruisbestuiving tussen digitale creativeit en andere sectoren»

Crosstalks is een interdisciplinair netwerk dat academici, professionals en creatieven samenbrengt»
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Lees in dit artikel van onderzoekster Christine Depuydt meer over de meerwaarde van cross-overs tussen
verschillende sectoren!

(http://flandersdc.be/nl/magazine/cross-overs-tussen-verschillende-sectoren-christine-depuydt)

Je bedrijf waarderen

Bij het woord bedrijfswaardering denk je misschien alleen aan verkopen of fusioneren. Nochtans is het ook

belangrijk als je je medewerkers mee wil laten instappen in je bedrijf, iets wat steeds vaker in de creatieve

sector wordt toegepast.

Waardering is geen exacte wetenschap. Het hangt samen met de situatie waarvoor die bedoeld is.

Investeerders overtuigen vergt een andere aanpak dan een verkoop aan een internationale groep, en dat is

op zijn beurt totaal verschillend van een fusie of bijvoorbeeld de instap van een senior medewerker in je

aandeelhoudersstructuur.

DRIE ANKERPUNTEN

Wie op zoek is naar dé waarderingsmethode, komt dus van een kale reis terug. Er zijn er heel veel, en dat

maakt het vaak onnodig complex. Werken met drie ankerpunten is daarom aangeraden: een voor het
verleden, een voor het heden en een voor de toekomst. Die drie ankerpunten leveren je drie richtbedragen op.

Afhankelijk van de situatie en de argumentatie kan je bepalen bij welk ankerpunt jouw bedrijf het beste

aanleunt.

1. Het ankerpunt voor het verleden baseert zich vooral op de balans: het eigen vermogen daarin is (mits een

aantal correcties) een goede indicatie van de buffer die je opgebouwd hebt.

2. Voor het heden zijn er een aantal financiële parameters, die kunnen aangeven of het bedrijf een groot of

klein marktaandeel heeft, of het al dan niet aan het groeien is, winstgevend is, operationeel efficiënt werkt,

… Parameters op vlak van omzet en/of marge zijn bijvoorbeeld interessant voor investeerders die een stuk

markt willen overnemen. Parameters zoals de EBITDA ? Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation

and Amortization’, een maatstaf voor de winst uit operationele activiteiten zonder dat hier kosten en

opbrengsten van de financiering in verwerkt zitten.  zijn vooral interessant voor investeerders die winst

willen maken op vlak van operationele efficiëntie en die daarin willen optimaliseren. Door een factor toe te

passen op die EBITDA – vaak 5 à 8 – kan je een bedrijfswaarde bepalen. (Om helemaal volledig te zijn:

hierbij wordt doorgaans een gecorrigeerde EBITDA gebruikt, waarbij de schulden ervan afgetrokken zijn.)

Als de EBITDA bijvoorbeeld 38.000 euro is, vermenigvuldig je dat met 5 à 8, om uit te komen op een

bedrijfswaarde van zo’n 190.000 à 304.000 euro. Bij een heel sterke merknaam of reputatie kan die factor

soms nog hoger liggen dan 8. Omgekeerd zullen slimme investeerders ook argumenten vinden om een

factor te kiezen die lager is dan 5.

3. Voor de toekomst kijk je ook naar een aantal f inanciële parameters, maar dan voor de toekomstige groei.

In plaats van de huidige EBITDA wordt er naar de verwachte EBITDA over vijf jaar gekeken. Daarbij is ook

de ‘discounted cashflow’ relevant: deze vertrekt van de toekomstig verwachte cashflows die in het

businessplan bepaald zijn, met correcties voor toekomstige aflossingen van kredieten. Daarmee kan je het

verwachte rendement van het bedrijf bepalen, al moet je natuurlijk ook de toekomstige cashflows uit het

businessplan dan geloofwaardig kunnen beargumenteren.
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Door je eigen bedrijf te situeren tussen deze drie ankerpunten en niet zomaar een gemiddelde te bepalen, is

er ruimte om rekening te houden met de concrete situatie. Een heel stabiel bedrijf heeft meer aan de

methodes tussen verleden en heden. Bij heel innovatieve bedrijven mag je meer rekening houden met de

toekomst.

In de creatieve sector krijg je ook vaak te maken met waarde die heel persoonsgebonden is. Ook daar zal je

rekening mee moeten houden. In die context is het trouwens interessant om een aparte merknaam (die niet

je persoonsnaam is) in de markt te zetten.

Begin in ieder geval tijdig aan je waardebepaling. Vanuit welke situatie je ook vertrekt, de ervaring leert dat

je een heel traject zal doorlopen. Na het eigen cijferwerk volgt er ook een onderhandelingsfase, waarbij ook

je businessplan stevig getoetst zal worden. Zeker bij de verkoop van je onderneming is het aangewezen

twee à drie boekjaren voordien te beginnen aan de voorbereidingen. Hoe meer tijd je nog hebt, hoe beter ook

je onderhandelingspositie en hoe groter de kans dat je een goede opvolger vindt.

 

Een groeiplan maken

Wil je gericht de toekomst van je onderneming gaan plannen? Met het Groeicanvas helpen we je om een

groeiplan te maken met concrete acties.

Groei draait daarbij zeker niet alleen om ‘meer’ of ‘groter’, maar evenzeer over beter duurzamer,

impactvoller... of met een gezondere work/life-balans voor jou en je eventuele collega’s.

Krijg hulp bij het laten groeien van jouw onderneming. Download het Groeicanvas.

(http://flandersdc.be/nl/gids/tools/groeicanvas)

Met het Groeicanvas loodst Flanders DC je door zes essentiële bouwstenen die een gezonde groei in je

creatieve onderneming mogelijk maken. Het Groeicanvas helpt je om:

Download het groeicanvas hier

Een stand van zaken te maken van waar je nu staat met je onderneming»

Korte en lange termijn-doelstellingen te bepalen»

Concrete acties uit te werken om je doelen te halen»
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