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FORERUNNER  210
■ Sporthorloge met Real-time gegevens, 
 zoals tempo, afstand en tijd.
■ Alarm indien u boven of 
 onder uw hartslag loopt.
■ Calorieverbruik.
■ Op uw PC kan u al 
 uw trainingen bekijken
  en samenstellen.
■ Inclusief 
 hartslagmeter 

 
OREgON 450
■ Handig formaat
■ Duidelijk scherm
■ Krachtige gPS-ontvanger

 
 EDgE 800
■ Voor de 
 veeleisende 
 trainer
■ Optionele 
 hartslagmeter en 
 cadanssensor
■ Met TOUCH 
 SCREEN
■ Uitbreiding met
 mountainbike kaarten
 mogelijk

 
ZUMO 660
■ Ideaal motor-toestel
■ Stippel zelf uw routes uit
■ Deel uw routes met anderen
■ Helder en duidelijk beeldscherm

 
NÜVI 3490 LMT
■ Uniek design
■ Stijlvolle afwerking
■ gRATIS kaartupdates

GRATIS 
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bij aankoop 
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navigatie!

 
FORERUNNER  610
■ geavanceerde
 trainingsmogelijkheden
■ Inclusief 
 hartslagmeter 
■ Met touch screen
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Laeta Mensa is de afgelopen 12 jaar uitgegroeid tot een veelzijdige cateraar. 
Dagelijks bereiden wij ongeveer 3000 maaltijden voor bedrijven, scholen, rusthuizen, 
kloosters en vele andere instellingen.

We verzorgen de volledige organisatie van A tot Z binnen uw budget. Ons doel 
is om al uw zorgen en inspanningen die komen kijken bij het organiseren van uw 
cateringactiviteiten uit handen te nemen.

Dit kan zijn:
- optimalisatie van uw keuken, 
- beheerformules met eigen en/of Laeta Mensa-personeel,
- menubeheer volgens afspraak, 
- vergaderservices, recepties, buffetten… verzorgen,
- volledige analytische boekhouding op maat maken, 
- opvolgen en consulteren HACCP reglementering …

Laeta Mensa
catering services

Laeta Mensa - catering services - Tel. 014  50  26  30 - www.laeta-mensa.be
Algemene catering - Scholen - Internaten - Rusthuizen - Bedrijven - Maaltijdleveringen

Passie voor eten !

zaakvoerder Rick Fonteyn met dochter Sarah
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17 Innovatieve bedrijven 
doen zorgsector groeien

Het minste wat je kan zeggen is dat 
de zorgsector een sector in beweging 
is. In de Kempen schieten de zorgcen-
tra als paddestoelen uit de grond. De 
Witte Economie zit duidelijk in de lift 
en zal in de toekomst alleen maar be-
langrijker worden.

29 Interne marketing 
essentieel om 

medewerkers aan te trekken
HR groeit straks uit tot de belangrijk-
ste functie in uw onderneming. Me-
dewerkers aantrekken en behouden 
zal steeds essentiëler en moeilijker 
worden. Tablets en smartphones zijn 
daarom belangrijke marketingmidde-
len om het engagement en de impact 
van uw medewerkers te verhogen.

25 Verbeter uw communicatie 
dankzij schermen

In de openbare en semi-openbare 
ruimte zien we steeds meer grote en 
kleine beeldschermen opduiken. Toch 
is Digitale Signage voor veel bedrij-
ven nog onbekend terrein. Twee Kem-
pense experts leggen uit wat de brede 
toepassingsmogelijkheden zijn.

Coverfoto: Marijke Beel, Actief met Zorg
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VooruItblIk
In dit nummer staan Marketing & Communicatie en Witte 
Economie centraal. In het Focus-artikel vertellen verschil-
lende Kempense bedrijven over hun activiteiten in de zorg-
sector. In het Dossier van de maand schenken we aandacht 
aan schermcommunicatie en het belang van marketing in 
personeelsbeleid. In oktober focust Ondernemers op Binnen-
vaart en Talent & HRM.

Heeft u weetjes of nieuwtjes die in dit kader interessant kun-
nen zijn voor uw collega-bedrijfsleiders, dan mag u die mai-
len naar kevin.hendrickx@voka.be. De redactieraad bekijkt 
dan of dit opgenomen wordt. 
Mocht u interesse hebben om rond een van deze thema’s een pu-
bliciteit of bedrijfsreportage te plaatsen, neem dan contact op met 
catherine.vandepol@voka.be.

Colofon
Ondernemers
Ondernemers is het maandblad van  
Voka
Kamer van Koophandel Kempen
Verschijnt niet in juli en augustus

Verantwoordelijke uitgever
Frans Michielsen
Voka
Kamer van Koophandel Kempen
Kleinhoefstraat 9
2440 Geel
info.kvkkempen@voka.be
tel. 014 56 30 30
fax 014 59 31 00
www.voka.be

Hoofd- en eindredactie
Kevin Hendrickx

Redactieraad
Kevin Hendrickx, Tine Horsten, 
Peggy Smeyers, Catherine Van de Pol

Werkten mee aan dit nummer
Frank Van Dael, Liesbeth Wellens, Wim Nobels, 
Innes Borghs, Tine Van Ouytsel, Davy Huysmans

Advertentiewerving
Catherine Van de Pol: 014 56 30 30
catherine.vandepol@voka.be

Magazine realisatie
Opmaak: www.kubis.be, Herentals
tel. 014 22 49 65
fax 014 22 49 84
info@kubis.be

Druk: Drukkerij Bulckens, Herenthout
tel. 014 28 58 78
fax 014 23 04 98
www.bulckens.com

Extra jaarabonnement: € 40
Per extra nummer: € 4

Het gedeeltelijk overnemen van bijdragen is toegestaan mits 
volledige bronvermelding: naam auteur, Ondernemers, datum.
Alle informatie werd zorgvuldig verwerkt doch zonder 
verantwoordelijkheid weergegeven.

“ De kempen geen eiland... 
       maar een hinterland ”

Beste ondernemer,

Via de Europa-wegen (E313, E34, E19), kanalen en spoorlijnen is de Kempen verbonden 
met de belangrijkste economische regio’s van Europa. Zelf zijn wij centraal gelegen én 
bovendien het meest nabije hinterland van de Antwerpse Haven, midden in de ELAt-
driehoek (Eindhoven-Leuven-Aachen) gesitueerd. Allemaal troeven die de economie in 
de Kempen verder kunnen doen groeien. ‘Groei en doorgroei van onze ondernemingen’ 
is trouwens de hoofddoelstelling van het beleid van onze nieuwe nationale VOKA voor-
zitter, Michel Delbaere. 
Maar soms moeten we met de neus op de feiten gedrukt worden. In het standpunt van 
vorige maand had ik het over duurzame mobiliteit. Ik ben toen echter niet ingegaan op 
de impact die ontwikkelingen voor mobiliteit buiten de Kempen op onze regio kunnen 
hebben of liever welke impact het ontbreken ervan kan hebben.
Eind september ging de Raad van Bestuur van Voka-Kempen op bezoek bij haar collega’s 
van Voka Antwerpen-Waasland. Centraal op de agenda stond de mobiliteit in en rond 
Antwerpen en het Masterplan 2020 waarin de BAM in opdracht van de Vlaamse overheid 
ambitieuze plannen voor de mobiliteit heeft opgesteld. De Oosterweelverbinding is het 
sluitstuk: het sluiten van de Ring inclusief de derde Scheldekruising is hoogst noodzake-
lijk om de files naar Antwerpen op te lossen. Immers de Kennedytunnel is gemaakt om 
dagelijks 60.000 eenheden te slikken. In realiteit zijn er dat nu 145.000. En het aantal groeit 
nog dagelijks.
Daar wringt o.a. het schoentje. Door het wegstemmen van de Lange Wapper brug in het 
stedelijk referendum is de sluiting van de Ring op de lange baan geschoven. Het ver-
keer (ook multimodaal) blijft verder dichtslibben richting Antwerpen. De haven dreigt 
haar dynamisme te verliezen door de moeilijkere bereikbaarheid en investeerders zullen 
daardoor nog meer worden afgeschrikt. Uiteraard zal dit ook zijn impact hebben op het 
hinterland in de Kempen. Maar niet alleen het dichtslibben en het gebrek aan mobiliteit 
zal onze economische situatie verslechteren. De enorme investeringen voor een betere 
mobiliteit die momenteel in Nederland en Duitsland volop in uitvoering zijn, zullen de 
havens van Rotterdam en Hamburg veel toegankelijker maken. Daardoor dreigt het ma-
ritieme transport naar Antwerpen ook nog verder te verminderen.
En wat gebeurt er in Vlaanderen? Men geraakt het niet eens over welk tracé moet gevolgd 
en welke uitvoeringsmethode voor de Oosterweelverbinding zal gebruikt worden. Wij 
maken geen gebruik van wat Europa via het ‘TEN-T 2014-2020’-programma aan mid-
delen kan voorzien voor verkeerswerken (tot 20% investeringsinbreng) in de Europese 
multimodale knooppunten. Europa heeft ons wandelen gestuurd met de vraag om eerst 
tot een consensus te komen. Als we het intern niet eens geraken waarover wij met Europa 
zullen onderhandelen, mag het ons niet verbazen dat steden als Rotterdam en Hamburg 
als multimodale knooppunten met wél een gedragen visie, ons voorbijsteken en al klaar 
zijn met hun infrastructuurwerken.
BAM-voorzitter Karel Vinck wees er op dat Antwerpen ook zo’n groot multimodaal 
knooppunt moet blijven. Er komen namelijk drie van de tien hoofdcorridors van het Eu-
ropese spoor door Antwerpen. De E-wegen hebben wij al opgesomd en de waterwegen en 
havenactiviteiten kennen wij allemaal. Waar wachten wij dan op om dit knooppunt beter 
te ontsluiten, een derde scheldekruising te bouwen en de economische activiteiten in en 
rond de haven en voor het kempense hinterland beter te verzekeren?
Momenteel loopt de MER-procedure. Naast het BAM-tracé worden nog vier andere tra-
cé's in detail bestudeerd. De resultaten worden ten vroegste verwacht in de zomer van 
2013. Dan moet men een keuze maken, een definitief ontwerp opstellen, lange aanbeste-
dingsprocedure volgen. Dat betekent dat de werken ten vroegste in 2016 zouden starten. 
En als de keuze in 2013 te dicht bij de verkiezingen van 2014 zou vallen, bestaat de vrees 
dat er geen knopen doorgehakt zullen worden. Met als gevolg ... nog verder uitstel.
Hopelijk staan we binnenkort niet volledig stil door die onbeslistheid en het gebrek aan 
visie. Daarom, aub politici, heb daadkracht en visie en maak snel werk van een betere, 
duurzame mobiliteit. De groei van onze economie zal daaruit volgen.

Frans Michielsen, voorzitter
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In de kijker

In 1962 startte Karel Adams uit Merksplas met een 
loonwerkbedrijf als eenmanszaak. Al snel stapten 
zijn twee zonen in de zaak en werd naam van de 
firma omgedoopt tot ‘Karel Adams en zonen.’  

Tien jaar later namen Eddy en Guido Adams het be-
drijf van hun vader over en specialiseerden ze zich 
steeds meer in grondwerken, riolerings- en infra-
structuurwerken en wegenbouw. De firma groeide 
gestaag en bouwde een sterke reputatie uit. 

In 1994 besloten beide zonen om het bedrijf op te 
splitsen. Guido bouwde Adams-Polendam NV uit 
en Eddy koos voor Adams NV.

Familiebedrijven
Adams NV heeft zijn hoofdkwartier in Merksplas 
en heeft zich vooral gespecialiseerd in grond-, rio-
lerings-, wegenis- en infrastructuurwerken. Vooral 
in de Kempen, maar ook daarbuiten, werden vele 
wegen, dorpskernen en industrieparken aangelegd 
of gerenoveerd.

Adams-Polendam NV, die naast een vestiging in 
Beerse ook een site aan het Albertkanaal in Mas-
senhoven heeft, legt zich vooral toe op grond- en 
sloopwerken en recycling. 

De firma heeft een uitgebreide containerdienst en 
verwerkt jaarlijks meer dan 450.000 ton afval. 95 
procent van alle mogelijke denkbare afval wordt 
gerecycleerd en herwerkt tot hoogwaardige secun-
daire grondstoffen. Daarnaast heeft de firma ook 
een eigen betoncentrale.

Beide bedrijven zijn nog steeds in handen van de 
familie Adams. Ronny, Stefaan en Nancy Adams 
leiden samen het bedrijf in Beerse en Massenhoven, 
Raf Adams is de ceo van Adams NV. Beide firma’s 
hebben een zestigtal werknemers in dienst zodat zij 
in de Kempense regio een belangrijke werkgever in 
hun sector zijn. 

Vooruit kijken
Het zijn niet de gemakkelijkste economische tijden 
en het is niet altijd evident om een familiebedrijf 
draaiende te houden. Toch kijken beide firma’s niet 
alleen terug op vijf boeiende decennia waarin de 
bedrijven een sterke reputatie en een uitgebreid 
klantenbestand uitbouwden, waardoor ze gestaag 
bleven groeien. Beide firma’s willen ook vooruit 
kijken en blijvend investeren en innoveren in com-
petitieve sectoren die niet alleen heel complex zijn 
geworden maar waarvan de diverse locale besturen 
en de burgers een eersteklas service verwachten.  

Adams NV 
en Adams-Polendam NV

twee sterkhouders van de kempense industrie mogen dit jaar vijftig 
kaarsjes uitblazen.  Adams NV en Adams-Polendam NV vieren hun gouden 

jubileum in stijl. 

samen een eeuw oud
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bedrijfsnieuws

Distrilog Group breidt uit  
richting kempen

Tijdens het event ‘Race to the Finish' kon iedereen op 
4 september al een eerste keer kennis maken met de 
nieuwe site in aanbouw van de Distrilog Group. Met 
deze site optimaliseert Distrilog Group de geografische 
spreiding voor zijn binnenlandse distributie activitei-
ten. Naast de nieuwe site in Geel (Hagelberg) heeft de 
Distrilog Group vestigingen in Bornem, Breendonk, 
Willebroek, Boom en Aartselaar.
Groep Heylen ontwerpt, coördineert de bouwwer-
ken en investeert in het nieuwe logistieke pand van 
10.000 m². Enkele cijfers: 10.704 m² overdekt magazijn 
met een nuttige hoogte van 12.20 m, 2.154 m² mezza-
nine, 460 m² kantoren en sociale ruimte, verdeeld over 
twee niveaus, 16 laadkades, 4 maaiveldpoorten en de 
nodige parkeerplaatsen. 
Architectenbureau Wastiau & Co staat garant voor de 
strakke lijn. Na het gebruikelijke vergunningstraject en 
de grondwerken, begonnen de funderingswerken in 
de laatste week van augustus, toch wordt het magazijn 
opgeleverd op 1 januari 2013. Om dit huzarenstukje 
te verwezenlijken doet Groep Heylen beroep op ASK 
Romein (Malle) voor de betonnen magazijnconstructie. 
Ook de andere aannemers komen, zoals gebruikelijk bij 
de projecten van Groep Heylen, uit de regio. Het project 
zorgt, rechtstreeks en onrechtstreeks, voor zo’n zestig 
nieuwe jobs.

