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Cijfer van de dag
In Vlaanderen hebben
139.300 mensen een
tweede baan

139.300

Bijna 1 op de 20 werkende Vlamingen heeft naast zijn professionele
hoofdactiviteit ook nog een tweede
job. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams
volksvertegenwoordiger Axel Ronse
(N-VA) opvroeg bij Vlaams minister
van Werk Jo Brouns (cd&v). In 2019,
hadden 137.900 Vlamingen tussen

hbvl.be
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20 en 64 jaar een tweede activiteit.
In 2021 steeg dat aantal naar
139.300 personen. Hooggeschoolden maken meer dan de helft uit
van die groep. Daarnaast zijn er nog
steeds meer mannen (56 procent)
die een tweede job uitoefenen dan
vrouwen (44 procent). (gc)

Zes miljoen euro om bedrijven
klaar te stomen voor de toekomst
cessen van Fruitsnacks. “Daarmee besparen we per jaar 50 ton
aan CO2-uitstoot”, aldus Paesmans.
“Dankzij de begeleiding van
Team Bedrijfstrajecten en een innovatiesubsidie van VLAIO ontwikkelden we een koeler op basis
van CO2”, legt Kristof Onckelinx, eigenaar van VOS Technics,
uit.

vlaamse overheid
Nieuwerkerken
Guido Cloostermans
De Vlaamse overheid trekt de
komende vijf jaar jaarlijks bijna 6
miljoen euro uit voor digitale en
duurzame innovatie. De middelen
moeten bedrijven klaarstomen
voor de toekomst. “We helpen hen
bij de duurzame en digitale
transformatie”, zegt Vlaams
minister Jo Brouns (cd&v).

Nieuwe focus

D

e ondersteuning door
het Team Bedrijfstrajecten kan verschillende vormen aannemen.
De bedrijfsadviseurs
helpen de bedrijven bij
de versterking van hun businessplan, ze informeren over steunmogelijkheden en fungeren als
gids bij de zoektocht naar partners. Ook voor gespecialiseerde
onderwerpen zoals intellectuele
eigendom, het samenstellen van
een goede financieringsmix en
specifieke kennis over een bepaalde sector, kunnen de bedrijven
aankloppen bij het Team Bedrijfstrajecten.
Vlaams minister van Economie en
Innovatie Jo Brouns ondertekende gisteren de convenant tussen
het Vlaams Gewest, het Agentschap Innoveren & Ondernemen
VLAIO en het Team Bedrijfstra-

Roel Paesmans (Fruitsnacks), Jo Brouns, Karel Paesmans (Fruitsnacks) en Kristof Onkelinx (VOS Technics).
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jecten van VLAIO. Vlaanderen
voorziet daarmee jaarlijks 5,9 miljoen euro voor de periode van
2023 tot 2027. “Door onze bedrijven te ondersteunen, te begeleiden
en te versterken, helpen we hen bij
de duurzame en digitale transformatie”, aldus Jo Brouns.
De convenant werd ondertekend
bij het bedrijf Fruitsnacks in
Nieuwerkerken, de leverancier

4,90%
Persoonlijke lening

JKP*

Lening op afbetaling. U leent 10.000 euro op 36 maanden - Maandsom
298,78 euro - Totaal te betalen: 10.756,08 euro - *JKP (jaarlijkse
kostenpercentage) = 4,90% - Vaste jaarlijkse debetrentevoet = 4,90%.

De bank die durft.



