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Uitgediept 
KMO Adviesraad

“De KMO Adviesraad haalt 
ondernemers van hun koersfiets”
Ondernemers zijn vaak eenzaam in hun beslissingen. Met de KMO Adviesraad, niet te verwarren met de 
raad van bestuur, biedt UNIZO een klankbord. Patrick Roels (manager UNIZO KMO Advies): “Bijna 1.000 
adviseurs zijn goedgekeurd als expertisepartners in de UNIZO-database. Met hen hebben wij reeds in 
meer dan 300 kmo’s een gepersonaliseerde Adviesraad geïnstalleerd, die een meerwaarde biedt voor 
ondernemers die openstaan voor extern advies.” En dat bevestigt Tom Pynaert (medezaakvoerder ICOMET).

De kracht  
van extern advies
 
De KMO Adviesraad werd in 2011 
opgericht door UNIZO. Patrick Roels 
(manager UNIZO KMO Advies) bena-
drukt dat de Raad er is voor bedrijven 
die reeds een paar jaar bezig zijn en 
een klankbord zoeken in hun strategie 
en groei. Dit bijvoorbeeld in het kader 
van ontplooiing van nieuwe activitei-
ten, een generatiewissel en dergelijke 
meer: “Ons doelpubliek bestaat uit 
vooruitstrevende ondernemers die het 
reeds begrepen hebben, maar nog een 
stapje verder willen gaan. De meeste 
kmo’s met een Adviesraad hebben 
meer dan tien werknemers in dienst, al 
is dit geen bindend criterium. We halen 
ondernemers van hun koersfiets en 
bieden hen een klankbord aan. Zij be-
slissen uiteindelijk of ze met het advies 

HR, aan- en verkoop, de bouwsector 
enz. Patrick Roels: “Dit zijn geen 
consultants maar mensen die pakken 
ervaring hebben binnen bepaalde do-
meinen en bereid zijn om die te delen. 
Belangrijk is dat we enkel groen licht 
geven als het klikt met de adviseurs. 
De ondernemer sluit vervolgens een 
overeenkomst met UNIZO, niet met de 
adviseurs. Zij tekenen op hun beurt 
een contract met ons en verbinden 
zich tot geheimhouding. Wij blijven het 
traject verder opvolgen.” 
 

Tevredenheidsonderzoek

Onlangs werd een tevredenheidson-
derzoek uitgevoerd. Patrick Roels: “De 
tevredenheidsscore is zeer hoog, meer 
dan 85%. Bovenop de 300 nieuwe in-
schrijvingen zijn er veel bedrijven, on-
geveer 30 à 40%, die de overeenkomst 
verlengen. Enkel zaakvoerders die on-
voldoende tijd vinden om de vergade-
ringen voor te bereiden, halen minder 
meerwaarde uit hun Adviesraad.”  
 
In elke provincie worden jaarlijks 
vrijblijvend twee informatieve ontbijt-
sessies met bedrijfsbezoek voorzien 
over de werking van de UNIZO KMO 
Adviesraad, telkens in maart en in 
oktober. 

aan de slag gaan of niet. Men moet wel 
geloven in de kracht van extern advies, 
kritiek kunnen verdragen en bereid 
zijn om de manier van ondernemen in 
vraag te stellen. Daarenboven moet 
men voldoende tijd willen investeren 
en de vergaderingen goed voorberei-
den. Onze provinciale coördinatoren 
toetsen op basis van een intakegesprek 
af welke de noden zijn en kunnen door 
hun jarenlange ervaring al snel enkele 
geschikte cv’s voorleggen. Daarna 
volgt een persoonlijke kennismaking. 
Enkel indien de zaakvoerder volledig 
akkoord gaat met de samenstelling, 
wordt van start gegaan.” 
 
Databank van  
1.000 adviseurs
 
Een UNIZO KMO Adviesraad bestaat 
uit de zaakvoerder (plus eventueel 
sleutelmedewerker(s) en drie door de 
zaakvoerder gekozen adviseurs. Dit in 
alle mogelijke domeinen, op maat van 
de wensen van de klant. De adviseurs 
kunnen ervaring hebben in de sector, 
al is dit geen must. Indien onderweg 
blijkt dat een bepaald domein is 
afgerond, wordt gezocht naar een 
nieuwe adviseur. De Adviesraad komt 
gemiddeld driemaandelijks samen 
gedurende een periode van twee jaar. 
De vergaderingen worden meestal na 
de werkuren ingepland.  
De KMO Adviesraad beschikt on-
dertussen over een databank van 
ongeveer 1.000 adviseurs met exper-
tise in marketing, financiële zaken, 

Meer info of een  
ontbijtsessie bijwonen? 
www.kmoadviesraad.be/
actieve-kmo-adviesraden