De Ploeg vzw - partner van Jobkanaal - 
bestaat 25 jaar

Al 25 jaar lang wil De Ploeg kansen creëren voor men-
sen op de arbeidsmarkt. In 1987 begon De Ploeg met 
7 cursisten in Brasschaat. Anno 2012 vormen, coachen 
en matchen ze meer dan 500 starters en groeiers in de 
provincie Antwerpen. 

De Ploeg ondersteunt werkgevers bij hun zoektocht 
naar de geschikte werknemer. Via gratis stages en Ge-
specialiseerde Individuele BeroepsOpleiding matcht 
de jobcoach werkgever en werkzoekende. Ook voor 
uw huidige werknemer bieden ze ondersteuning op 
de werkvloer en maken ze u 
als werkgever wegwijs in tege-
moetkomingen en administratie. 
Hierdoor creëren ze een win-win 
situatie voor alle partijen. 

opening nieuwe showroom  
Energieconcepten.be

Energieconcepten.be uit Arendonk opende op 21 sep-
tember in aanwezigheid van Vlaams minister-president 
Kris Peeters feestelijk de gloednieuwe concept store. 
In tijden waar energie op allerlei vlak in de media komt 
blijft het belangrijk om na te denken over energiever-
bruik en de inpakt ervan op het milieu. ‘Dat een globale 
aanpak van uw energievraagstukken belangrijk is blijkt 
uit de gestage groei van Energieconcepten sinds 2006’, 
zegt zaakvoerder Manu Leys. ‘Intussen is ons bedrijf 
uitgegroeid tot een gezonde Kempense onderneming 
met reeds 19 mensen in dienst. Een groeicijfer dat zich 
vanaf nu vertaalt in onze nieuwe concept store.

Sophie viert feest  
samen met Cunina ambassadeurs

Sophie Vangheel, oprichtster van Cunina, vierde op 1 
september haar 65ste verjaardag. Een feestje waarvoor 
de Cunina ambassadeurs Sabine De Vos, Nathalie Mes-
kens, Luc Appermont en Wouter Torfs graag naar Geel 
afzakten. Cunina zoekt mensen die via peterschap de 
studie helpen betalen van kinderen in ontwikkelings-
gebieden.
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Honderdtwintig gasten waaronder de Cunina , mede-
werkers, partners, sponsors en vrienden van het eerste 
uur verrasten op 1 september Sophie Vangheel met lied-
jes, voordrachten en heel veel warme beelden en wen-
sen. 1 september is een symbolische dag voor Cunina. 
Op 1 september gaan alle kinderen terug naar school! 
Echter, wereldwijd kunnen nog steeds 75 miljoen kin-
deren niet naar school. Zij leven in extreme armoede in 
een gezin dat meestal niet voldoende financiële midde-
len heeft om het schoolgeld te betalen. 

Verdubbelen
Reeds 22 jaar onderschrijft Cunina millenniumdoel-
stelling 2 ‘Zorgen dat alle jongens en meisjes volledig 
basisonderwijs doorlopen’. Ondertussen konden meer 
dan 12.000 kinderen naar school dankzij een Cuninape-
terschap in de partnerlanden Haïti, Zuid-Afrika, Nepal, 
de Filipijnen en Brazilië. Het is deze individuele steun 
die maakt dat een petekind een diploma middelbaar 
onderwijs kan halen, wat zoveel betekent als de weg 
uit de armoede en uitzichtloosheid en het pad naar een 
gelukkiger en zelfstandig leven. Op dit moment heeft 
Cunina meer dan 2000 actieve peterschappen. Het is 
Sophie’s droom om het aantal Cuninapeterschappen dit 
schooljaar 2012-2013 te verdubbelen. Want ook na haar 
65ste blijft Sophie met evenveel passie haar levenswerk 
verder zetten.

Winnaar Prijs ondernemen 
blaast 25 kaarsjes uit

IZEN energy systems, de winnaar van onze Prijs On-
dernemen 2012, organiseerde op 1 september een net-
werkevent in de zoo van Antwerpen om het 25-jarig 
jubileum te vieren.
Het werd een enorm leuke dag met allerlei activiteiten 
voor medewerkers, partners en prominenten. Naast een 
bezoekje aan de zoo in de stralende zon konden de aan-
wezigen genieten van hoogstaande lezingen van Geert 
Palmers (3E) en Peter Bouckaert (Eyeworks). 

Tijdens het evenement werden volop herinneringen 
opgehaald aan 25 jaar hernieuwbare energie. Daarnaast 
greep het management van IZEN de verjaardag aan om 
haar sensibiliseringsinspanningen rond energie naar 
hoger niveau te tillen. Verder was ook de avant-premiè-
re van Sing for the Climate met Nick Balthazar een ab-
soluut hoogtepunt. Zowel de genodigden van het feest 
als de bezoekers van de zoo zongen uit volle borst mee 
voor het klimaat.

Maak kennis met  
een verborgen architectuurschat 

Met de steun van Turnhout 2012 – cultuurstad van 
Vlaanderen, organiseren familie, vrienden en diverse 
partners, powered by Architects In Motion, een over-
zichts-tentoonstelling over het leven en werk van pro-
vinciaal architect, kunstenaar en schrijver Jozef Schel-
lekens (1909 – 1963).

De tentoonstelling ging van start op 31 augustus en 
loopt tot 27 januari 2013. De expo vindt plaats in de ge-
restaureerde modernistische meesterwoning van Jozef 
Schellekens, Steenweg op Mol 66 in Turnhout. De wo-
ning is ondertussen een beschermd monument, zowel 
de binnen- als de buitenzijde. Het gebouw en het interi-
eur zijn nog voor 95% in originele staat en kan worden 
beschouwd als een ‘verborgen architectuurschat’ van 
het modernisme uit de jaren ’30. Naast architect was Jo-
zef Schellekens een begenadigd schrijver en kunstenaar. 
Veel van z’n werken zullen worden tentoongesteld in 
de woning.
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Turnhoutse School
Jozef Schellekens heeft het modernisme in de Kem-
pen geïntroduceerd waardoor het pad werd geëffend 
voor het modernisme van de jaren ’60 van de architec-
ten Carli Vanhout, Paul Schellekens, Lou Jansen, Rudi 
Schilts en Paul Neefs ondertussen beter gekend als de 
‘Turnhoutse School’ (Renaat Braem). Over deze groep 
van architecten organiseert Ar-Tur, vanaf november 
2012, een overzichtstentoonstelling in het vernieuwde 
Cultuurhuis De Warande.

C&N trekt van Geel naar Herentals

Na zeven jaar aanwezigheid in Geel verhuisde C&N 
onlangs naar een nieuw kantoor in Herentals. Onder 
de vleugels van ACCEL zal het bedrijf nu nog centraler 
gelegen verder bouwen aan het succes.

C&N is gespecialiseerd in het totaal pakket van ICT 
diensten voor KMO’s, vertrekkende van advies en con-
sultancy rond de juiste ICT keuzes, het implementeren 
en ondersteunen van de ideale infrastructuur on site, 
en daarnaast het integreren van de modernste virtua-
lisaties en  cloud oplossingen. ‘Samen met onze part-
ner ACCEL ondersteunen we een 500-tal Antwerpse 
en Kempense KMO’s’, zegt Marc Haesendonckx van 
C&N. ‘Na zeven jaar werd het dan ook stilaan tijd voor 
een groter kantoor en dat hebben we nu gevonden op 
de Herenthoutseweg in Herentals, vlakbij de Atealaan 
en Link21.’

Van Gompel-renette Advocaten  
opent vestiging in de kempen

Het Hasseltse advocatenkantoor Van Gompel-Renette 
opende in oktober een vestiging in Geel (Antwerpse-
weg 112). Het is het tweede kantoor van de groep. 

Het kantoor bestaat uit een gespecialiseerd team van 
advocaten dat haar diensten exclusief aanbiedt aan on-
dernemers. Hierbij onderscheidt het kantoor zich door 
het “close” principe. ‘Kennis van de ondernemer en 
zijn onderneming is volgens ons essentieel voor een ef-
ficiënte oplossing van elk juridisch probleem’, zegt ven-
noot Hans Van Gompel. ‘Vanuit deze kennis en onze 
gespecialiseerde expertise gaan wij steeds op zoek naar 
de best mogelijke juridische oplossing.’  Mede-vennoot 

Steven Renette vult aan: ‘De opening van ons tweede 
kantoor past perfect in deze filosofie, in de eerste plaats 
naar ons bestaand Kempisch cliënteel.’

Iveka en Eandis openen  
vernieuwd gebouwencomplex 

Het vernieuwde bedrijfsgebouw van Eandis aan de 
Koningin Elisabethlei in Turnhout opende op donder-
dag 4 oktober officieel de deuren.  Deze vestiging is  de 
uitvalsbasis voor de dienstverlening van Eandis in 32 
Kempense gemeenten, in opdracht van distributienet-
beheerder Iveka.  

Samen met deze verbouwing is de site ook gesaneerd 
van bodemvervuiling afkomstig van de oude gas-
fabriek. Het vernieuwde complex werd officieel ge-
opend door staatssecretaris Servais Verherstraeten, , Jos 
Ansoms (voorzitter van Iveka), burgemeester Francis 
Stijnen en Luc De Bruycker (directeur-generaal van 
Eandis). De gebouwen konden al een eerste door het 
publiek worden bezocht tijdens de Open Bedrijvendag 
op zondag 7 oktober.

Partijvoorzitters debatteren tijdens raad 
van bestuur Voka-VEV

Tijdens de Raad van Bestuur van Voka-VEV op maan-
dag 1 oktober gingen de Vlaamse partijvoorzitters met 
elkaar in debat. Na het debat kregen de aanwezige on-
dernemers ook de kans om vragen te stellen aan de po-
litici.

Voka-VEV bracht naar aanleiding van de gemeente-
raadsverkiezingen van 14 oktober een memorandum 
uit. In dit document brengt Voka de voor de onderne-
mers relevante thema’s onder de aandacht van de loka-
le politici. De partijvoorzitters gingen tijdens het debat 
dieper in op deze thema’s. Vanuit de Kempen was een 
mooie delegatie afgezakt naar deze Raad van Bestuur. 
Onder andere Tom Heyman (Janssen Pharmaceutica) en 
Ronny Smets (Kaneka) waren aandachtige luisteraars.
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Verdedigen

raad van bestuur  
op bezoek in Antwerpen
Sinds de alliantie in 2004 werkt Voka kempen gericht samen met andere Voka-entiteiten op het vlak van 
belangenbehartiging en dienstverlening. De redenen zijn evident: samen wegen we meer op overheden en 
andere instanties en samen kunnen we u met dezelfde middelen een betere dienstverlening aanbieden. 
Eind september ging de raad van bestuur van Voka kempen op bezoek bij onze collega’s van Antwerpen-
Waasland. Centrale punt op de agenda: het Masterplan 2020 van bAM.
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tijdens de laatste bestuursvergadering van Voka kempen oost was het bestuur verheugd de eerste 
Voka ambassadeurs voor de belangrijkste industrieterrein in haar werkingsgebied te kunnen benoemen. 
Een overzicht.

Voka ambassadeurs voor 
de grootste industrieterreinen 
in Voka kempen oost 

WAt kAN EEN VokA AMbASSADEur Voor u EN uW tErrEIN bEtEkENEN?

De Voka ambassadeur van uw industrieterrein …
.. is een charismatische en maatschappelijk geën-

gageerde ondernemer die op de hoogte is van de 
ontwikkelingen op zijn of haar bedrijventerrein;

... is uw aanspreekpunt voor het signaleren van 
problemen en opportuniteiten op uw terrein. De 
ambassadeur signaleert deze aan Voka of het 

gemeentebestuur via haar Lokaal Netwerk van 
Ondernemingen (LON) en koppelt terug over de 
genomen acties;

... tracht samen met Voka – Kamer van Koophandel 
Kempen, haar LON’s en de lokale beleidsverant-
woordelijken een bedrijfsvriendelijk klimaat te cre-
eren.

Leon Dillen
Zaakvoerder Dillen Bouwteam uit Balen
Voka ambassadeur van het industrieterrein Holven
leon.dillen@dillen.be - 014 81 26 78

Eddy Jennen 
Lidwina Stichting uit Mol
Voka ambassadeur van het industrieterrein Mol II
eddy.jennen@lidwina.eu -  014 33 06 60

Yves Jonckers
Bestuurder Sidec uit Mol/Balen
Voka ambassadeur industrieterrein Berkenbossen
yves@sidec.be - 014 81 50 01

Dirk Spooren
Zaakvoerder Orakel uit Retie
Voka ambassadeur industrieterrein de Beemdekens Retie
dirk@admin.eu - 014 38 80 80

Luc Jacobs
Financieel en administratief directeur VMD uit Arendonk
Voka ambassadeur industrieterrein Hoge Mauw
ljacobs@vmdvet.be - 014 67 21 52

Holven

Mol II Berkenbossen

Hoge Mauw

de Beemdekens



Molseweg 1
2440 GEEL
014/57.98.60

Lierseweg 308 
2200 HERENTALS

014/24.81.50

Stwg. op Gierle 196
2300 TURNHOUT

014/42.26.01

www.vanhoudt-cars.be	 																																										info.cars@vanhoudt-kempen.be

3,6 - 7,9 L/100 KM • 94 - 185 g CO2/KM

geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Prijs incl. btw. Afgebeeld model ter illustratie. 

iedereen Om het even wie u

VolVo V40 D2 Vanaf € 22.990Nettobijdrage op VAA vanaf € 53,50/maand

UW MOBILITEITSPARTNER VOOR DE

KEMPEN



U heeft graag alles gezien? Dan bent u net zoals de nieuwe Volvo V40. Want zijn Cross Traffic 
Alert sensoren op de achterflanken registreren aankomend verkeer op 30 meter. Verkeer dat zich 
bij het achteruitrijden op een parking of oprit, buiten uw gezichtsveld én dat van uw Park Assist 
bevindt. U krijgt op tijd een waarschuwingssignaal en kunt overal met een gerust hart de weg 
op. geen compromissen meer. Maak kennis met de nieuwe Volvo bij uw Volvo Verdeler 
Van Houdt Kempen.

de nieuwe vOlvO v40

KijKt linKs, KijKt rechts
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biodiversiteit is een opportuniteit die naast milieuwinst ook een potentiële kostenbesparing inhoudt door 
minder energieverbruik, afval of onderhoud. Voka kempen West start daarom samen met Iok een project 
op om de biodiversiteit op de bedrijventerreinen in de regio te verbeteren.

Hoe kan het imago van een bedrijventerrein verbete-
ren door in te zetten op biodiversiteit?
Griet Goor: Bermen, als onderdeel van het openbaar 
domein, liggen er op een bedrijvenzone vaak erbar-
melijk bij. Ze worden te weinig of niet correct onder-
houden, gebruikt als parkeerplaats en wegwerpzone 
voor afval en worden beschadigd door het toegenomen 
vrachtverkeer. Dit haalt de uitstraling van het hele be-
drijventerrein naar beneden en schaadt daardoor ook 
het imago van de aanwezige bedrijven. Hier wil IOK 
dan ook, samen met de bedrijven (via Voka Kempen 
West) en de gemeentebesturen, iets aan doen. 