Voor elke lening van minimum 5.000,00 euro tot maximum 25.000,00 euro op een minimale en maximale looptijd
van 36 maanden, of van minimum 5.600,01 euro tot maximum 25.000 euro op een minimale looptijd van 37 maanden
en maximale looptijd van 42 maanden. Tarief is niet van toepassing voor professionele doeleinden. Lening op
afbetaling onder voorbehoud van aanvaarding door Europabank en na ondertekening van uw contract.
V.u. : Europabank NV - Kredietgever - Erkenningsnummer 937 - Nr. Fsma 011671A Burgstraat 170, 9000 Gent - TVA BE 0 400 028 394 - RPM Gent.

van fruitmanden voor bedrijven
en organisaties. Fruitsnacks is de
voorbije jaren fors gegroeid en
werd daarbij begeleid door een bedrijfsadviseur van het Team Bedrijfstrajecten. “Dankzij die begeleiding konden we ook onze eerste
stappen zetten in Duitsland, waar
we inmiddels een honderdtal
klanten hebben”, getuigt Karel
Paesmans.

Fruitsnacks investeerde ook in
nieuwe gebouwen waar verduurzaming en vergroening centraal
staan. Het Limburgse bedrijf
VOS Technics, dat gespecialiseerd
is in industriële koeling, installeerde bij Fruitsnacks een innovatieve koelinstallatie die alleen natuurlijke koelmiddelen gebruikt.
De warmte wordt bovendien gerecupereerd in de productiepro-

Ook de komende vijf jaar staan de
36 bedrijfsadviseurs van het Team
Bedrijfstrajecten klaar om de
Vlaamse ondernemers te helpen.
“Nieuw is dat de focus de komende vijf jaar zal gelegd worden op
de thema’s duurzaamheid en digitalisering”, zegt Jo Brouns.
De aandacht gaat daarbij onder
meer naar circulair en duurzaam
ondernemen, de mogelijkheden
van artificiële intelligentie, bioeconomie, klimaatneutrale bedrijfsvoering, industrie 4.0 en cybercriminaliteit.
Van 2018 tot en met 2021 werden
door het Team Bedrijfstrajecten
9.419 bedrijven geadviseerd,
waarvan er 1.302 Limburgse bedrijven waren. Dat waren vooral
kmo’s (59 procent) en starters (31
procent). Met 5.707 ondernemers
werd een concreet begeleidingstraject aangegaan. Uit de cijfers
van VLAIO blijkt dat de tevredenheid van de Vlaamse bedrijven
over de formule gestaag toenam,
van 68 procent in 2018 tot 83 procent in 2021.

Sluiting

Echo Houthalen wil sluiten en bedreigt daarmee 61 jobs
De producent van prefab
betonproducten voor de bouw
ECHO in Houthalen sluit zijn
deuren. De directie maakte
gisteren de intentie tot sluiting
bekend. Daarmee verliezen 61
werknemers hun baan.
De werknemers kregen het
nieuws gisteren te horen op een
bijzondere ondernemingsraad.
Naar verluidt is de fabriek al jaren verlieslatend en was er geen
beterschap in zicht. Ook de
herstructurering in 2020 zorgde niet voor een kentering. “Er
werd de voorbije jaren niet in de
fabriek geïnvesteerd”, reageert
vakbondssecretaris Yannick
Urbain van de Algemene Cen-

Bij de sluiting van Echo verliezen
61 werknemers hun baan. Foto rgg
trale ABVV. Met de sluiting verliezen 55 arbeiders en 6 bedienden
hun baan en verliest Limburg een
ooit grote naam.
De fabriek van voorgespannen
welfsels ECHO is een onderdeel

van de groep Prefaco en behoort
tot de Ierse betongroep CRH. In
2013 onderging het bedrijf een
forse herstructurering waarbij
130 werknemers werden ontslagen. In 2020 was er een volgende
herstructurering, waarbij 23 mensen werden ontslagen. Maar ook
dat was slechts een tijdelijke oplossing.
Vakbondsman Yannick Urbain is
niet te spreken over de sluiting.
“De werknemers worden weer in
onzekerheid gelaten, terwijl ze al
grote inspanningen hebben gedaan om het bedrijf te redden.”
Miet Versavel, provinciaal secretaris van de liberale vakbond
ACLVB, voegt toe dat de sluiting
nog voor het einde van het jaar
zijn beslag zal krijgen. (gc/cn)

