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VERTROUWELIJK 

  

GEADRESSEERDE Leden 

AANWEZIG Kris Ramboer, Ruben Willaert, Christophe Devisch, Dieter 
Louagie, Mario Sioen, Geert Van Hollebeke, Dieter Dekeyzer, 
Koen Van de Gejuchte, Tine Tyteca, John Demeulenaere, Piet 
Perquy 

VERONTSCHULDIGD François Bouillon, Veerle Verfaille 

AFWEZIG  

DATUM 27/11/2018 

BIJEENKOMST 01/12 

 

Programma: 

- 18h15 ontvangst leden en welkom. 

- 18h45 start meeting. 

- Collectieve 13/12 

- Data volgende bijeenkomsten: 29/01, 27/02, 26/03, 24/04. 

 

Nieuwe vragen 

 

OPERATIONEEL 

1. Welk CRM systeem is voldoende als gegevensbank en gemakkelijk in gebruik als tool 

voor dagdagelijkse input in sales of relaties? (JOHN DEMEULENAERE) 

 

- Eerste vraag: wat wil je bereiken en welk pakket past vervolgens. Pas eerder uw 

werking aan op de bestaande systemen dan andersom. 

 

- Tip Ruben: Build-software. Investering 14k (inclusief aanwezigheid- en 

tijdsregistratie). (www.build-software.be). 

o Opgelet! Maak duidelijke afspraken mbt pricing en inhoud. 

file:///D:/RAAD/www.build-software.be
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- Tip Tine: Bloxx van (www.codekick.be) als jonge speler. 

- Tip Piet: Teamleader (www.teamleader.be). 

- Tip Dieter Louagie: Odoo (www.odoo.be) en adsolut (www.adsolut.be). 

 

 

JURIDISCH 

1. Hoe gaan jullie als ondernemers om met juridische problemen en/of conflicten? 

(KOEN VAN DE GEJUCHTE) 

 

- Meestal mond aan mond of gespecialiseerde kantoren. 

- Laat je goed verzekeren (bestuurdersaansprakelijkheid, rechtsbijstand, …). 

- Vertrouwen in is één zaak maar kies een specialist eerder dan een generalist.  

- Zie een raadsman als RAADsman en geen “brandweerman”. Voorkom dus eerder 

dan te genezen. Hoe zit het met uw contracten, … .  

- Kansberekening: kies absoluut voor onderhandelen en desnoods voor een minnelijke 

regeling in uw nadeel indien de energie (en “investering”) je verloren lijkt en elders 

meer kan opbrengen. 

- Inbreng Koen: 

o Tracht eerst en vooral te onderhandelen maar wees niet bang verdere stappen 

te ondernemen indien nodig. Vertrouw in de rechtspraak. 

 

Niet aan bod gekomen vragen. 

 

HR 

1. Ik heb twee jaar geleden een medewerker een opleiding veiligheidscoördinatie laten 

volgen. Het bedrijf had daar nood aan, de medewerker was geïnteresseerd om dit op 

zich te nemen en heeft dit ook twee jaar goed gedaan. Recentelijk heeft die persoon 

het bedrijf verlaten om ergens ander (overheid) quasi dezelfde taken uit te voeren. 

Maar nu is hij ambtenaar! 

Op heden hebben wij opnieuw nood aan een veiligheidscoördinator. Maar ik zou niet 

graag twee keer hetzelfde meemaken. Heeft iemand een gelijkaardig iets 

meegemaakt? Hoe heb je dit opgelost? Zou je opteren om extern te werken? Ken je 

bedrijven? Soit, wat is jullie advies. (RUBEN WILLAERT) 

 

2. Onze medewerkers krijgen, afhankelijk van hun functie, op jaarbasis een aantal 

dagen toegewezen om opleidingen te volgen. Dit kunnen zowel lezingen zijn als 

praktische opleidingen die onder KMO-portefeuille vallen. De eerste type 
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opleidingen zijn eigenlijk volledig ten laste van het bedrijf en hebben een beperkte 

meerwaarde (Return on investment) . Dit is vooral een netwerkmoment voor de 

medewerkers, en om over andere praktische cases te praten. Het tweede type zijn 

praktische opleidingen en hier zie je de return veel sneller.  

Probleem is echter dat naar een lezing gaan, in ogen van mijn medewerkers, een stuk 

interessanter is dan bvb een opleiding digitaal tekenen. In hun ogen vallen die 

opleidingen onder KMO-portefeuille niet onder opleidingen omdat het bedrijf daar 

“geld” voor terug krijgt! Dus gaat dit in hun ogen niet van hun budget af maar 

behouden ze hun hoeveelheid dagen! Ik vrees eigenlijk dat de omschrijving 

“opleidingen zijn belangrijk” anders opgevat worden door de medewerkers dan door 

de bedrijfsvoering! Wij zijn van mening dat een opleiding moet resulteren in een 

efficiënter werken, de medewerkers zijn van mening dat het hen intellectueel moet 

verrijken zonder direct een meerwaarde voor het bedrijf te hebben!! 

Vraag: iemand ervering met dit type van “problemen” en hoe heb je dit opgelost, of 

hoe zou je dit oplossen? (RUBEN WILLAERT) 

 

3. Als een medewerker in wederzijds overleg een loons-herziening wil om 

een tankkaart – bedrijfswagen en gsm te krijgen kan het huidige loon daarin 

aangepast worden of is het loon een verworven recht en zijn alle voordelen een 

supplement aan het bestaande loon? (DIETER DEKEYZER) 

 

4. Wanneer verdient een medewerker aandelen in een firma? 

Moet die meer werken dan jezelf ? En als je iemand aandelen hebt gegeven, is het niet 

gevaarlijk of moeilijk om nadien nog je zaak te verkopen? (GEERT 

VANHOLLEBEKE) 

 

 

 