Door in te zetten op deze verhoging van de biodiversi-
teit in het openbaar domein, streven de betrokken par-
tijen naar een aantrekkelijkere werkomgeving waarbij 
de uitstraling en het imago van het bedrijventerrein 
versterkt worden en verloedering voorkomen wordt. 

Waarom is het beschermen van de 
biodiversiteit zo belangrijk?
Griet Goor: Bermen en poelen zijn 
vaak de laatste groene plaatsen en 
toevluchtsoorden voor zeldzame fau-
na en flora, en zijn van groot belang 
voor de biodiversiteit op het terrein. 
Door het opwaarderen en duurzaam 
(her) inrichten van de bermen en het 
voorzien van de nodige infrastruc-
tuur willen we ertoe komen de ver-
schillende functies van de bermen 
harmonieus te koppelen (parkeer-
plaats, groene ruimte, natuurbuf-
fer) met aandacht voor het verhogen 
van de biodiversiteit. Een aangepast 
onderhouds- en beheersplan staan 
voorop. Griet Goor

biodiversiteit zorgt voor een 
aantrekkelijkere werkomgeving

De stad Geel is als pilootgemeente ingestapt in het IrIS project van de provincie Antwerpen en Cipal. Voka 
kempen Zuid is heel tevreden met het initiatief en zal waar mogelijk de nodige ondersteuning bieden.

IRIS is een elektronisch platform waarop de gemeen-
tebesturen efficiënter kunnen communiceren met hun 
ondernemingen, de ondernemingen met de gemeente-
besturen en de ondernemers met hun (nieuwe) klanten.
Bedrijven worden opgericht, groeien, verhuizen of 
veranderen van naam of eigenaar. Deze voortdurende 
bewegingen maakt het voor een gemeentebestuur 
soms moeilijk om gericht informatie te bezor-
gen aan haar ondernemers. Het IRIS project 
zou dit euvel moeten oplossen. 

Stad Geel pilootgemeente  
in het IrIS project



ECONOMIE

www.brother.be

Kleur is heel belangrijk in 
moeilijke economische tijden.
Presentaties blijven langer bij, 
documenten hebben meer 
impact en facturen in kleur 
hebben 20% meer kans op 
tijd betaald te worden - een 
onmiskenbaar voordeel voor 
uw bedrijf. Brothers gamma 
van kleurenlaser printers 
en multifunctions drukken 
haarscherp af tot 28 ppm in 
kleur of zwartwit. Bovendien 
zijn ze netwerkklaar, uiterst 
betrouwbaar en hebben 2 jaar 
garantie on-site. Niet slecht, 
zeker als u weet dat ze ook 
uitgerust kunnen worden met 
hoge capaciteitstoners die
u heel wat kosten besparen.

Reeds beschikbaar vanaf 
€ 399 incl. BTW

TOT

CASHBACK*
,-

* Actie geldig voor aankopen verricht tussen 1 oktober 
t.e.m. 31 december 2012 bij de erkende verkooppunten. 
Info en voorwaarden op www.brother.be/CashbackCL

DE FORMULE VOOR
HET REDDEN VAN DE

25% CYAAN
30% MAGENTA
45% GEEL
0% ZWART

OP DE GESELECTEERDE 
MODELLEN

€ 110

19869_Colour Laser New Cash Back.indd   1 5/09/12   10:28
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Voka kempen Midden, de lokale Politie en de bewakingsonderneming Securitas bundelen sinds 1 septem-
ber de krachten om uw werk- en woonomgeving nog veiliger te maken. op die dag werd het collectieve be-
wakingsproject ‘Consortium kempen Midden’ boven het doopvont gehouden. Alhoewel de focus momen-
teel nog inturnhout en beerse ligt, hebben ook de bedrijven in de andere 5 gemeenten de mogelijkheid om in 
te stappen. ook de gemeentebesturen, politiediensten en brandweerdiensten zijn in dit project betrokken.

De krachtlijnen
Binnen de afgebakende geografie Voka Kempen Mid-
den zal voorzien worden in minimaal 1 mobiele bewa-
kingsagent die het uitvoeren van een grote variëteit 
aan controles (buitenrondes-openingen-sluitingen-…) 
combineert met het opvolgen van alarmmeldingen.

De continue aanwezigheid van deze patrouille heeft 
een bewezen ontradend effect en leidt tot snellere acties 
in geval van een alarmmelding. 

Periodiek wordt de werking van dit concept geëvalu-
eerd door de Werkgroep Consortiumbewaking Kem-
pen Midden. Alle belanghebbende partijen zijn in deze 
werkgroep vertegenwoordigd en er wordt samen ge-
zocht naar oplossingen voor beveiligingsproblemen.

De kritische succesfaktoren
Transparantie en flexibiliteit
 Er wordt gewerkt op basis van een eenvoudig prijs-

model dat te allen tijde aangepast kan worden. 
Een proefperiode van 3 maanden wordt standaard 
voorzien.

Focus op resultaten
 Voka Kempen Midden heeft specifiek voor dit pro-

ject gekozen voor een aanpak op basis van een Ser-
vice Level Agreement. Dit zorgt niet alleen voor 
objectiviteit bij het evalueren van de prestaties, het 
zorgt bovendien voor een continue focus op verbe-
tering en progressie in de dienstverlening.

Betrouwbare bewakingsonderneming
 Securitas Mobile heeft in het verleden reeds een 25-

tal gelijkaardige projecten opgestart en succesvol 
uitgebouwd. Uiteraard heeft het de intentie om ook 
van dit project een stevig verhaal te maken.

Participatie
 Zonder aangesloten leden, geen consortiumbewa-

king, dat is de logica zelve.

Twee bekende bedrijven die zich intussen hebben aan-
gesloten zijn:
• Campine (non-ferro en kunststofindustrie) in Beerse
• en Brepols (grafische nijverheid) in Turnhout.

We rekenen ook op u om bij te dragen aan de suc-
cesvolle opstart van dit collectieve bewakings-
project. 

Securitas zal hiervoor de bedrijven benaderen, 
maar indien u interesse heeft, kan u ook altijd zelf 
contact nemen met:

LON-secretaris Guido Evens
014 56 30 30
guido.evens@voka.be

Koen Van den Brande, SITA
Voorzitter Voka Kempen Midden

Consortiumbewaking 
in de startblokken



Sneyers
Toekomstlaan 12
2200 Herentals
Tel. 014 49 00 49
info@sneyers.net.bmw.be
www.sneyers.bmw.be

G & A Motors
Raadsherenstraat 1
2300 Turnhout
Tel. 014 41 17 24
info@gamotors.net.bmw.be
www.gamotors.bmw.be

Met BMW Serenity, onze voordelige onderhoudscontracten, blijft uw BMW in topvorm. Uw BMW geniet gedurende 5 jaar de BMW Mobile Care mobiliteitsservice.

Een krachtige vormentaal die in één oogopslag zijn dynamische persoonlijkheid uitdrukt: de nieuwe BMW 3 Reeks Touring is ontworpen voor 
mensen die graag alles ontdekken wat het leven te bieden heeft. Zijn gestrekte lijnen en gewelfde fl anken creëren een sensatie van beweging, 
zelfs wanneer hij stilstaat. Ook in het interieurdesign vindt u hetzelfde elegante lijnenspel terug, geaccentueerd door een selectie van hoog-
kwalitatieve materialen. En met de optionele automatische bediening van de achterklep hebt u zelfs met uw handen vol altijd makkelijk toegang 
tot de kofferruimte van 495 liter (de grootste in z’n categorie). Er is al een BMW 316d Touring vanaf € 31.250. Afspraak bij ons voor een eerste 
kennismaking en een onvergetelijke proefrit.

NIEUWE BMW 3 REEKS TOURING.

VREUGDE HOUDT
VAN ONTDEKKINGEN.

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be 4,5-6,8 L/100 KM • 119-159 G/KM CO2

BMW Effi cientDynamics
Minder uitstoot. Meer rijplezier.

BMW 3 Reeks 
Touring

Echt rijplezier

BMW13607_Ondernemers Kempen.indd   1 13/09/12   11:28
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Herman konings, master in de theoretische psychologie en beheerder van het Antwerpse trend- en toe-
komstonderzoeksbureau Pocket Marketing/nXt  gaat samen met ons ‘geïnspireerd toekomstkijken’. Wat 
is in, wat is out? Hoe gaan onze klanten, onze medewerkers zich de komende jaren gedragen? Hoe kan dit 
onze business beïnvloeden?  

Hermans Konings: ‘Je kan de toekomst niet voorspel-
len, je kan ze je wel voorstellen. Door te kijken naar het 
veranderend gedrag van mensen, kan je je een beeld 
vormen van de komende jaren. Geïnspireerd door deze 
ideeën kan je trends initiëren. 

Dit gaat verder dan alleen maar kijken naar het gedrag 
van jongeren. Ik spreek niet over vergrijzing. Vijftigers 
willen ‘afgrijzen’, het grijs gaat er af en de kleur komt er 
bij. De babyboomers die binnen een jaar of 10, 60 of 70 
jaar oud zijn, willen nog dingen beleven, gedragen zich 
als jongeren. Mensen hechten ook meer belang aan de 
schoonheid van hun omgeving. Beautification is ook 
een trend.’  Met deze en andere trends kan je als onder-
nemer aan de slag. Genoeg stof ook om nadien bij een 
hapje en drankje met elkaar van gedachten te wisselen. 

Geïntrigeerd? 
Rep u op 26 februari naar Rijkevorsel. 
Deze avond kan dit gerust met uw fel-
gekleurde kleren, uw hippe leren vest 
en blitse sportwagen. 

Save the Date: 26 februari 2013 
Nieuwjaarsreceptie 
Voka kempen Noord

Voka kempen en Iok bouwen bedrijventerreinma-
nagement (btM) uit op de kempense industrieter-
reinen. Dit gebeurt in de schoot van de vijf lokale 
Netwerken van ondernemingen (loN’s) van Voka 
kempen. Via de loN van uw regio bepaalt u als lid 
van Voka mee welke projecten op welke terreinen 
opgestart worden. 

Iok voert de projecten uit (consortiumbewaking, 
groenbeheer, afvalophaling, kinderopvang, beweg-
wijzering …).  Voka staat in voor de communicatie 
rond bedrijventerreinmanagement naar onderne-
mingen toe en de organisatie van bijeenkomsten. 
Dit wordt gerealiseerd met de steun van het Agent-
schap ondernemen.

Herman Konings



Cosenco is specialist in gevelreiniging en -bescherming, 

betonherstelling, schilderwerken… In onze drang 

naar perfectie en innovatie volgen wij de nieuwe 

ontwikkelingen en regelgevingen op de voet. Dit uit 

zich in onze samenwerking, service en vooral de visie 

van onze medewerkers. 

Cosenco maakt deel uit van Group Suerickx, een 

groepering van specialisten waarbij het renoveren en 

beschermen van gebouwen en installaties voor de 

toekomst centraal staat. 

Betonrenovatie
Zuurbestendige bekledingen
Gevelrenovatie
GevelreinigingLammerdries 18G  

B-2440 Geel
T +32 (0)14 21 72 31 
F +32 (0)14 21 72 41

www.cosenco.be
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RENOVATIEMANAGEMENT

1202_Cosenco_advertentie_PROF_190x135.indd   1 28/02/12   10:25

van Riel
Grootkeukens

Precies zoals de 
veeleisende chef 

het wil

van Riel Grootkeukens
Industriezone Veedijk 1235
Bleukenlaan 13
2300 Turnhout

van Riel Grootkeukens specialiseert zich al meer 
dan twintig jaar in het ontwerp, de realisatie, het 
onderhoud en het herstellen van professionele 
keukens (ook voor scholen, rust- en ziekenhuizen, 
legerkazernes, gevangenissen). 

Ons productengamma omvat alle mogelijke 
kleine en grote horecatoestellen en volledige 
keukenuitrustingen. Wij werken uitsluitend met 
kwaliteitsmerken. 

In 2008, 2009 en 2010 behaalde van Riel Grootkeukens 
de Electrolux Service Excellence Award, een betere 
garantie op een topservice kunnen we u niet bieden.   

Onze technische teams staan 7/7 dagen paraat om uit 
te rukken voor dringende herstellingen.

Frank en Dirk van Riel 
Zaakvoerders van Riel Grootkeukens

Tel.: +32 (0)14 41 24 56
Fax: +32 (0)14 41 64 73
info@vanrielgrootkeukens.be
www.vanrielgrootkeukens.be 

HalveA4 horizontaal.indd   1 10/3/2012   12:35:36 PM
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De Witte Economie groeit in de kempen

Innovatieve bedrijven 
  vinden hun weg in 
  de zorgsector
Het minste wat je kan zeggen is dat de zorgsector in de kempen een sector in beweging is. Zorgcentra 
schieten als paddestoelen uit de grond. De ‘Witte Economie’ zit in de lift en zal in de toekomst alleen maar 
belangrijker worden. De zorgsector is de dag van vandaag ook een zeer innovatieve sector waarin bedrij-
ven met de meest diverse specialiteiten actief zijn. Heel wat vooraanstaande bedrijven uit de reguliere 
economie vinden in de sector een nieuwe afzetmarkt en zorgen door hun technologische innovaties voor 
een frisse wind en moderne aanpak. Je staat dan ook versteld met wie je allemaal te maken krijgt wanneer 
je een rusthuis of een woonzorgcentrum – zoals we dat tegenwoordig noemen -  wil bouwen of exploiteren.

R usthuizen hebben nog steeds niet de beste re-
putatie. Mensen denken dat rusthuizen  tries-
tige plekken zijn, waar de verzorging onder-

bemand is, het eten matig, de bewoners lastig zijn en je 
gewoon alle contact met de buitenwereld verliest. 
Natuurlijk ga je nog voorbeelden vinden van woon-
zorgcentra waar je liever niet je oude dag slijt, maar 
over het algemeen is de levenskwaliteit in deze cen-
tra er de jongste jaren flink op vooruit gegaan. Ook en 
vooral omdat meer en meer bedrijven uit de reguliere 
economie hun weg naar de zorgsector gevonden heb-
ben. 

In dit artikel maak je kennis met een aantal Kempense 
ondernemingen die de jongste jaren mee hun schou-
ders zetten onder de ‘Witte Economie’ en die samen 
met de traditionele spelers – vaak eerder medisch ge-
relateerde bedrijven – er voor zorgen dat de angst voor 
het rusthuis verdwijnt.

Actief met zorg uit Dessel
Actief met Zorg is een samenwerking van diverse ad-
viesverleners, die aanvullend zijn en resultaatgericht. 
Het bedrijf levert twee soorten diensten voor zijn klan-
ten: Actief met Zorg geeft advies en doet aan project de-
sign en project management. Daarnaast zijn ze gespeci-
aliseerd in zorgmanagement. 

‘Actief met Zorg is eigenlijk een partner voor investeer-
ders in projecten met een accent op zorg’, legt zaak-
voerder Marijke Beel uit. ‘Ons team begeleidt de in-
vesteerder door het totale zorgtraject: van concept tot 
en met opstart en exploitatie van de dienstverlening.  



