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Baker Tilly vindt perfecte match dankzij project
Q-Placements

Stage leidt tot langdurige samenwerking
met Spaanse Daniel Morales
Binnen het Q-Placements traject legt Voka
Oost-Vlaanderen contacten tussen bedrijven
en buitenlandse stagiairs die een echte meerwaarde kunnen bieden. Projectcoördinator
Dominique brengt bedrijven en stagiairs met
elkaar in contact, vangt de stagiairs op en
begeleidt de bedrijven tijdens de stage. Ook
Vlaamse studenten doen praktijkervaring op
in buitenlandse ondernemingen.
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Voor accountancykantoor Baker Tilly is
Spanje een erg belangrijke markt. Zij begeleiden bijvoorbeeld Belgen die zich daar vestiNLUVTaPJOPUVYKL[LZ[LSSLUTL[ÄZJHSP[LP[
en sociale zekerheid. Toen de Spaanse Daniel
4VYHSLZKPLHSZ[\KPLZPUÄZJHSP[LP[HJO[LY
de rug had, een voorkeur voor Vlaanderen
uitsprak, was de link dan ook snel gelegd.
Tijdens zijn stage van één maand verzamelde
+HUPLSPUMVYTH[PLV]LY^L[NL]PUNLUÄZJHSP[LP[
Hij werkte nauw samen met de Vlaamse
collega’s en met Spaanse contacten. Maar
dat was niet het enige voordeel, vertelt
bedrijfsleider Dany De Decker: “Wij waren al
een hecht team, maar de komst van Daniel
heeft dit nog versterkt: collega’s namen hem
spontaan mee om de Vlaamse steden te
bezoeken en zelfs gewoon voor een gezellig
potje petanque met vrienden. De contacten
met Daniel waren een verrijking en brachten
onze medewerkers nog dichter bij elkaar.”
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en Dany De Decker en zijn echtgenote.

www.bakertillybelgium.be

Is ook in uw onderneming plaats
voor een stagiair uit het buitenland?
Contacteer Dominique Van den Hove:
dominique.vandenhove@voka.be
09/ 266 14 59.

Wij waren al een hecht team,
maar de komst
van Daniel heeft dit
nog versterkt
Dany De Decker

Urbanus: zijn idool uit zijn tienerjaren, en nog steeds sluipen er ‘urbanismen’ in zijn communicatie
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ondernemers september 2013

Van links naar rechts: Daniel Morales, Vokaprojectcoördinator Dominique Van den Hove

Vijf inspiratiebronnen van Ivan De Keyser, zaakvoerder van Vleeswaren
Antonio BVBA – Breydel, chronologisch doorheen zijn leven en loopbaan.
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Intussen heeft Daniel Morales heel wat bijgeleerd en ervaring opgedaan. Maar daar blijft
het niet bij. Hij keerde begin september terug
naar België om de samenwerking verder te
zetten. “Daniel zal vanop afstand een diploma
behalen aan de Spaanse universiteit, terwijl
hij bij ons verder praktijkervaring opdoet”,
vertelt Dany De Decker. “Hij gaat bovendien erg intensieve cursussen Nederlands
volgen. Bedoeling is dat hij op termijn voor
ons kantoor kan werken vanuit Spanje, met
zijn kennis van de Nederlandse taal en het
Vlaamse team. Wij bieden hem een kans die
hij in Spanje niet zou krijgen, en we zullen er
een gemotiveerde en hoog opgeleide medewerker aan overhouden!”

Dirk Cornelis van Ganda: inspirator, voorbeeld en bron van goede raad

Jan Breydel, de middeleeuwse beenhouwer uit Brugge die hem inspireerde tot een merkbeeld

Roland Duchatelet en Bart De Wever: de eerste een wijs ondernemer die durft te zeggen waar het op slaat,
de tweede vooral op socaal-economisch vlak een inspiratiebron

Zijn Raad van Advies! Een kleine maar enorm sterke raad met topmensen in hun vakdomein die ook vrienden geworden zijn

