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In het hoofdstuk ‘Pensioenreglementering’ werd het duidelijk dat de nieuwe regeringsmaatregelen inzake leeftijdsloopbaanvoorwaarden, vervroegd pensioen en berekening
van pensioenbedragen niet voor iedereen even duidelijk
zijn. Er rezen vragen en de antwoorden waren ingrijpend,
soms verrassend. “Het is goed om weten hoe wij het nu
moeten aanpakken”, besluiten Jan en Vera.
De gastspreker had het bij ‘Leiding geven na je 50ste?’
vooral over de verschillende aspecten van leiderschap en
ondernemen: als manager, coach, inspirator of eerder als
beheerder van de (professionele) relatie? Denkoefeningen,
praktische tips, zelfevaluatie en gedachtewisseling boeiden
de ‘senioren’ tot ver buiten de voorziene tijd.
De groep reageerde enthousiast op ‘De fiscale update &
nieuwigheden’, de taxshift op Vlaams en federaal niveau,
de extralegale pensioenvoorzieningen en de aanvullende
sociale bescherming. "Eigenlijk is er tijd tekort om alles in
details te behandelen", vertelt Luc, "maar we hebben inzicht
gekregen in de verschillende thema’s en kunnen met deze
informatie zeker verder."
De slotsessie behandelde de vastgoed- & woonproblematiek in het teken van het thema ‘Nadenken over later!’ en
de concreet te ondernemen stappen in de toekomst: wie dit
wou, kon de verschillende mogelijkheden bespreken en een
stappenplan opmaken om tijdig van een welverdiend pensioen te kunnen genieten. De sessie werd rond de middag
afgesloten met een netwerkmoment waarbij de deelnemers
tijdens een uitgebreide lunch nog lang bleven napraten en
hun indrukken deelden. Ze waren in het algemeen tevreden over de aanpak en de inhoud en willen zeker ingelicht
worden over een eventuele vervolgreeks.

EXCLUSIEF VOORDEEL
VOOR UBK/UCB LEDEN:

N
AANBEVOLEO
DOOR UNIZ

Bestel nu het boek (255 blz.) 'Uw zaak verkopen, overlaten
of stopzetten' voor slechts 20 euro incl. verzending (normale prijs: 30 euro)!

BUITENLANDSE STAGE
VOOR LEERKRACHTEN
Op 29 november was het weer zo ver:
UBK/UCB trok op buitenlandse stage naar
Londen. Dit keer waren er ook leerkrachten van
de partij. Dankzij de ondersteuning van het FBZ
PC314 en UBK/UCB kregen zij de kans om mee
te gaan naar de Academy van Toni & Guy om
daar een opleiding te volgen.

O

p het programma stond een bezoek aan een Toni &
Guy kapsalon in Commercial Street. Daar werden we
zeer fijn onthaald met een rondleiding in het salon en
uitleg over de manier van werken. In een aparte Barber Corner wordt speciale aandacht besteed aan de mannen. ’s Avonds
konden we genieten van een gezamenlijk diner waarbij iedereen
met elkaar kon kennismaken en ideeën werden uitgewisseld.
Op maandag en dinsdag stond er in de voormiddag een Look &
Learn op het programma en in de namiddag gingen de deelnemers zelf aan de slag. De inspiratie die in de voormiddag werd
opgedaan, konden ze zo onmiddellijk omzetten in de praktijk.
Modellen werden voorzien en de cursisten kregen ondersteuning van de International Educators om de nieuwe technieken
toe te passen. Met een overvloed aan creativiteit, inspiratie en
motivatie trok iedereen op dinsdagavond vol enthousiasme terug naar België. Voor de leerkrachten was dit een enorme meerwaarde en de opgedane kennis geven zij zeker door aan hun collega’s en leerlingen. Hopelijk kent dit succesverhaal een vervolg,
want er zijn zeker nog kandidaten.

Dit standaardwerk rond bedrijfsoverdracht bundelt in heldere taal alle informatie die je als zaakvoerder nodig hebt
om een gefundeerde beslissing te nemen over de toekomst
van het kapsalon. Het boek beantwoordt vragen met betrekking tot de financiële, fiscaal-juridische, bedrijfseconomische en administratieve aspecten van de bedrijfsoverdracht.
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