Nieuwe leden

oktober 2012ondernemers 10

18

Die investeerders kunnen zowel bedrijven, investeer-
ders, als gemeenten zijn.’ Actief met Zorg gaat er prat op 
enkel in te stappen in projecten met een meerwaarde. 
‘Wij vinden dat een modern rusthuis niets mag zijn om 
bang voor te zijn’, zegt Beel. ‘Daarom begeleiden wij 
altijd projecten die een duidelijke toegevoegde waarde 
creëren. Een investeerder die overal het onderste uit de 
kan wil halen en nergens meer wil investeren dan het 
wettelijke minimum is voor ons geen goede partner. 
Wij zoeken steeds naar het perfecte evenwicht tussen 
kwaliteit en betaalbaarheid.’ 

know-how
Het takenpakket van Actief met Zorg is zeer breed. 
‘Onze rol is relatief nieuw in de sector’, vertelt Beel. 
‘Vroeger begon men een rusthuis te bouwen en de ini-
tiatiefnemers keken wel waar ze uitkwamen. Die ma-
nier van bouwen en exploiteren is niet meer haalbaar 
en betaalbaar. Er zijn verschrikkelijk veel normen en 
reglementeringen waaraan je vandaag moet voldoen, 
zowel bij de bouw als bij de exploitatie van een woon-
zorgcentrum. Een goede projectmanager is hierdoor 
onontbeerlijk geworden. Zonder de know-how van een 
specialist die vanaf dag 1 met alle partners rond de tafel 
gaat zitten, is de goede afloop op z’n minst twijfelach-
tig. Onze rol is dan ook heel divers. Wij overleggen met 
aannemers, onderhandelen mee met de bank, zoeken 
goede leveranciers, partners en personeel en gaan in de 
slotfase zelfs mee op zoek naar de toekomstige bewo-
ners van een project. Dit maakt onze job heel boeiend 
en het schenkt ook voldoening. Ons doel is steeds een 
project opleveren, waar we onze eigen ouders zonder 
problemen hun oude dag zouden laten doorbrengen.’

b&r uit Arendonk 
Wie een woonzorgcentrum wil bouwen heeft vanzelf-
sprekend een aannemer nodig. Nu voel je ons al ko-
men, ook voor een aannemer liggen er in de zorgsector 
heel wat specifieke uitdagingen te wachten. 
B&R Bouwgroep is een groep bouwgerelateerde be-
drijven met een toonaangevende rol in de eerder tra-
ditionele bouwsector. Omdat het bedrijf voortdurend 
innoveert sleept het de jongste jaren ook meer en meer 
projecten in de wacht in de zorgsector. 

‘Bouwen in de zorgsector is toch heel anders dan een 
traditioneel bouwproject’, zegt Sam Daems, directeur 
bij B&R. ‘Bij een traditioneel gebouw zorg je dat de 
vergunningen in orde zijn en klaar. Je start het project, 
volgt het plan van de architect en lost onderweg even-
tueel enkele problemen op. 
In de zorgsector komt er toch heel wat meer bij kijken. 
De overheid heeft sowieso een impact op de bouw-
plannen. We moeten ons houden aan flink wat regels 
en normen. Normen wat betreft minimum oppervlakte 
en speciale normen voor brandveiligheid en toegan-
kelijkheid zijn maar enkele voorbeelden. Wat ook spe-
ciaal is in de zorgsector is de verplichting om op elk 
moment conform de regels en normeringen te bouwen. 
Concreet wil dat zeggen dat we ons in een klassieke 
bouw moeten houden aan de regels zoals ze van kracht 
waren op het ogenblik dat de bouwvergunning werd 
afgeleverd. In de zorgsector moeten we ons ook hou-
den aan regels die veranderen op het ogenblik dat we al 
aan het bouwen zijn. Dat vraagt van de aannemer een 
enorme flexibiliteit.’ 

budget
Ook de manier van bouwen is vaak anders. ‘Bij zorg-
projecten proberen we veel te bouwen met prefab syste-
men’, legt Daems uit. ‘Dit is nodig om de bouwtermijn 
in te korten. Bij zorgprojecten is er vaak een heel strikte 
deadline. Los daarvan zijn de gebruikte materialen 
soms ook anders. Dit omdat binnen budget blijven voor 
de betaalbaarheid van het project van levensbelang is. 
Ook moeten we oog hebben voor korte verbindingen, 
efficiënt ruimtegebruik, eenvoudig onderhoud, ver-
minderen van de druk op het personeel. Een kleinere 
voetafdruk van het gebouw, herbruikbare structuur en 
minder verliesoppervlakte verminderen de druk op 
de omgeving. Om dit te kunnen doen is het belangrijk 
voor een aannemer om tijdig in een project betrokken 
te worden. En zelfs dan zien we dat we door onze erva-
ring vaak nog heel wat fouten uit de plannen kunnen 
halen. Ingrepen die dan weer een gunstig effect hebben 
op het te besteden budget.’

Marijke Beel en Marleen Marynissen van 'Actief met zorg'
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van riel Grootkeukens uit turnhout
Eens het gebouw er staat moet het natuurlijk nog in-
gericht worden. Een zeer belangrijke ruimte in een 
woonzorgcentrum is de keuken. De kwaliteit van het 
geserveerde voedsel is voor de bewoners vaak een van 
de belangrijkste waardemeters. 

‘Ik denk dat je gerust mag zeggen dat het succes van 
een rusthuis staat of valt met een goede keuken’, zegt 
zaakvoerder Frank van Riel. ‘Een keuken in een rust-

huis kan je dan ook niet vergelijken met een horeca-
keuken. In een horecazaak eet je meestal à la carte, in 
een rusthuis is het vooral belangrijk heel veel dezelfde 
maaltijden binnen een kort tijdsbestek te kunnen ser-
veren. Om dit te kunnen is de inrichting heel anders. 
De opbouw van zo’n rusthuiskeuken is zeer belangrijk. 
Om efficiënt te kunnen werken moet er heel goed na-
gedacht zijn over de afstanden tussen de verschillende 
toestellen. In een rusthuiskeuken zal je ook steeds stan-
daard een aantal toestellen vinden, zoals bijvoorbeeld 
een cutter om vlees fijn te malen. 

Ook nieuw in de moderne grootkeuken zijn toestellen 
die je kan voorprogrammeren. Dat gaat van combistea-
mers tot braadpannen. Via bijvoorbeeld een USB-stick 
geef je de bereidingsspecificaties in en het toestel zorgt 
dat de maaltijd er perfect uitkomt. Voor rusthuizen is 
dit zeer handig om dat veel gerechten daar toch anders 
klaargemaakt worden dan in een restaurantkeuken.’

temperatuur
Ook in de kwaliteitscontrole zit een belangrijk ver-
schil. ‘Kwaliteitscontrole is natuurlijk altijd belang-
rijk’, vertelt van Riel. ‘Gezien het om een gevoelige 
populatie gaat kunnen we tegenwoordig in een rust-
huiskeuken nog een stapje verder gaan. We trachten 
zoveel mogelijk aan temperatuurscontrole te doen. 
Combisteamers, koelingen, verdeelsystemen, ze kun-
nen allemaal voorzien worden van een registratie-
systeem om op elk moment de exacte temperatuur te 
kunnen bepalen, zodat de voedselveiligheid ook op 
elk moment gegarandeerd is.' 

van Riel
Grootkeukens

Precies zoals de 
veeleisende chef 

het wilthet wilt
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laeta Mensa uit Geel
Een goede keuken kan natuurlijk niet optimaal functi-
oneren zonder een goede kok. Laeta Mensa is een cate-
ringbedrijf met heel wat ervaring in de zorgsector. 

‘Wij nemen het beheer van de keuken in handen’, zegt 
zaakvoerder Rick Fonteyn. ‘Concreet betekent dit dat 
wij onder andere zorgen voor het nodige keukenperso-
neel, de samenstelling van de menu’s, de aankoop van 
de ingrediënten, het optimaliseren van de keukenwer-
king en het klaarmaken van de maaltijden.’ Een hele 
boterham, maar uiteindelijk gaat de meeste aandacht 
toch naar het uiteindelijke bord dat op tafel komt. ‘En 
hier liggen in een rusthuiskeuken toch andere accen-
ten dan in een gewone grootkeuken’, vertelt Fonteyn. 
‘In de eerste plaats stellen we onze menu’s traditioneler 
samen. Mensen eten in een rusthuis graag wat ze hun 
hele leven gegeten hebben. Experimenteren is dus ta-
boe in een rusthuiskeuken. Ook de bereidingsmethode 
is vaak anders. De maaltijd moet makkelijk te nuttigen 
zijn. De aardappelen en groenten zijn dus goed gaar en 
het vlees is fijngesneden of zelfs gemalen. Ook moeten 
we ons voedsel op een heel andere manier kruiden.’

Hoogtepunt
In een rusthuis staat meestal één gerecht op het menu, 
toch moet dit gerecht op verschillende manieren 
klaargemaakt worden en met de nodige aandacht ge-
serveerd. ‘We moeten rekening houden met heel wat 
verschillende diëten’, legt Fonteyn uit. ‘Diëten waar we 
dan soms, in overleg met de medische staf, ook weer 
van durven afwijken om de bewoner iets extra te kun-
nen geven. Op een speciale dag zoals een verjaardag 
bijvoorbeeld. Ook een bewoner met een streng dieet 
moet af en toe eens kunnen genieten. Want voedsel is 
heel belangrijk voor de bewoners, wij moeten er mee 
voor zorgen dat de mensen voldoende eten. Het zijn 
ook niet de makkelijkste klanten. Een uur is voor hen 
een uur en als ze het niet lekker vinden, komt er weinig 
tact aan te pas om dit kenbaar te maken. Aan de andere 
kant kijken ze echt uit naar de maaltijden, dat zijn let-
terlijk de hoogtepunten van hun dag. Het is een eer om 
deze te mogen verzorgen.’

Rick Fonteyn, zaakvoerder Laeta Mensa, met dochter Sarah
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DNCS uit Gierle
Ook veiligheid is in een modern woonzorgcentrum een 
aandachtspunt. Vroeger kon je een ziekenhuis of rust-
huis ongestoord binnen en buitenlopen, tegenwoordig 
is dat al heel wat minder het geval. 

‘En we staan in Vlaanderen nog maar aan het begin 
van deze evolutie’, zegt Gust Dierckx, bedrijfsleider van 
DNCS. ‘De zorgsector wordt bedreigd door een grote 
variatie aan beveiligingsuitdagingen en veiligheids-
risico’s. De bewoners van een woonzorgcentrum zijn 
door hun leeftijd al een makkelijke prooi voor dieven. 
En de overvloed aan medische apparatuur en medicij-
nen verhogen de aantrekkelijkheid dan nog eens. On-
danks deze risico’s is het belangrijk dat de beveiliging 
effectief is ingericht en toch niet voorbij gaat aan het 
feit dat er voor de bezoekers, medewerkers en patiën-
ten een vriendelijke, kalme en open sfeer moet worden 
gecreëerd. Flexibiliteit in de beveiliging is daarom es-
sentieel. Een centrum moet om 15 uur in de namiddag 
toegankelijker zijn dan om 3 uur in de nacht. En perso-
neelsleden moeten zich steeds vlotter kunnen bewegen 
door het gebouw dan bezoekers en eventueel bewo-
ners. Hiervoor zijn intussen verschillende systemen be-
schikbaar, configuraties die bijvoorbeeld gebruik ma-
ken van intelligente camera’s, hotspots, tags en badges.’

Menselijker
Naast het gebouw en de waardevolle voorwerpen in 
dat gebouw moeten ook de bewoners beveiligd wor-
den. ‘De tijden dat een moeilijke of dementerende be-
jaarde simpelweg werd vastgebonden zijn gelukkig 
voorbij’, vertelt Dierckx. ‘Om de mensen te beschermen 
tegen zichzelf kunnen we dezelfde beveiligingssys-
temen gebruiken. Sommige bewoners kunnen vrijer 
bewegen door de juiste badge te gebruiken. Bewoners 
met minder privileges lopen niet tegen een gesloten 
deur op, maar worden door een camera opgepikt in 
een zone waar ze nog geen gevaar lopen. Ze worden 
dan door een personeelslid onderschept en rustig terug 
naar hun leefruimte gebracht. Even veilig als vroeger, 
maar veel menselijker.’

Gust Dierckx, DNCS
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De Voka Health Community

Samen werken aan vernieuwingen  
   in de gezondheidszorg

Wat is Voka’s Health Community? 
In Voka’s Health Community komen ondernemingen, zorgaanbieders, patiëntengroepen en kenniscentra uit heel 
Vlaanderen samen om te werken aan vernieuwingen in de gezondheidszorg. 

We gaan samen aan de slag in kleine teams om nieuwe producten en diensten te realiseren die écht het ver-
schil kunnen maken voor patiënten. We diepen vier thema’s uit die cruciaal zijn voor innovatie in de healthcare: 
MHealth, wonen en zorg, patient-centric care en preventie. We wisselen ook info en kennis uit over interessante 
opportuniteiten voor verandering. 

Voka’s Health Community is een extra optie voor Voka-leden en overstijgt de regionale werking. 
Leden uit de Kempen zijn o.a.: Janssen Pharmaceutica, Probis en Actief met Zorg.

Het Health Community congres
Op dinsdag 25 september hield Voka’s Health Community zijn tweede congres in Berchem. De thema’s van deze 
editie waren patient empowerment en patient-centric care. Ruim 140 aanwezigen kregen er te horen wat het con-
cept user-centered design precies betekent. 

We bekeken enkele voorbeelden die tot stand kwamen met de steun van Voka (o.a. een project van bpost in Turn-
hout en E-diamant, een project van Flanders Care). Key note spreker Oscar Rietkerk kwam de richtlijnen bij op-
schaling van innovaties uitleggen. Er worden immers tal van nieuwe zaken bedacht en uitgetest, maar hoe zorg je 
ervoor dat ze ook op de ‘markt’ komen? Ten slotte werd er nagepraat op een gesmaakte netwerkreceptie. 

Jaarlijkse uitwisseling
Elk jaar gaat Voka’s Health Community op uitwisseling naar het buitenland. Dit jaar trekken we naar Denemar-
ken. Dit land heeft op het vlak van gezondheids- en (ouderen)zorg een inspirerende reputatie: het is pionier-ver-
nieuwer en ondernemend in samenwerking. Ook het beleid schuwt de opvallende maatregelen niet. We denken 
aan de vettaks of aan de fietssnelwegen in de hoofdstad.

Redenen genoeg voor de Health Community om dit jaar naar Kopenhagen te trekken van 21 tot 23 november. Op het 
programma staat onder meer een bezoek aan Lundbeck, een bezoek aan Ropox (assistieve oplossingen voor huis en 
werkplaats), een toelichting van het regionaal centrum Kopenhagen voor Healthcare over business modelling en een 
netwerkreceptie op uitnodiging en met steun van de Belgische ambassade en Flanders Investment & Trade. Er kun-
nen maximum 30 personen deelnemen, de reis is zowel open voor leden als niet-leden van de Health Community. 

Meer info  over Voka’s Health Community, over de reis naar Denemarken of een antwoord op andere vragen, kan 
u vinden op www.healthcommunity.be of bij sofie.staelraeve@voka.be (coördinator Health Community). 
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Digitale Signage

Verbeter uw externe en 
interne communicatie 
dankzij schermen
In de openbare en de semi-openbare ruimte zien we steeds meer grote en kleine beeldschermen en pro-
jecties opduiken. Niemand kijkt nog op van een scherm  in een winkel, bibliotheek of ziekenhuis. ook in 
ons eigen Huis van de ondernemer gebruiken we al enkele jaren beeldschermen om onze leden de weg 
te wijzen en te informeren. toch is Digitale Signage, zoals deze communicatievorm genoemd wordt, voor 
veel bedrijven nog onbekend terrein. twee kempense aanbieders van de technologie leggen uit wat de 
brede toepassingsmogelijkheden van deze publieke schermen voor bedrijven zijn.

