
210824 : verslag cel bedrijven  

 

Aanwezig: 

Kristof Tanghe, Sofie Vandenbriele, Hein Depoortere, Lien Defour, Nico Esprit, Brecht Naeyaert, 
Dominiek Stove, Jan Verbeke, Kris Van Brabant, Michael Debruyne, Yves Vanrenterghem, Mathieu 
Marisse,  Matthias Vandenbussche, Christophe Hochepied, Veerle Renier, Lisbet Bogaert, Dieter 
Cardoen,  Sandra Verbrugghe 

Verontschuldigd : Sabine Dujardin, Nele Union, Geert Mahieu 

Afwezig : Filip Buyse 

1. Goedkeuring vorig verslag 
Unaniem goedgekeurd 

2. Voorstelling nieuw lid : Kris Van Brabant vertegenwoordigt Prizma Campus VTI 
De heer Van Brabant stelt zichzelf voor. Iedereens stelt zichzelf voor aan iedereen 
De heer Van Brabant wil graag een samenwerking met de Izegemse bedrijven . Het  VTI is 
altijd op zoek naar stageplaatsen, werkplekleren, bedrijven die de school bezoeken en sedert 
dit schooljaar ook buitenlandse stageplaatsen. De groep Industrie terug nieuw leven in 
blazen. 
Opmerking : mijn kind gaat naar het 1ste middelbaar en kan niet naar het VTI hier in Izegem 
niet gaan en moet dus naar Roeselare of Kortrijk. Repliek van VTI : klopt wij rekruteren in de 
Middenscholen, dat is onze politiek 
Toetreding van VTI in economische raad is zeker een meerwaarde. 
Voorstel van de voorzitter om thema-avonden te houden in de bedrijven en ook eens in VTI. 
Thema-avond over deze problematiek kan in het VTI gehouden worden. 
Kris Van Brabant, vertegenwoordiger voor VTI Izegem wordt algemeen goedgekeurd met 
handengeklap 

3. Opstarten VIPformule Gent-Wevelgem gericht op Izegemse bedrijven : toelichting door Ilse 
Vanieuwenhuyse, eventmanager van Gent-Wevelgem 27/03  (lid van Flanders Group) 
Commentaar : er is wel interesse maar het moet dan over netwerken met Izegemse 
ondernemers gaan en niet over klanten uitnodigen. Het is ook eens een manier om met de 
cel bedrijven naar buiten te komen en ons kenbaar te maken bij andere bedrijven in Izegem 
die ons nog niet kennen 
Iedereen is voor, er wordt hierop verder gewerkt. Ilse Vanieuwenhuyse bezorgt de nodige 
info 

4. Linkedin pagina Izegemse bedrijven : evaluatie 
Pagina staat open voor iedereen. In de groep zijn het enkel bedrijven die toegelaten worden 
dus dit is  wel beperkter. 
Moet er extra aandacht aan besteed worden om dat meer gekend te maken,  moet er meer 
gedeeld worden? Content komt nu komt voornamelijk van de beheerders 
Hetgeen gepost wordt moet informatief zijn, niet publicitair. Mogen opendeur dagen gepost 
worden vraagt de voorzitter? Zou moeten kunnen, er gaan immers niet elke week 10 
opendeur dagen door. 
Doelstelling moet nog  beter worden omschreven op de pagina en groep 
Het is ook een nuttig instrument om vacatures bekend te maken en zou ook hiervoor nog 
beter moeten bekend gemaakt worden. 



5. Huldemoment december 2021 : kandidaten  “Onderneming van het jaar” Kandidaturen 
moeten ingediend worden tegen uiterlijk 30/09 
Ook de burgers moeten kunnen stemmen en de tijd hebben om dit te doen vandaar de 
deadline 30/09 
Schepen Lisbet Bogaert geeft wat meer toelichting. 
Vraag wordt gesteld of er een limiet staat op het aantal kandidaten. 
Ieder lid mag zijn kandidaat/kandidaten voordragen met de nodige motivatie. 
Reglement met categorieën  zal nog eens  doorgestuurd worden door Sandra alsook naar de 
cel kleinhandel. Dit zal gebeuren na de volgende cel kleinhandel (2/9) 
Als er bijv. 30 kandidaten zijn, gaan we die allemaal voordragen? 
Er zullen mogelijk enkele bedrijven van tussen vallen ondanks het feit dat ze echt wel heel 
groot zijn en prima werk leveren maar jammer genoeg heel gesloten zijn.  Aan de leden van 
de raad de uitnodiging om dergelijke bedrijven in de picture te zetten. 
 
Kandidaturen indienen kan via : https://www.izegem.be/galavandegoudenmerletjes 
 

6. Ondernemerscafés : verder dan enkel de bedrijven 
We moeten met de cel bedrijven  meer aansluiting vinden met andere bedrijven. Er zou 
worden gewerkt rond een thema en aansluitend een netwerkmoment.  Thema’s worden 
liefst aangebracht door leden van de cel zelf. Er worden voorbeelden gegeven. 
Bedoeling is om dat al binnenkort te bewerkstelligen 
1ste thema is politie : beveiliging van bedrijven 
Best ook afstemmen met andere organisaties zoals Unizo, Voka, … of zelfs samen iets te 
organiseren. 
Andere mogelijke thema’s zijn : cybersecurity, organiseren jobbeurs, … 

7. Netwerkreceptie 16/12/2021 
Datum ligt vast. Locatie? Zal moeilijk worden voor 400 pers Optie zou kunnen zijn Ter Maerel 
Zoals vroeger voorgesteld vooraf om standen van bedrijven te zetten zal dat niet haalbaar 
zijn vanwege het plaatsgebrek 
Indien tegen begin oktober geen andere voorstellen wordt het Ter Maerel 

8. Variapunten 
- Kan er voor het voorstel van Gent-Wevelgem niet hetzelfde gedaan worden met Izegem 

Koers ?  Dit is al zo, de VIP is enkel voor ondernemers 
- Voorstel concept Izegem Koers met de pullepakketten door Matthias Vandenbussche van 

Public Minds 
- Voorbeeld van Gemeente Wielsbeke met alle gezamenlijke vacatures. Daardoor hebben 

ze enorm veel vacatures ingevuld. Sandra informeert bij Wielsbeke 
9. Datum volgende raad  : dinsdag 9/11 om 19u30 onder voorbehoud 
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