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Workshops voor  
ondernemers in

Rijkevorsel

Haal meer 
uit je zaak!
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De gemeente Rijkevorsel, FORTIO-bedrijfsopleidingen 
en SYNTRA Vlaanderen bieden onderstaande  
workshops aan tegen de voordelige prijs van  
20 euro (incl. BTW) per workshop. Bovendien worden 
de kosten van de eerste 30 inschrijvingen per 
workshop door het lokaal bestuur van Rijkevorsel zelf  
gedragen.

Workshop 1: Goedkope vormen van promotie
Klanten naar de zaak lokken is één van de voornaamste 
bezigheden van een ondernemer. Maar iedereen weet 
dat promotie voeren zeer duur kan zijn. En het resultaat 
ervan is niet altijd te meten. In deze workshop komen 
volgende elementen aan bod: hoe kan een ondernemer 
zijn zaak op een rendementsvolle manier promoten? 
Hoe kan het budget van een promotiecampagne beter 
opgevolgd worden? Daarnaast krijg je ook tips om op te 
vallen met een zaak, etc. 

Workshop 2: Energiebesparende maatregelen 
Energie is een noodzakelijke bedrijfskost die de 
komende jaren zeker zal toenemen. Efficiënt omgaan 
met, en besparen op energie, wordt dus een belangrijk 
item binnen de toekomstige bedrijfsvoering! In 
deze workshop kunnen volgende onderwerpen 
aan bod komen: een overzicht van de belangrijkste 
energieverslinders (verlichting, verwarming en koeling), 
concrete besparingstips, informatie over diverse 
steunmaatregelen van de Vlaams overheid en nog veel 
meer.

Workshop 3: Meepraten met de boekhouder
Regelmatig krijgt een ondernemer van zijn boekhouder 
een rapportering en raadpleegt hij hem over 
investeringsbeslissingen. Een boekhouder gebruikt 
echter een bepaald vakjargon en volgt bepaalde 
systemen die voor een ondernemer vaak niet 
helemaal duidelijk zijn. In deze workshop kunnen de 
terminologie van de boekhouder en de verschillende 
soorten rapporteringen besproken worden, zodat de 
ondernemer met begrip en inzicht kan meepraten met 
zijn boekhouder.

Waar?
In de raadzaal van het gemeentehuis (Molenstraat 5, 
Rijkevorsel) of in zaal Forsela in de bibliotheek 
(Hoogstraatsesteenweg 19, Rijkevorsel)

Wanneer?
Alle workshops starten om 18.30 uur met een hapje 
en een drankje, aangeboden door het lokaal bestuur 
van Rijkevorsel. De eigenlijke workshop  
duurt van 19 tot 22 uur.

■ Workshop 1 - Goedkope vormen van promotie 
 27 mei 2019 (Zaal Forsela, bibliotheek Rijkevorsel)

■ Workshop 2 - Energiebesparende maatregelen 
 27 juni 2019 (Raadzaal gemeentehuis Rijkevorsel)

■ Workshop 3 - Meepraten met de boekhouder
 18 juli 2019 (Raadzaal gemeentehuis Rijkevorsel)

Zin om te komen?
Normaal kost een workshop 50 euro, nu betaal je 
slechts 20 euro (incl. BTW).  Bovendien worden de 
kosten van de eerste 30 inschrijvingen per workshop 
door het lokaal bestuur van Rijkevorsel zelf  gedra-
gen.  Bevestig tijdig je komst.  De betaling gebeurt 
aan de hand van een factuur die naar het  
facturatieadres wordt opgestuurd.

Voor inschrijvingen:
http://www.rijkevorsel.be/workshops2019
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