W anneer je digitale schermen voor commu-
nicatie wil gaan gebruiken dan komt daar 
veel meer bij kijken dan enkel de aankoop 

van een goed scherm. Digitale Signage heeft enor-
me  mogelijkheden, maar er zijn evenveel  valkuilen. 
Om te beginnen moet je de doelstelling en doelgroep 
goed vastleggen. Daarnaast is ook bij schermcommu-
nicatie goede content van essentieel belang. Ook de lo-
catie van de schermen moet je weloverwogen kiezen en 
tenslotte is het heel belangrijk goed te bepalen welke 
boodschappen je wanneer toont. 

Externe communicatie
‘Niet de techniciteiten, maar uw specifieke doelstellin-
gen vormen de basis van de communicatie’, legt Nele 
Bruers, verantwoordelijk voor de strategische bege-
leiding bij DOBIT uit Olen uit. ‘Er is bijvoorbeeld een 
wereld van verschil tussen externe en interne scherm-
communicatie. 

Bij externe schermcommunicatie is vooral het bereiken 
van de klanten in de korte tijd die je ter beschikking 
hebt van essentieel belang. Wat wil u dat uw klanten 
doen, zien of horen? Welke systemen kunnen u helpen 
om uw transacties optimaal af te sluiten? Hoe vult u 
het spanningsveld tussen de wensen van uw klanten/
prospects en de kracht van uw onderneming? Deze 
strategieën zijn bijna altijd custom-made, omdat elk be-
drijf en elke situatie anders is.’ 

Het succes en de slagkracht van een digital signage-pro-
ject is afhankelijk van een groot aantal factoren. ‘Het is 
daarom zeer belangrijk een zeer goede analyse te doen 
voor je effectief schermen ophangt’, zegt Bruers. ‘ 



Nieuwe leden

oktober 2012ondernemers 10

26

In de eerste plaats analyseren we de locatie. Hoe po-
sitioneren we de schermen? Welk type scherm kiezen 
we voor welke locatie? Hoe zit het met reflecties, licht-
inval, kijkhoek, passage en de ‘focus of attention’ van 
de doelgroep? Naast de locatie is ook de inhoud van 
de boodschappen van belang, en dan vooral de rele-
vantie van de content op die locatie, met dat publiek en 
die omgevingskenmerken. Op een zonnige zomerdag 
communiceer je anders dan op een koude winterdag 
en in een filiaal gelegen in een centrumstad zijn andere 
boodschappen relevant dan in een filiaal van dezelfde 
keten in een kleine dorpskern.’

Interne communicatie
Wanneer we over interne schermcommunicatie spre-
ken veranderen de spelregels. ‘Bij externe communi-
catie tracht je zo veel mogelijk potentiële klanten te 
bereiken, bij interne communicatie moet je in principe 
iedereen kunnen bereiken’, vertelt Luc Van Lommel, 
managing partner bij Centomedia in Geel. 
‘Daarom dat ook bij interne schermcommunicatie de lo-
catie van de schermen zeer belangrijk is. De schermen 
moeten op plekken hangen waar iedereen passeert, in 
de inkomhal, aan de tikklok of in de refter. Maar ook in 
de verschillende afdelingen, omdat niet alle bedrijfsin-
formatie voor iedereen noodzakelijk is en die info moet 
je gericht kunnen verspreiden. 

Bij interne schermcommunicatie is afwisseling nog 
belangrijker dan bij externe. Wanneer je personeel de 
indruk krijgt dat er steeds hetzelfde op de schermen 
staat, kijken ze niet meer en  daalt de impact van de 
schermen gevoelig. Bij interne schermcommunicatie is 
het ook belangrijk om voor voldoende afwisseling te 
zorgen. Plaats niet enkel droge bedrijfsinformatie, want 
dat gaat snel vervelen.’ Schermen voor interne commu-
nicatie kunnen ook breder gebruikt worden dan deze 
voor externe communicatie. ‘Bij externe communicatie 
weet je dat de tijd die de gebruiker zal besteden zeer be-
perkt is’, zegt Van Lommel. ‘Bij interne communicatie is 
dat niet altijd het geval. Centraal geplaatste schermen 
kunnen bijvoorbeeld perfect gebruikt worden voor het 
briefen van medewerkers. Op deze manier is iedereen 
snel en efficiënt op de hoogte van de werkplanning. 

Je kan de schermen binnen een bedrijf ook gebruiken 
om een videoboodschap van het management te ver-
spreiden. Ideaal voor bedrijven die in posten werken 
en waar het bijna onmogelijk is om al het personeel op 
hetzelfde ogenblik in een ruimte te verzamelen. 

Een andere handige toepassing is de schermen gebrui-
ken als wegwijzer. In een bedrijvencentrum bijvoor-
beeld waar bedrijven al wel eens van etage of kantoor 
wisselen, kan je via een scherm makkelijk aangeven 
welk bedrijf je waar kan vinden. Het is ook een handi-
ge tool om bijvoorbeeld de bezetting van vergaderzalen 
weer te geven. Tenslotte is binnen een bedrijf scherm-
communicatie een ideale brug naar het intranet. Het is 
vaak echt niet makkelijk om je medewerkers warm te 
maken dit goed te gebruiken. Als ze door de schermen 
naar het intranet gelokt worden, kan je daar de sloga-
neske boodschap van het scherm nuanceren en verdui-
delijken.’

WIE ZIJN oNZE EXPErtS?

DobIt
DOBIT uit Olen is een specialist op vlak van digitale en 
technologische communicatie.  Het bedrijf biedt haar 
klanten oplossingen om efficiënt te communiceren. 
Dat doen ze met onze know-how en competenties 
op vlak van digital signage, touchtechnologie, direc-
tioneel geluid en custom made elektronica. Samen 
met de klanten zoeken ze naar de 'sweet spot' tussen 
technologie en toepassing. 

Centomedia
Centomedia uit Geel is een van de belangrijkste Bel-
gische spelers  in de digital signage markt. Het bedrijf 
zoekt steeds naar de passende oplossing voor haar 
klanten geïnspireerd door nieuwe technologie. Ze defi-
niëren nooit strikt vanuit die technologie maar plaatsen 
efficiënte communicatie  en usability voorop.  Cento-
media combineert innovatieve techniek en communi-
catie kennis tot een gepaste effectieve oplossing.
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‘tablets zijn een zegen voor werk’
Hij was al jaren een Apple-fan, maar de iPad vond hij eigenlijk maar een vreemd ding. 
totdat hij er toch snel eentje kocht en deze zakelijk ging gebruiken. Peter van loeve-
zijn wist toen dat werken veel slimmer kon. Hij verzamelde al zijn praktijkervaringen 
en in mei 2012 verscheen zijn boek Je iPad als mobiel kantoor, inmiddels in tweede 
druk verschenen. Hij adviseert organisaties over het zakelijke gebruik van tablets en 
geeft workshops waarin hij professionals de fijne kneepjes bijbrengt. Hier vertelt hij 
over MPS, do’s and don’ts en de meerwaarde van zijn boek.  

Denk in MPS
Vaak krijg ik de vraag: maar geef 

nou eens concrete aan waarom 
een bedrijf met tablets moet 
gaan werken. In mijn boek 
zeg ik daar het nodige over, 
maar ik heb het inmiddels sa-

mengevat in de lettercombina-
tie MPS®. MPS staat voor Mobiel, 

Papierloos en Slim. 

Mobiel
De tablet is handzaam, bied je voortdurende connecti-
vity met wifi/3G en cloudservices, je bent verbonden 
met bedrijfssystemen, je kunt altijd alles ophalen wan-
neer je het nodig hebt zonder erover na te denken of je 
het bij je hebt. Dat is echt mobiel werken.

Papierloos
Weg met alle stapels papier, de voortdurende strijd om 
het te ordenen, je moet alle aantekeningen altijd eerst 
verwerken, kost tijd en je bent nooit snel in je communi-
catie (wanneer heb je tijd om het verslag te maken?) om 
er snel mee te communiceren, maatschappelijk verant-
woord, minder ruimte want je hebt geen archiefkasten 
meer nodig die je anders vol zit te proppen met papier, 

Slim
De slimheid zit ‘m in de apps 
die informatie verwerken heel 
slim laten verlopen, die je crea-
tiviteit op elke moment onder-
steunen, die slim audio, video 
en tekst met elkaar combineren, 
De slimheid zit ‘m ook in de 
mogelijkheden om professio-
nals slimmer met elkaar te laten 
samenwerken. Denk bijvoor-
beeld aan projecten waarin de 
toegankelijkheid, snelheid en uitwisselbaarheid van 
informatie van groot belang is. Met tablets is veel meer 
mogelijk dan met welke instrumenten dan ook.

Om het voor bedrijven die nog niet overtuigd zijn, nog 
concreter te maken: nu gaat het echt over efficiënter 
werken waar elke manager zijn mond vol van heeft, nu 
gaat het echt over kostenbesparing waar elke organi-
satie alleen maar blij van wordt en nu gaat echt het om 
medewerkerswaardering door ze supergeavanceerde 
en coole technologie beschikbaar te stellen. Roepen dat 
tablets fun zijn en fun betaal je zelf maar, passen niet 
meer in deze tijd. Tablets zijn een zegen voor werk. 
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Drie do’s and don’t’s 
voor professionals met een tablet
Als je wilt beginnen met slimmer werken een tablet, dan 
moet je drie belangrijke dingen in de gaten houden:

Download zo min mogelijk apps. Dit is natuurlijk een 
hele lastige, met zo’n App Store, maar hou je hier aan. 
Je hebt iets nodig om bestanden op je iPad te krijgen 
of te kunnen raadplegen. Dat kan met een cloudservice 
als Dropbox of iCloud, of als je geen cloudservice mag 
gebruiken, met mail of met iTunes. 

Vervolgens heb je iets nodig om pdf-bestanden te lezen, 
maar ook van commentaar te voorzien. Goede apps 
hiervoor zijn GoodReader en iAnnotate. 
Dan heb je iets nodig om aantekeningen mee te maken, 
bijvoorbeeld Notability. Je zou nu ongeveer 3 apps heb-
ben. Wil je echt iets met Microsoft Office bestanden 
willen, dan is het zinvol om een app daarvoor te instal-
leren, zoals SmartOffice of QuickOfficePRO. 
En tot slot heb je een app nodig om meet e presente-
ren en presentaties te maken en dat is zonder twijfel 
Keynote. 
Dan heb je verder nog je agenda-app, een app voor je 
contacten, eentje voor taken en wellicht eentje voor je 
informatiebronnen. Dan zitten we op ongeveer acht 
apps. 

Zorg dat je de apps ook echt kent. Dit punt sluit na-
tuurlijk aan op het vorige, want des te minder apps je 
gebruikt, des te makkelijker is het om ze beter te leren 
kennen. In de praktijk zie je vaak dat de professional 
met een tablet op het moment van gebruik, bijvoor-
beeld in een vergadering, nog moet gaan uitzoeken hoe 
je documenten snel opvraagt, hoe je snel schakelt tus-
sen apps. Dat werkt niet en is dodelijk voor slimmer 
werken. Het is van groot belang om op andere momen-
ten veel te oefenen met de apps om ze eigen te maken. 
Gelukkig heb je veel hulpbronnen bij de de hand in de 
vorm van instructievideo’s en social media waarin veel 
ervaringen en tips en tricks worden gedeeld. Je kunt 
daarvoor bijvoorbeeld apps als Zite en Flipboard voor 
gebruiken.

Zorg dat je een behoorlijke handelingssnelheid hebt. 
Hiermee bedoel ik dat je bijvoorbeeld weet welke snel-
toetsen je hebt voor bijvoorbeeld speciale tekens, steeds 
terugkerende tekstpassages,  en welke mogelijkheden 
je hebt om snel tussen apps te schakelen en informatie 
uit te wisselen. Dit zijn van die dingen die je net als bij 
punt 2 niet moet gaan uitzoeken als je ze nodig hebt, 
maar op andere momenten moet gaan uitproberen. Dat 
is frustrerend voor de professional, maar ook voor col-
lega’s. In mijn boek noem ik deze mogelijkheden voor 
de iPad. 

En als je dan overtuigd bent, 
hoe begin je dan? 
Natuurlijk vind ik het aantrekkelijk wanneer gebrui-
kers mijn boek erbij pakken om aan de slag te gaan. 
Allereerst leid ik ze daarin via zes thema’s langs de be-
langrijkste zakelijke gebruiksmogelijkheden en vertel 
welke apps waarvoor geschikt zijn. 
Ten tweede is het boek een goed naslagwerk waarin je 
altijd snel op zoek kunt naar apps die voor jou interes-
sant kunnen zijn. Dat gaat sneller dan wanneer je de 
App Store gaat doorspitten. 
En tot slot is het vlot geschreven waarmee het een zeer 
toegankelijk boek is geworden. 

Ik was altijd in de veronderstelling dat iedereen de 
voorkeur geeft aan het e-book in plaats van aan de 
hardcopy, maar dat blijkt in de praktijk wat genuan-
ceerder te liggen. Veel professionals vinden het pret-
tig om het boek naast de tablet te hebben in plaats van 
erop. Ik zit nog te broeden op een app waarin je van-
uit de inhoud van het boek naar de verschillende apps 
kunt gaan om even iets te proberen. Dat zou een mooi 
vervolg op het boek zijn.
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Interne marketing essentieel om medewerkers aan te trekken

Nieuwe devices:  
deel van het egosysteem
Hr groeit straks uit tot de belangrijkste functie van uw onderneming, met ICt als ondersteunende drijf-
veer. Medewerkers aantrekken en behouden zal steeds essentiëler en moeilijker worden. u moet daarom 
het engagement en de impact van uw medewerkers verhogen. tablets en smartphones – twee essentiële 
onderdelen van het egosysteem bij uw medewerkers – zijn belangrijke marketingmiddelen om dat te berei-
ken. Het is de toekomst volgens Jean-Marie Stas, Marketing Manager bij belgacom.

T ot voor kort zag ons leven er anders uit dan 
vandaag. Tijd en plaats waren sterk met elkaar 
verbonden: om te werken begaven we ons naar 

een vaste, fysieke plaats. Dat gebeurde op vaste tijdstip-
pen. Professionele activiteiten vonden enkel plaats op 
kantoor, tussen negen en vijf. Alles ervoor of erna was 
vrije tijd. Die speelde zich niet af op kantoor. ‘Vandaag 
is die strikte aflijning er niet meer’, zegt Jean-Marie 
Stas, Marketing Manager bij Belgacom. ‘Onze activitei-
ten zijn losgekoppeld van tijd en plaats. We werken niet 
alleen op kantoor, maar ook thuis of op de trein. Tege-
lijk nemen we op kantoor regelmatig tijd voor ontspan-
ning, door persoonlijke e-mails te versturen of naar 
sociale netwerken te surfen.’

toestel is cruciaal
Opvallend in die evolutie is de rol van devices. Jean-
Marie Stas: ‘Mensen hebben hun smartphone of tablet 
altijd binnen handbereik. Het toestel is een onderdeel 
van de persoon: het behoort tot het egosysteem.’ 
Het is een inzicht dat evoluties als ‘de consumentise-
ring van IT’ en ‘Bring your own device’ in een nieuw 
perspectief plaatst. Meteen vormt het voor HR-afdelin-
gen een grote uitdaging. 

