APZI - VOKA WEST-VLAANDEREN

Verenigt en verdedigt de
Zeebrugse havenbedrijven

Waarom kiezen voor

Apzi - Voka West-Vlaanderen?

Sinds 2014 behartigen Apzi en Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen samen
de belangen van de bedrijven in Zeebrugge. Op 1 januari 2021 werden beide organisaties
verder geïntegreerd. Samen vertegenwoordigen we de 320 havengerelateerde bedrijven
ten aanzien van de politici en stakeholders en ijveren we voor een ondernemingsvriendelijk
klimaat dat de havenbedrijven in Zeebrugge ondersteunt in hun verdere groei.

01

Belangenbehartiger
We wegen op het beleid en zetten dossiers op de agenda die er toe
doen, en dat op lokaal, Vlaams, federaal en internationaal niveau.

02

Kennispartner en dienstverlener
We ondersteunen u als ondernemer en uw ondernemende
medewerker bij al uw vragen en noden. Bij ons vindt u de knowhow die u nodig heeft om uw groeiambities vorm te geven. We
organiseren maritieme opleidingen op maat van uw bedrijf.

03

Trendwatcher
Fundamentele trends of snelle hypes in de maritieme wereld? We
onderscheiden voor u het ene van het andere. Zo heeft u steeds een
stapje voor en zorgen we voor sterke ecosystemen in onze haven.

04

Groeiversterker en matchmaker
U treedt binnen in een ruim netwerk van exportgerichte bedrijven.
Tijdens onze activiteiten en netwerkevents verruimt u uw blik en
komt u in contact met potentiële partners. We ondersteunen uw
internationale ambities.

1. Duurzame innovatie
We gaan voor een slimme, digitale haven,
die voorop loopt inzake technologische
vernieuwing (drones, 5G, digitale
platformen, autonoom varen/rijden).
We ondersteunen nieuwe vormen van
duurzame energie (bvb. waterstof).

5. Ruimte

Een haven waar het goed
is om te ondernemen.

We pleiten voor een uitbreiding van de
Transportzone en herinrichting van de
Carcokessite en het Prins Filipsdok. we
ijveren voor voldoende ruimte binnen
het havengebied voor alle soorten van
maritiem gerelateerde bedrijven.

2. Internationaal

6. Lasten en kosten

We dragen bij aan de uitbouw van de
haven van Zeebrugge als logistieke
tophub, als toegangspoort tot
Europa en de rest van de wereld. We
ijveren voor een bloeiende haven,
Brexitproof.

We zorgen voor een bedrijfsvriendelijke
fiscaliteit en een efficiënt bestuur op alle
niveaus.

7. Mobiliteit
Een goed bereikbare haven is essentieel. Dit
omvat ook een betere maritieme toegang
door middel van de aanleg van een nieuwe
tweede zeesluis en de bijhorende NX met
tunnel(s). Een betere binnenvaartontsluiting
is nodig (incl. estuaire vaart) en een verdere
optimalisatie van het spoor. Tot slot ijveren
we voor veilig haven-, woon- en werkverkeer.

3. Ondernemerschap
We versterken de bestaande
bedrijven en we stimuleren nieuw,
jong, maritiem ondernemerschap.

4. Aantrekkelijke regio
We ondersteunen de haven in het uitbouwen
van een positief, aantrekkelijk en veilig
imago (goede hinterlandontsluiting en dito
maritieme verbindingen, een aantrekkelijk
commercieel beleid, performante beloodsing,
verhoogde veiligheid door aanpak van de
transmigratieproblematiek, enz.)

Wij zetten uw
prioriteiten op
de agenda!

8. Talenten
We willen het talent dat de havenbedrijven
nodig hebben nog meer activeren en
aantrekken. We ondersteunen de bedrijven
in de uitbouw van een modern HR-beleid.
We werken aan een goed evenwicht met
betrekking tot de regelgeving inzake
havenarbeid.

Apzi vzw
»
»
»

»

Verzorgt het uitreiken van de Alfapass, een elektronische identiteitskaart die de controle
vergemakkelijkt op de personen die toegang moeten hebben tot terminals en havenfaciliteiten.
Coördineert de Havenbus, een transportmiddel voor mensen die werken op plaatsen in het
havengebied van Zeebrugge die moeilijk te bereiken zijn via het openbaar vervoer.
Participeert in RX/SeaPort, de digitale verbinding van alle actoren in de logistieke keten in
Zeebrugge. Het platform maakt de haven van Zeebrugge Brexitproof door data en Informatie
uit te wisselen via één unieke en veilige verbinding.
Verzorgt samen met MBZ de internationale promotie van de haven van Zeebrugge.

Apzi - Voka West-Vlaanderen
»

»
»
»
»

Verdedigt de belangen van de bedrijven in Zeebrugge en ijvert voor een gunstig fiscaal en
bedrijfsvriendelijk klimaat (mobiliteit, infrastructuur, arbeidsmarkt, enz). Daartoe onderhouden
we nauwe contacten met de lokale, regionale en nationale overheden.
Bezorgt u een hele lading aan kennis, advies en expertise.
Brengt de bedrijven bijeen rond verschillende topics. Elk voorjaar en najaar ontwikkelen we een
aanbod aan maritieme opleidingen, op maat van de bedrijven in Zeebrugge.
Organiseert boeiende en kwalitatieve netwerkevenementen die de leden dichter bij elkaar
brengen: portlunches, recepties, bedrijfsbezoeken, port golf day, enz.
Communiceert en informeert via verschillende kanalen over onze activiteiten.

Voka - Kamer van Koophandel
West-Vlaanderen vzw
»

»

»

»

Is de West-Vlaamse en Vlaamsbrede belangenbehartiger die zorgt voor een omgeving waar het
goed is om in te ondernemen. Het Voka-kenniscentrum in Brussel ondersteunt u en ons met
uitgebreide analyses en facts & figures.
Maakt deel uit van het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen en daarbuiten. Tijdens
ons ruime aanbod aan netwerk- en businessmomenten ontmoet u inspirerende mensen en
krijgt u nieuwe inzichten.
Geeft u een groeipad op maat: van starter over (snelle) groeier tot overdracht laten we u groeien
als onderneming en als ondernemer. We geven u een boost met onze professionele begeleiding,
eerstelijnsadvies, opleidingen en groeitrajecten.
Brengt u het nieuws, de trends en de informatie via onze publicaties. On- en offline, u weet wat
er leeft in ondernemend (West-)Vlaanderen.

Contacteer ons
apzi@voka.be
050/552757
Doverlaan 7
8380 Zeebrugge