Patrick Roels: “De UNIZO KMO 
Adviesraad is er voor ondernemers 
die geloven in de kracht van advies, 
voldoende uitdagingen op zich zien 
afkomen en bereid zijn om hun manier 
van ondernemen in vraag te stellen.”
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Icomet uit Deinze ontwerpt, 
construeert en plaatst metaal-
constructies, is specialist in stalen 
deuren, poorten en deuren voor 
de industrie, voedingsindustrie 
en farma; en gespecialiseerd in 
automatisering van toegangen 
en toegangscontrole. Momenteel 
zijn ongeveer 90 medewerkers 
gelieerd aan de firma. Het bedrijf 
stapte als één van de eerste in het 
traject van de KMO Adviesraad en 
heeft dit ondertussen reeds drie 
keer verlengd.  
Icomet werd veertien jaar geleden 
door Wim Pynaert (rechts op de 
foto) opgericht, groeide, verhuis-
de en verdubbelde in omvang. 
Ongeveer zeven jaar geleden 
werd de broer van Wim, Tom 
Pynaert, medezaakvoerder: “Mijn 
broer was hoofdzakelijk met 
het operationele bezig en moest 
constant brandjes blussen. Hij 
heeft mij toen gevraagd om de 
zaak vanuit mijn HR-kennis en 
achtergrond als bedrijfspsycho-
loog te herorganiseren. Ik heb op 
alle niveaus klankborden ingelast 
en we hebben onze visie op papier 
gezet. Op 3,5 jaar tijd zijn we van 
1 bedrijf naar 4 businessunits 
gegaan en hebben we onze 7 
bedrijfswaarden geïnstalleerd. 

We schreven ook een nieuwe visie uit 
die gebaseerd is op het ontzorgen 
van de klant in een nichewereld. En 
het houdt niet op. Momenteel zijn we 
bezig met het vastleggen van onze 
ambities in Icomet 3.0. Binnen dat 
kader hebben we ESP en ALPIDO 
aan onze activiteiten toegevoegd om 
onze klanten zo breder te kunnen 
ontzorgen.” 
Hoe de KMO Adviesraad bij dit alles 
geholpen heeft? Tom Pynaert: “We 
hebben de lat hoog gelegd en advi-
seurs met zware profielen gevraagd. 
Belangrijk is dat je goed weet welke 
profielen je wil, dat ze complemen-
tair zijn en dat er een vertrouwens-
band is. Je moet de uitdaging durven 
aangaan. We worden vaak met onze 
comfortzone geconfronteerd. De 

“De kost weegt zeker niet op tegenover de meerwaarde”

adviseurs dwingen je als het ware 
door hun vraagstelling en argu-
mentatie om beslissingen te nemen, 
al ligt de eindbeslissing steeds bij 
ons. Je moet echt iets doen met 
hun raad, waardoor de besluitvor-
ming aanzienlijk versneld wordt. 
We zijn niet van plan om hiermee 
te stoppen. De kost is trouwens 
geen reden om het niet te doen, 
rekening houdend met het feit dat 
consultants veel duurder zijn en er 
tegemoetkomingen zijn zoals de 
KMO-portefeuille. Wie echter uit is 
op quick-wins is aan het verkeerde 
adres. De KMO Adviesraad dient 
ook niet om tussen ruziemakers 
te staan. Het argument ‘Ik heb 
geen tijd’ houdt tevens geen steek. 
Integendeel, wij winnen tijd.”

En de kostprijs?
De bruto kostprijs all-in bedraagt  
12.850 euro. Hierin is een eigen aandeel  
van 60% begrepen. De overige 40% (*)  
wordt toegevoegd door de overheid als 
subsidie KMO-portefeuille (Advies).
(*) Subsidie kleine ondernemingen  
(minder dan 50 werknemers, jaaromzet <10 Mio euro of 
balanstotaal <10 Mio euro).  
Middelgrote ondernemingen genieten 30% subsidie. 

Korting voor Bouwunie-leden
Bouwunie-leden krijgen 800 euro korting op de kostprijs 
(net als UNIZO-leden). Met de subsidie KMO-portefeuille 40% 
komt de netto kostprijs hierdoor op 7.230 euro voor 2 jaar of 
gemiddeld 3.615 euro per jaar. Deze 3.615 euro is dus voor 4 
vergaderingen met 3 adviseurs.

Patrick Roels: “Zij die zijn ingestapt, zijn zeer te spreken over 
de prijs. Bovendien zijn de adviseurs ook dikwijls buiten de 
vergaderingen bereid om een luisterend oor te bieden.”


  

 T
IL

LY
 B

A
EK

EL
A

N
D

T