Jean-Marie Stas: ‘Medewerkers brengen niet alleen 
kennis en kunde naar uw bedrijf, maar ook een bepaal-
de attitude, hun idee over de ideale balans tussen werk 
en privéleven – én hun sociale netwerk, inclusief het 
toestel en de applicaties waarmee ze met dat netwerk in 
verbinding staan.’ De rol van het toestel is cruciaal: het 
device biedt moderne medewerkers de mogelijkheid 
om echt helemaal in de moderne wereld te staan.

op zoek naar performantie
Tegelijk kunnen we onmogelijk om een tweede maat-
schappelijke evolutie heen: de vergrijzing van de sa-
menleving. De vorm van de bevolkingspiramide ver-
andert. Om de pensioenen en de zorg voor het oudere 
deel van de bevolking betaalbaar te houden, zal de 
overheid op een creatieve manier naar nieuwe inkom-
sten moeten zoeken. Die inkomsten zullen onvermijde-
lijk uit de bedrijfswereld moeten komen.
Jean-Marie Stas: ‘Het plaatst ook ondernemingen voor 
een grote uitdaging. Enerzijds is er de war for talent: 
het wordt almaar moeilijker om goede profielen aan te 
trekken en aan boord te houden. Anderzijds is er de 
grotere belastingdruk: ondernemingen moeten creatief 
op zoek naar meer performantie en nieuwe diensten en 
producten.’

Engagement wordt belangrijk
ICT biedt veel mogelijkheden om de productiviteit van 
uw onderneming te vergroten: door de mobiliteit te 
verbeteren, door de processen te vereenvoudigen, door 
betere machine-to-machinecommunicatie, door meer 
integratie ... Dat zal in de toekomst niet langer volstaan. 
‘U zult uw klanten en medewerkers nauwer moeten 
betrekken bij wat u doet. Dat engagement wordt heel 
belangrijk’, aldus Jean-Marie Stas. Engagement speelt 
ook een sleutelrol in de war for talent. De retentiegraad 
ligt hoger bij medewerkers die een hechte band met 
hun bedrijf hebben ontwikkeld. Bovendien presteren 
die medewerkers beter.’ Onderzoek toont aan dat een 
oprecht trotse medewerker tot 21 procent performanter 
is dan iemand die zich op het laagste niveau van enga-
gement bevindt’, weet Jean-Marie Stas.
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Hoe engagement meten?
60 tot 70 procent van alle operationele uitgaven van 
een bedrijf hebben doorgaans met personeel te maken. 
Door het engagement van uw medewerkers te verster-
ken, kan uw onderneming haar productiviteit dus sig-
nificant verbeteren. De grootste uitdaging situeert zich 
daardoor niet zozeer bij de ICT-afdeling, maar bij HR. 
Maar hoe meet u engagement? Er zijn verschillende 
stappen: van vertrouwd en tevreden tot loyaal, aanbe-
volen en trots. De stappen houden sterk verband met 
de opbouw van de piramide van Maslow over de or-
dening van de menselijke behoeften. Fysieke behoef-
ten als voeding en slaap staan helemaal onderaan. 
Hogerop volgen veiligheid, liefde, waardering en zelf-
ontplooiing.

Innerlijke rust
‘Creativiteit is volgens Maslow de hoogste behoefte’, 
vertelt Jean-Marie Stas. ‘Het is echter maar mogelijk ze 
te vervullen wanneer eerst aan alle lager gesitueerde 
behoeften is voldaan. Zelfontplooiing is een voorwaar-
de om innerlijke rust te vinden en omgekeerd. Wanneer 
u de oefening maakt, zult u zien dat u niet alleen tech-
nische trainingen en managementopleidingen moet 
aanreiken, maar ook programma’s die op die innerlijke 
rust zijn gericht.’ Daarmee moeten uw medewerkers 
een beter evenwicht vinden. Interne rust maakt men-
sen beter bestand tegen de ingrijpende veranderingen 
van deze wereld en laat hun tevens toe creatiever te 
zijn. ‘De komst van tablets en smartphones heeft die 
balans verstoord. Medewerkers zijn bijvoorbeeld altijd 
maar bezig met e-mails voor het werk – ook ’s avonds 
of in het weekend. Het gevaar bestaat dat die overbe-
lasting op termijn de productiviteit afremt in plaats van 
verhoogt. Balans is hier de voorwaarde om tot meer en-
gagement te komen.’

Impact door uitdagingen
Engagement hangt dan weer in grote mate samen met 
impact. Jean-Marie Stas: ‘Iedereen wil het succes van 

zijn of haar acties voelen. Dat is impact. Er gaat een 
hele oefening aan vooraf. Om impact te kunnen heb-
ben, moet je weten wat je moet doen. Je moet ook de 
ruimte en de middelen krijgen. Je moet creatief kun-
nen zijn en de mogelijkheid krijgen om een taak af te 
ronden. En bovenal: je moet er erkenning voor krijgen 
van leidinggevenden.’ Om het engagement van uw me-
dewerkers te verhogen, moet uw onderneming hen de 
kans bieden om impact te hebben. Dat kan alleen als ze 
concreet weten wat het bedrijf van hen verwacht. ‘Uw 
medewerkers moeten vertrouwd zijn met de strategie 
van uw bedrijf. Tegelijk moeten ze hun plaats vinden in 
kortetermijnprojecten. Eigenlijk moeten ze iedere zes 
tot negen maanden een nieuwe uitdaging voorgescho-
teld krijgen’, aldus Jean-Marie Stas.

Innovatie en continuïteit
Om bij die projecten de best passende medewerkers 
in te zetten, is het uiteraard van cruciaal belang dat u 
weet wie uw meest getalenteerde medewerkers zijn. 
‘Hier komen we weer bij de mogelijkheden van ICT te-
recht’, gaat Jean-Marie Stas verder. ‘Een intern sociaal 
netwerk kan daarbij helpen: iets à la Facebook of Lin-
kedIn, maar dan alleen voor het eigen bedrijf. Het geeft 
uw medewerkers de mogelijkheid om meer informatie 
over zichzelf met uw onderneming te delen. Via wiki’s 
en blogs kunt u uw medewerkers kennis en ervaring 
laten delen.’ Dankzij Unified Communications kunnen 
uw medewerkers beter samenwerken. Dankzij telewer-
ken kunnen ze de ideale balans vinden tussen werk 
en privéleven, enzovoort. ‘Het gaat erom een nieuwe 
omgeving te creëren waarin ze zich ten volle kunnen 
ontplooien, hun engagement kunnen verhogen en meer 
impact kunnen hebben. Dat vraagt van uw bedrijf ui-
teraard ook visie en leiderschap: bij ICT om de beno-
digde technologie beschikbaar te stellen, maar ook 
bij HR en andere afdelingen. Het gaat erom het goede 
evenwicht te vinden tussen innovatie en continuïteit.”

Van motor naar ondersteuner
De verwachting is dat het belang van HR sterk zal toe-
nemen, met ICT als ondersteuning voor uw medewer-
kers en uw business. ICT evolueert zo van de motor 
voor productiviteit naar een ondersteunende dienst. 
ICT is de enabler die nieuwe businessmodellen helpt te 
realiseren. Maar het is vooral duidelijk dat het egosys-
teem uitgroeit tot de grote drijfveer achter ICT. ‘Tablets 
en smartphones vormen een onmisbaar onderdeel van 
dat egosysteem’, besluit Jean-Marie Stas. ‘U moet met 
die realiteit leren omgaan. Het vraagstuk ‘Bring your 
own device’ is maar een facet van een veel groter ge-
heel. U moet zich voorbereiden op de nieuwe uitdagin-
gen die op u afkomen: de vergrijzing, de instroom van 
digital natives … Richt u daarvoor op het engagement 
en de impact van uw medewerkers en probeer daar-
voor een nieuw evenwicht te vinden tussen mens en 
ICT.’
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De -doos
Shoppen in eigen streek was nog nooit zo leuk

T e koop: mooie sjaal, niet gedragen, prijs over-
een te komen. Het zijn de typische berichtjes 
die net na de eindejaarsfeesten opduiken op al-

lerhande tweedehandssites. En het is herkenbaar want 
we hebben het allemaal al wel eens meegemaakt, een 
cadeau krijgen waar we eigenlijk diep van binnen niet 
zo blij mee waren. Vervelend, zowel voor de ontvanger 
als voor de schenker. Voor de meeste mensen is dit een 
probleem, voor een goede marketeer een opportuniteit.

‘Met onze K-doos bieden we een 
lokale oplossing voor dit pro-
bleem’, vertelt bedenker Guido 
Geenen, de man achter het maga-
zine Onderox. ‘De K-doos is een 
cadeaubon waarmee je terecht-
kunt bij een groot aantal Kem-
pense handelaars.’

Met de eindejaarsperiode in het verschiet zijn veel 
werkgevers nog op zoek naar een leuk geschenk voor 
hun medewerkers. Ieder jaar opnieuw is het een las-
tige zoektocht, die eigenlijk nooit tot een goed einde 
gebracht kan worden. ‘Het is gewoon onmogelijk om 
voor iedereen goed te doen’, weet Geenen. ‘Omdat het 
ons ook regelmatig frustreerde zijn we op zoek gegaan 
naar een leuke en haalbare oplossing. Met onze K-doos 
vinden we uiteraard niet het warm water uit, maar ge-
ven we een lokale invulling aan het bestaand idee. 

K-doos is een nieuwe en meteen de leukste cadeaubon 
van de Kempen. Je kan ermee terecht bij de beste han-
delaars in de streek met een heel divers aanbod: kle-
ding, wellness, culinair, lifestyle, reizen, sport, avon-
tuur, enz. Op die manier krijgt de ontvanger altijd het 
juiste cadeau want hij profiteert van erg ruime keuze-
mogelijkheden.’

Steun collega-ondernemers
De bedoeling van de K-doos is tweedelig. ‘Ten eerste is 
het een ideale manier om iemand een cadeau te geven’, 
vertelt Geenen. ‘Je beslist, met een minimum bedrag 
van 25 euro, hoeveel je geeft en degene die het cadeau 
krijgt beslist zelf aan wat en waar hij of zij het bedrag 
uitgeeft. 
Op dit moment kan je met de K-doos al terecht in een 
zeventigtal handelszaken van zeer divers pluimage in 
de Kempen en het is de bedoeling deze lijst nog veel 
langer te maken. 

Een tweede insteek en die is niet onbelangrijk is het 
consumeren in de eigen regio stimuleren. Kempense 
werkgevers die hun medewerkers een K-doos cadeau 
doen, steunen indirect hun collega-ondernemers uit de 
regio. Simpelweg omdat de medewerker verplicht is de 
waarde van de K-doos in een Kempense handelszaak 
uit te geven.’

Inspiratiegids
De K-doos is dus een schot in de roos voor alle betrok-
ken partijen. De schenker is zeker dat hij een gepast 
cadeau geeft én dat hij mede-ondernemers steunt, de 
ontvanger kan zelf kiezen waaraan hij de K-doos be-
steedt en de partners van de K-doos – de lokale Kem-
pense handelaars – krijgen extra klanten over de vloer. 

‘Kempense bedrijven die partner van K-doos willen 
worden, betalen hiervoor een kleine bijdrage’, legt Gee-
nen uit. ‘In ruil hiervoor worden ze opgenomen in de 
lijst van deelnemende bedrijven op onze website en 
krijgen ze een plaats in de inspiratiegids die we twee 
keer per jaar uitgeven. Mensen die een K-doos cadeau 
kregen kunnen die dan bij hen verzilveren en achteraf 
verrekenen we het bedrag. 
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Weetjes

Gunstig woon-werkverkeer is één van de belangrijkste redenen om bij een werkgever te blijven

Belastend woon-werkverkeer is niet alleen onaange-
naam op de baan, het veroorzaakt ook concentratiepro-
blemen, verminderde productiviteit en meer stress op 
de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van HR dienst-
verlener, Securex. Bijna een derde van de Belgische 
werknemers ervaart het woon-werkverkeer als belas-
tend. In Brussel is dit zelfs bijna de helft. 

Zondag 16 september was het autoloze zondag. Een 
verademing voor de wandelaars en fietsers. Maar ook 
voor de vele werknemers die dagelijks de auto naar het 
werk nemen en in de file staan, is het een goed initiatief 
om het aantal wagens op de baan te verminderen. Een 
benchmarkonderzoek van Securex bij 1.525 responden-
ten toont namelijk aan dat een lastig traject tussen thuis 
en bedrijf negatieve gevolgen kan hebben op de presta-
ties op het werk.

Woon-werkverkeer is belastend
Bijna een derde van de Belgische werknemers vindt het 
woon-werkverkeer belastend (31%). Voor werknemers 
die in Brussel werken loopt dit zelfs op tot 45%. Ook 
in de provincies Luxemburg en Waals-Brabant vinden 
respectievelijk 48% en 42% van de werknemers hun 
woon-werktraject belastend. Leeftijd, geslacht, anciën-
niteit, grootte van de organisatie of werken in de pu-
blieke of privésector maakt geen verschil. Opmerkelijk 
is wel dat bedienden en kaderleden (35%) meer hin-
der ervaren van het woon-werkverkeer dan arbeiders 
(25%).

Van de werknemers die het woon-werkverkeer be-
lastend vinden, voelt 66% af en toe tot vaak stress op 
het werk, tegenover 58% bij diegenen die geen hinder 
ondervinden. Dezelfde trend geldt voor concentra-
tieproblemen. Werknemers die last ervaren van hun 
woon-werkverkeer hebben meer moeite om zich te 
concentreren op het werk (34%) dan zij die geen hinder 
ervaren (23%). Daarbovenop geeft 28% van de werkne-
mers met belastend woon-werkverkeer aan de laatste 
tijd minder te presteren, tegenover 15% van de werkne-
mers die zonder problemen op het werk geraken.

Fileleed
Ander onderzoek van Securex toont aan dat fileleed, 
ondanks de stress en de negatieve gevolgen, niet nood-
zakelijk een belangrijke reden is voor werknemers om 
hun bedrijf te verlaten. Fileleed staat zelfs niet in de top 
10 van redenen om te vertrekken. Gunstig woon-werk-
verkeer daarentegen is wel een van de 5 belangrijkste 
redenen om bij de werkgever te blijven. Voor vrouwen 
is dit nog belangrijker (71%) dan voor mannen (63%).

Maatregelen die het fileleed verzachten, zullen dus niet 
alleen zorgen voor betere prestaties van werknemers. 
Het promoten van o.a. openbaar vervoer, plaats- en 
tijdsonafhankelijk werken, is bovendien voor bedrijven 
een strategische beslissing in het kader van hun reten-
tiemanagement. “In tijden van structurele krapte is dit 
zeker een kaart die bedrijven kunnen uitspelen”, bear-
gumenteert Emely Theerlinck, HR Research Expert bij 
Securex. 

Bron: Securex

Nieuwe wet 'Schijnzelfstandigheid'

Een wet van 25/08/2012 blaast de strijd tegen de schijn-
zelfstandigheid nieuw leven in. 
Zij bevat een lijst met 9 criteria: 
1. Financieel of economisch risico? 
2. Financiële beslissingsmacht? 
3. Inspraak aankoopbeleid? 
4. Inspraak prijsbeleid? 
5. Resultaatsverbintenis? 
6. vaste vergoeding?
7. Vrijheid om personeel aan te werven? 
8. Slechts één opdrachtgever? 
9. Werkt hij in ruimtes die hij niet bezit en/of met ma-

teriaal dat door anderen ter beschikking gesteld of 
gefinancierd wordt?

Om op een zelfstandig verband te wijzen, moet het ant-
woord op de vragen 1, 2, 3, 4, 5 en 7  ja zijn en vragen 6, 
8 en 9 nee zijn. 

Vanaf 01/01/2013 geldt deze nieuwe wet in de bouw-, 
schoonmaak-, transport- en bewakingssector.

Bron: Van Havermaet Groenweghe 
sebastien.thijs@vhg.be
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InhoudWeetjes

KU Leuven waaiert uit over heel Vlaanderen … en ook over Antwerpen, Geel en Mechelen

Vanaf het academiejaar 2013-2014 telt de KU Leuven 42 
extra opleidingen. De universiteit heeft dan campussen 
in 11 steden verspreid over heel Vlaanderen. Dit is het 
gevolg van het integratiedecreet, dat op 5 juli 2012 werd 
goedgekeurd door het Vlaamse Parlement. De acade-
mische hogeschoolopleidingen uit de instellingen van 
de Associatie KU Leuven integreren in de KU Leuven. 
Ook de Katholieke Hogeschool Kempen, Lessius Ant-
werpen en Lessius Mechelen, die vanaf het academie-

jaar 2012-2013 operationeel heel nauw samenwerken 
onder de nieuwe naam Thomas More dragen hun 
academische opleidingen over aan de KU Leuven. Het 
betreft de opleidingen Industrieel Ingenieur in Geel 
en Sint-Katelijne-Waver (De Nayer) en de opleidingen 
Handelswetenschappen en Taal en communicatie in 
Antwerpen. 

Bron: Thomas More

Guy Vercauteren overhandigt Jan Hendrickx 'De 1-pagina-strategie'

Drie Kempenaren - Vic Wouters, Guy Vercauteren en 
Erik De Schutter - schreven samen een boek over stra-
tegie en het opstellen van een strategieplan. In dit boek, 
dat vanaf nu te koop is, reiken de auteurs een eenvou-
dige strategieoefening aan, ontwikkeld op maat en 
met de hulp van kmo-ondernemers. Guy Vercauteren 
overhandigde het eerste exemplaar aan Jan Hendrickx, 
algemeen directeur van Voka Kempen.

Veel Vlaamse ondernemers beschikken niet over een 
strategieplan en weten niet hoe ze er aan moeten be-
ginnen. Dit geldt zeker voor kmo-ondernemers. Het 
gevolg is dat in veel kmo's geen duidelijke koers wordt 
uitgezet. Er worden geen duidelijke strategiekeuzes ge-
maakt. Een gevaarlijke situatie in een marktomgeving 
die snel en ingrijpend verandert.

Een strategieplan is geen doel op zich, maar een nuttig 
beleidsinstrument dat je helpt om ernstig na te denken 
over de toekomst en duidelijke strategiekeuzes te ma-
ken. Het dwingt je om aan te geven wat echt belangrijk 
is, en wat niet. Het creëert focus binnen de organisatie. 
Tijd, geld en middelen worden beter besteed. Je neemt 
je lot in eigen handen en verhoogt de kans op slagen.

De hamvraag is dus: 
'Hoe ontwikkel je een strategieplan?'

De auteurs reiken je in dit boek een eenvoudige strate-
gieoefening aan, ontwikkeld op maat en met de hulp 
van kmo-ondernemers. Concreet bieden ze: 
- een overzichtelijk 1-pagina-strategieplan 
- een 10-stappen-strategieontwikkelingsproces dat 

haalbaar is voor elke ondernemer

Heb je gezonde ambitie, en wil je er echt voor gaan? 
Dan kan de 1-pagina-strategieoefening het pad effenen 
naar een succesvolle toekomst.

Meer informatie op:
www.de1paginastrategie.be



35

oktober 2012 ondernemers 10

InhoudJuristenpool

DISClAIMEr
De teksten voor deze juristenpool worden aangeleverd door de juristen die lid zijn van de 
pool. Alhoewel wij ons inspannen om informatie te verstreken waarvan wij denken dat ze 
actueel en juist is, kan Voka Kempen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor 
enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie.

Familiebedrijf erven  
   is niet meer vrijgesteld
De regels voor het schenken of erven van een familiebedrijf zijn gewijzigd. Voortaan geldt er een vrijstel-
ling voor de schenking van familiebedrijven en niet meer voor de vererving ervan. In de successie wordt 
de vrijstelling vervangen door een belastingtarief van 3% of 7%. Dit om ondernemers te doen nadenken 
tijdens hun leven over de opvolging en de toekomst van hun bedrijf. 

 

D e onderneming op een fiscaalvriendelijke 
manier overlaten, met eventueel behoud van 
controle en behoud van inkomsten, zal nu 

best tijdens het leven gebeuren. De continuïteit van de 
onderneming staat daarbij voorop en de gelijke behan-
deling van de kinderen, waarbij sommige mogelijks 
niet geïnteresseerd zijn in een actieve rol in het bedrijf, 
dient bij een schenking een pasklare oplossing te vin-
den. 

Enkel voor familiale ondernemingen
De vrijstelling van schenking of de bijzondere suc-
cessietarieven van 3% of 7% gelden enkel voor onder-
nemingen met een familiaal karakter. Dit is dan een 
nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf 
of een vrij beroep dat door de schenker/erflater of zijn 
echtgenoot of samenwonende, al dan niet samen met 
anderen, persoonlijk wordt geëxploiteerd en uitgeoe-
fend. De schenker of erflater moet, al dan niet samen 
met zijn familie, op het ogenblik van de schenking of 
overlijden de volle eigendom bezitten van 50% (of in 
sommige gevallen 30%) van de aandelen van het fami-
liebedrijf. 

Noodzaak van reële economische activiteit
De familiale vennootschap moet een werkelijke eco-
nomische activiteit uitoefenen. De gunstmaatregelen 
gelden niet wanneer de activiteit zich beperkt tot een 
louter passief optreden, zoals het louter beheer van 
onroerende goederen of het louter verkrijgen en aan-
houden van deelbewijzen. Intragroepsdiensten, met 
uitzondering van het louter verstrekken van waarbor-
gen of zekerheden aan verbonden vennootschappen, 
gelden wel als kwalificerende exploitatie. Zuivere pa-
trimoniumvennootschappen worden uitgesloten. Een 
burgerlijke maatschap, stichting administratiekantoor, 
holding, of zelfs managementvennootschap kunnen 
belastingvrij geschonken worden. 

Voorwaarde van voortzetting onderneming 
De activiteit van het familiebedrijf moet minstens drie 
jaar na de schenking of het overlijden zonder onder-

breking worden voortgezet. De aanvankelijke activiteit 
dient niet noodzakelijk behouden te blijven, wel wordt 
vereist dat er een ononderbroken activiteit binnen de 
onderneming is. De activiteit kan door anderen dan de 
begunstigden/erfgenamen verder gezet worden. 

Herbekijk uw vroegere fiscale planning
De vroegere opgezette structuren om het familiebedrijf 
belastingvrij te laten vererven zijn mogelijks niet meer 
fiscaal optimaal. Een nieuwe successieplanning is dan 
noodzakelijk waarbij zowel de volle eigendom, vrucht-
gebruik als blote eigendom kan geschonken worden 
met belastingvrijstelling. Er kan ook in verschillende 
stappen geschonken worden, of enkel bepaalde onder-
delen, onder opschortende voorwaarden, met behoud 
van controle en inkomsten, edm. Een aangepaste plan-
ning op maat is aangewezen. 

bron:
Bart Ameye, advocaat
Taxandria Advocatenkantoor
Rodendijk 40A 2980 Zoersel
Tel: +32 (0)3/366.59.73 - Fax: +32 (0)3/366.59.72
Mail: ameye@taxandria-advocatenkantoor.be  
www.taxandria-advocatenkantoor.be



KPMG & Partners 
Accountancy* behaalt 
opnieuw Qfor 
kwaliteitscertificaat 

Al geruime tijd staat het Qfor kwaliteitscertificaat bekend 
als een objectief signaal van de betrouwbaarheid en de 
kwaliteit van de processen en diensten aangeboden 
door opleidingsorganisaties en consultingbureaus. 
Maar even belangrijk is dat dit kenteken voor 
professionalisme interessante financiële mogelijkheden 
kan bieden aan in het Vlaams Gewest gevestigde KMO’s 
(via KMO Portefeuille) en ondernemingen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (via Agentschap Ondernemen). 
KPMG Fiduciaire – sinds kort in de adviesmarkt bekend 

als KPMG & Partners 
Accountancy – ging eerder 
dit jaar het uitdagende 
Qfor selectieproces aan en 
behaalde voor de tweede 
keer op rij met grote 
onderscheiding het Qfor 
kwaliteitscertificaat. 

 
Erwin Devis, 

kantoorverantwoordelijke KPMG & Partners 
Accountancy in regio Kempen, vertelt: “De toekenning van 
het Qfor kwaliteitscertificaat is het resultaat van een grondige 
externe doorlichting van KPMG & Partners Accountancy’s 
dienstverlening volgens de Qfor kwaliteitsmethode. De 
doorlichting omvat enerzijds een objectief onderzoek naar 
klantenperceptie en klantentevredenheid, en anderzijds een 
audit van onze interne processen. De evaluatie is uiteraard 
een erkenning van onze kwaliteit en professionalisme tot 
op heden, maar nog belangrijker vinden wij de invloed van 
dergelijk label naar de toekomst toe. Het zet ons immers 
aan om continu onze werkmethoden verder te verbeteren.” 

Erwin: “Wij zijn bijzonder trots op deze erkenning en zijn 
verheugd, dankzij onze motivatie “het altijd beter te doen”, 
de komende jaren nog meer toegevoegde waarde aan onze 
cliënten te kunnen bieden. Onder meer het uitstekende prijs-
kwaliteit aspect van ons op de KMO gericht business model, 
onze regionale aanwezigheid en onze kijk op het gebruik van 
moderne accountancy-tools als motor achter een inhoudelijk 

sterke adviesverlening, worden vandaag positief 
onthaald. Maar we mogen natuurlijk niet stil 
blijven staan. Hoewel onze Qfor-certificatie 
geldt tot 2015, werken we nu reeds aan nieuwe 
concepten en tools, zoals bijvoorbeeld het 
KMOnline webportaal dat eerstdaags aan onze 
cliënten zal worden voorgesteld. Dit webportaal 
biedt onze cliënten 24u/24 op beveiligde wijze 
toegang tot de door ons beheerde dossiers, 
inclusief documenten als facturen en analyses. 
Het is een ‘levende’ omgeving, wat betekent dat 
onze cliënten niet enkel documentatie kunnen 
raadplegen maar ook daadwerkelijk kunnen 
communiceren en participeren.”

Dankzij de Qfor-certificatie kunnen organisaties 
tot 50% subsidies ontvangen voor bepaalde 
niet-recurrente adviezen van KPMG & Partners 
Accountancy. Hoewel de subsidieregeling in een 
aantal maximumbedragen voorziet (doorgaans 
EUR 5.000 per kalenderjaar en per domein: 
‘advies’, ‘advies over innoveren’ en ‘advies 
over internationaal ondernemen’), kan deze 
tussenkomst een belangrijke steun in de rug 
betekenen. 

Erwin Devis,  
Director,  

KPMG & Partners Accountancy

Voor meer informatie over de activiteiten van het KPMG & Partners 
team in de Kempense regio, alsook mogelijkheden op vlak van 
subsidies, kan u vrijblijvend terecht bij Erwin Devis, op het num-
mer 014 24 69 41, of per e-mail op edevis@kpmg.com.
 
www.kpmg.be

* KPMG & Partners is de handelsbenaming waarmee KPMG Fiduciaire burgerlijke CVBA diensten aanbiedt aan KMO’s op het vlak van boekhouding en administratie, 
accountancy en tijdelijke boekhoudkunige ondersteuning.

Onze Qfor-certificatie 

geldt tot 2015, maar  

toch werken we nu reeds 

aan nieuwe concepten 

en tools, zoals het  

KMOnline webportaal.
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InhoudConsultants @ your service

DISCLAIMER
De teksten voor deze bijdrage worden aangeleverd door partners. 
Alhoewel wij ons inspannen om informatie te verstrekken waarvan wij 
denken dat ze actueel en juist is, kan Voka Kempen in geen enkel geval 
aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als 
gevolg van het gebruik van de informatie.

SD Worx, Kleinhoefstraat 7, 2440 Geel
T +32 (0)14 – 57.11.20
Kmo.geel@sdworx.com
http://www.sdworx.com

Stabiele socialprofitsector valt op 
door loyale en tevreden medewerkers
47% van socialprofitmedewerkers nog altijd bij eerste werkgever
Zorg- en welzijnsmedewerkers veel meer tevreden over hun job dan doorsnee belg. 
loonvoorwaarden spelen nauwelijks een rol
Helft van het overwegend vrouwelijk socialprofitpersoneel werkt deeltijds

Niet minder dan 47% van de werknemers uit de so-
cial profit is nog nooit van werkgever veranderd (Bel-
gië 31%). Deze opmerkelijke trouw vertaalt zich in een 
hoge gemiddelde bedrijfsanciënniteit van 14 jaar, te-
genover 9 jaar voor de doorsnee Belg. Driekwart van de 
socialprofitmedewerkers (76%) werkt trouwens al meer 
dan tien jaar in de sector. Een zorgmedewerker die van 
job verandert, verdwijnt niet uit die sector, maar kiest 
in de regel voor een andere job binnen de social profit, 
dikwijls binnen een andere subsector (ziekenhuizen, 
bijzondere jeugdzorg, thuiszorg, woon- en zorginstel-
lingen, etc). 

Dat zijn een aantal opmerkelijke vaststellingen uit een 
grootschalig SD Worx-onderzoek naar instroom, door-
stroom en uitstroom in de social profit, het eerste in zijn 
soort. De social profit komt uit dat onderzoek tevoor-
schijn als een bijzonder stabiele sector op het vlak van 
tewerkstelling. Zo ligt de uitstroom bij socialprofitorga-
nisaties met 10% bijzonder laag. 

De social profit is ook een overwegend vrouwelijke sec-
tor (83%), waar 50% van de werknemers een deeltijdse 
baan heeft (België 26,6%). Hun voorkeur gaat uit naar 
organisaties die bekend staan als goede dienstverle-
ners, eerder nog dan als goede werkgevers. Slechts 13% 
kiest een organisatie omdat ze betere loonvoorwaarden 
kan bieden dan de concurrentie. 

Slechts 10% uitstroom
 ‘Aangenomen wordt dat er een grote uitstroom uit de 
zorg- en welzijnssector is,’ zegt Lon Holtzer, Vlaams 
zorgambassadeur, ‘maar dat blijkt niet te kloppen’. Het 
uitstroombereik van alle Belgische sectoren ligt tussen 
6% en 27%. Met slechts 10% uitstroom situeert de social 
profit zich in de onderste regionen van dit bereik. 

54% van de socialprofitmedewerkers 
werkt al meer dan 20 jaar in de sector 
Socialprofitmedewerkers blijken bijzonder loyaal te 
zijn tegenover hun werkgever én trouw aan de sector. 
Zowat de helft (47%) van de werknemers uit de social 
profit is nog nooit van werkgever veranderd. Deze op-
merkelijke trouw vertaalt zich in een hoge gemiddelde 
bedrijfsanciënniteit van 14 jaar, tegenover 9 jaar voor de 
doorsnee Belg. Meer dan de helft van alle medewerkers 
die zijn of haar organisatie verlaat, gaat in een andere 
subsector van de social profit werken.

Social profit medewerker 
zoekt job dicht bij huis
De social profit is ook een overwegend vrouwelijke sec-
tor (83%), waar 50% van de werknemers een deeltijdse 
baan heeft (België 26,6%). Driekwart van de medewer-
kers kiest ook bewust voor een zorgorganisatie dicht bij 
haar/zijn woonplaats. Slechts 13% kiest een organisatie 
omdat ze betere loonvoorwaarden kan bieden dan de 
concurrentie.
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Het Milieu- en MVo-charter provincie Antwerpen

‘Goed voor het imago  

  en een streepje voor  
     op concurrenten’
Voka – kamer van koophandel kempen start deze maand met het werven van bedrijven om deel te nemen 
aan de cyclus 2013-2014 van het Milieu- en MVo-charter van de provincie Antwerpen. ‘De druk vanuit de 
samenleving naar bedrijven toe om aandacht te schenken aan milieu en sociale aspecten wordt steeds gro-
ter’, zegt Gilbert Degroote, diensthoofd Afdeling Milieuvergunningen Antwerpen, en sinds het eerste uur lid 
en reeds een aantal jaren voorzitter van de evaluatiecommissie van het Milieucharter. ‘Het behalen van het 
Milieu- of MVo-charter is dan ook een ideale manier om stap voor stap tot een goed intern beleid te komen.’

Het project 'MVO/Milieucharter provincie Ant-
werpen' wil een impuls geven aan kleine en 
middelgrote bedrijven om hun bestaande MVO 

of milieusituatie te verbeteren. Het project spoort bedrij-
ven aan om MVO of milieugerelateerde acties binnen 
een systematisch kader te plannen en uit te voeren. Deze 
acties zijn concrete maatregelen die verder gaan dan wat 
wettelijk of in de vergunning(en) is opgelegd. ‘

Toen we in 1998 met het Milieucharter van start gin-
gen was een milieubeleid nog niet zo vanzelfsprekend 
als het intussen geworden is’, legt Degroote uit. ‘Veel 
Antwerpse bedrijven hebben toen dankzij ons charter 
de eerste schuchtere stappen gezet. Wanneer je de actie-
punten van toen bekijkt en vergelijkt met de actiepunten 
die bedrijven nu voor zichzelf definiëren dan zie je wat 
een enorme weg we al afgelegd hebben. In de beginjaren 
was je als bedrijfsleider al vooruitstrevend als je een re-
lightingproject opstelde om de energieverspilling aan te 
pakken of wanneer je wat aan de persluchtlekken ging 
doen. Vandaag zien we dat bedrijven echt op zoek gaan 
naar structurele en duurzame maatregelen.’

Waarom deelnemen?
Bedrijven die deelnemen aan het Milieu- of MVO-char-
ter verbinden zich er toe stappen te zetten die verder 
gaan dan het wettelijke kader, waarom zouden ze dat 
doen? ‘In de eerste plaats zoals eerder al gezegd om-
dat de samenleving het vraagt’, somt Degroote op. ‘Een 
tweede belangrijke reden is de evolutie van de wetge-
ving. Op termijn zal de wetgeving verstrengen en zul-
len alle bedrijven die extra inspanningen moeten doen, 
bedrijven die nu al een charter behalen nemen een be-
langrijke voorsprong. Het charter zorgt ook voor een 
gedragen kader binnen een onderneming. Je kan als 
bedrijfsleider wel vinden dat milieu of MVO belangrijk 
is, het is ook een kunst om het thema levend te hou-
den. Daar zorgt de deelname aan het charter voor. De 
actiepunten worden opgevolgd door de evaluatiecom-
missie en hierdoor verdwijnen de goede voornemens 
niet. En een laatste belangrijk punt is de begeleiding, 
vanuit Voka Kempen en vanuit de overheid. De deel-
nemers krijgen een startaudit, er zijn voortdurend er-
varingsuitwisselingen, bij vragen kan je beroep doen 
op de experts binnen Voka Kempen en binnen de over-
heidsdiensten.’

Waarde van het charter
De deelnemers krijgen uiteindelijk een charter in han-
den. Heeft dat document ook een waarde? ‘Uiteraard, dat 
is onze functie in het verhaal’, besluit Degroote. ‘De eva-
luatiecommissie, waarin mensen zetelen vanuit verschil-
lende milieugerelateerde instanties, zorgt voor een onaf-
hankelijke eindbeoordeling. Onze ervaring leert dat de 
meeste deelnemers ook effectief hun charter halen, maar 
bij een onvoldoende prestatie grijpen we ook in. Om de 
waarde van het charter intact te houden, moeten we dat 
doen. Door die consequente houding is het charter van 
de provincie Antwerpen nu een document dat goed is 
voor het imago van een bedrijf, dat bij subsidieprojecten 
extra punten oplevert en dat bedrijven die over een char-
ter beschikken een streepje voorgeeft op concurrenten.’
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Het MVo/Milieucharter inspireert tot 

duurzaam ondernemen
Sinds de opstart in 2000 evolueerde het Milieucharter tot een pragmatisch, laagdrempelig zorgsysteem 
met het accent op resultaten in plaats van op procedures.
tientallen deelnemers uit de provincie genereerden al aanzienlijke milieuwinst door de realisatie van zorg-
vuldig gekozen actiepunten in overleg met de evaluatiecommissie. Naast klassiekers als rationeel gebruik-
maken van perslucht, preventie van afval en verpakkingen en het in kaart brengen van het waterverbruik, 
kregen ook nieuwe thema’s aandacht zoals mobiliteit, noodplanning, interne en externe communicatie. 

Vanaf cyclus 2011-2012 werd het Milieucharter uitge-
breid met mensgerichte en maatschappelijk gerela-
teerde acties in het kader van Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen. Hiermee sluit het charter verder 
aan bij nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijfsle-
ven en in de maatschappij. 

Met deze nieuwe accenten bevestigen de deelnemers de 
waarde die zij hechten aan de maatschappelijke rol van 
hun bedrijf in de omgeving. In Ondernemers stelt de 
Milieudienst telkens enkele pareltjes voor van concrete 
realisaties. Hoewel deze uitgevoerd werden binnen de 
specifieke context van een onderneming, kunnen zij ze-
ker stimulerend werken voor andere bedrijven. 

lavetan neemt haar papierverbruik onder 
de loupe en bespaart 75% op de papier-
aankoop
Lavetan NV is een ISO 17025 geaccrediteerd labo dat 
analyses uitvoert voor de voedingsindustrie, de indus-
triële dierproductie en de farmaceutische sector. Het 
bedrijf verhuisde in juni 2008 de microbiologische af-
deling van Vosselaar naar de Veedijk in Turnhout. De 
chemieafdeling werd in december 2010 overbracht naar 
Turnhout. De uitgevoerde labo-analyses omvatten mi-
crobiologische en chemische analyses op stalen uit de 
bovenvernoemde sectoren.

MVo/MIlIEuCHArtEr ProVINCIE ANtWErPEN CyCluS 2013-2014

WAT? 
Het Antwerpse MVO/Milieucharter 
is een hulpinstrument om het be-
drijfsbeleid rond duurzaam onder-
nemen te structureren en te wer-
ken aan continue verbetering van 
de prestaties op milieu, sociaal en 
economisch vlak.

WIE? 
Elk performant bedrijf dat op een 
evenwichtige en geïntegreerde 
manier aandacht wil besteden aan 
economische, milieu en sociale 
aspecten.  Sinds de hervorming 
van de ecologiepremie, heeft 
een KMO bovendien recht op een 
subsidiebonus indien het beschikt 
over een geldig milieucharter.

HOE? 
Via het ondertekenen van het Ant-
werps MVO/Milieucharter enga-
geren bedrijven zich om proactief 
te werken rond bepaalde MVO/
milieu-thema’s, waaraan jaarlijks 
concrete acties gekoppeld worden.  
Tijdens een jaarlijkse evaluatie be-
oordeelt een team van onafhan-
kelijke deskundigen de   geleverde 
prestaties en denkt het evaluatie-
team constructief mee over aan-
dachtspunten en verbeteropties.   
Bij een positieve evaluatie worden 
de bedrijven gehonoreerd voor hun 
prestaties op een feestelijke aca-
demische zitting en ontvangen ze 
het jaarcertificaat uit handen van 
gedeputeerde Rik Röttger.

Voor meer info en inschrijvingen 
kan je contact opnemen met 
Peggy Verheyden
014 56 30 30
peggy.verheyden@voka.be
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lavetan en het Milieucharter
Lavetan nam als eerste labo deel aan het Milieucharter 
van de Provincie Antwerpen.  Eén van de actiepunten 
bestond er uit om meer inzicht te verwerven in de to-
tale papierstroom binnen de organisatie. Er werd ge-
focust op drie papierstromen: rapportage, verslagen 
van ringonderzoeken en resultaten van blinde testen. 
Tevens werd het printgedrag van de werknemers op de 
korrel genomen. Door het invoeren van een vernieuwd 
Limssyteem in het labo wordt er papierloos gewerkt en 
loopt alles via een barcodesysteem. 

Klanten van Lavetan die rapporten per post of via een 
bode (toer) ontvangen, werden gecontacteerd met de 
vraag of  het rapport in de toekomst elektronisch mocht 
verstuurd worden. De respons was overduidelijk po-
sitief: de hoeveelheid rapporten die per post of via de 
toer vertrok, daalde van 34% naar 15%. Ook het aantal 
rapporten dat via fax bezorgd werd, daalde van 23% 
naar 20,5%.

De verschillende  externe labo’s werden eveneens ge-
contacteerd met de vraag of ze hun resultaten elektro-
nisch wilden aanleveren. De documenten konden zo 
elektronisch geklasseerd worden en als bijlage meege-
stuurd worden met het staal in het centrale LIMS-sys-
teem. Hierdoor moet het rapport niet meer gekopieerd 
worden om het daarna op drie verschillende plaatsen 
te bewaren: op het secretariaat, in de boekhouding en 
bij de wetenschappelijk verantwoordelijke. Het is nu 
elektronisch raadpleegbaar voor alle betrokken func-
ties.

Het resultaat is spectaculair: vroeger kwam 100% van 
de externe rapporten op papier toe. Momenteel wordt 
98% van de externe rapporten elektronisch ontvangen. 
Slechts 2% van de rapporten ontvangt Lavetan nog op 
papier. Ook de verslagen van ringonderzoeken en re-
sultaten van blinde testen worden voortaan allemaal 
elektronisch bewaard en niet meer op papier.

Door de restjes papier op de printer na te kijken, werd 
ontdekt dat er rapporten werden afgedrukt die in de 
routine een error opleverden. Deze rapporten werden 
dan als een soort ‘foutmeldingsrapport’ geprint, ook al 
was dat niet nodig. Door het hergroeperen en/of  uit el-
kaar trekken van de printprocessen werd dit overbodig 
printen verholpen. 

Al deze acties samen genereerden een besparing van 
75% op papieraankoop. Dit resulteerde zowel in een 
economisch als in een milieuvoordeel.

lavetan en de milieudienst van 
Voka – kempen

Lavetan maakte kennis met de milieudienst van 
Voka – Kempen bij de begeleiding van het Mili-
eucharter. Ondertussen is de samenwerking uit-
gebreid. In het kader van een kwaliteitscertificatie 
voerde de milieudienst voor Lavetan een Gap Ana-
lyse uit om te evalueren in hoeverre de bestaande 
werking van het labo voldoet aan de eisen van ISO 
14001. Samen met de milieuconsulent werd een mi-
lieuaspectenmatrix opgemaakt waarin de milieu-
impact van de bedrijfsactiviteiten bepaald en gewo-
gen wordt.

Lavetan nv
Veedijk 56
2300 Turnhout
014 44 34 74
www.lavetan.be

Door het invoeren van een vernieuwd Limssyteem in het labo wordt er papier-
loos gewerkt en loopt alles via een barcodesysteem.

12  12  12
Start: 18h00

Sluit het jaar in stijl af en kom genieten van een hapje en een drankje op 
onze eindejaarsreceptie. Schrijf je alvast in op www.eindejaar.vokakempen.be

EINDEJAARSRECEPTIE

OPEN MANUFACTURING CAMPUS TURNHOUT 

Op de site van Philips 
Slachthuisstraat 96 - 2300 Turnhout

vanroey.be
vanroey.be

webstore.be
webstore.be

Structurele partners: Activiteiten partner: Sponsors:



Goede medewerkers wilt u niet kwijt. Integendeel, u wilt ze motiveren. Maar hoe? Opslag staat vaak 

niet in verhouding tot de loonkosten. En veel extralegale voordelen zijn lang niet meer zo voordelig. 

Gelukkig bestaan er alternatieven. Een aanvullende bescherming bij arbeidsongevallen, bijvoorbeeld. 

Of oplossingen die mikken op de langere termijn. De ideale manier om u te verzekeren van loyale 

werknemers. Zonder te vergeten dat ook u, als werkgever, uzelf en uw gezin beter kan beschermen. 

Kom er nu over praten met de KBC verzekeringsagent in uw buurt. 

Hoe zorgt u dat uw medewerkers niet gaan lopen?

www.kbc.be/verzekeringsdoorlichting

Uw KBC verzekeringsagent, altijd een stapje voor. 

4879-9-KBC verzek bureaustoel LO_297x210_Q_NL.indd   1 23/08/12   12:01
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De opstart van PlAto

Een veelbelovende start 
van een tweejarig traject

O p het domein van den Eyck in Kasterlee be-
gonnen zestig Kempense ondernemers en 
hun peters en meters op vrijdag 21 septem-

ber aan hun PLATO-traject. Twee jaar lang zullen ze 
regelmatig samenkomen om kennis te delen en over te 
dragen. Tegelijk zullen ze werken aan netwerkvorming 
tussen kmo’s onderling, de kaderleden van de peterbe-
drijven en de verschillende gastsprekers.

De vier PLATO-groepen die vorige maand van start 
gingen zijn de eerste in de Kempen die het volledige 
traject helemaal onder de vleugels van Voka Kempen 
zullen afleggen. En de kick-off was alvast veelbelo-
vend. De peters, meters en deelnemers waren 21 sep-
tember een hele dag aanwezig op het stijlvolle domein 
den Eyck. 

‘Het was de perfecte locatie voor een eerste kennisma-
king’, zegt Innes Borghs, PLATO-coördinator bij Voka 
Kempen. ‘Al de deelnemers ruilden een dag hun werk-
plek in voor deze prachtige omgeving. Ze maakten uit-
gebreid kennis met het PLATO-concept en met elkaar. 
Op het programma stonden een kennismakingsronde, 
verschillende teambuildingactiviteiten en workshops 
en er waren ook voldoende informele momenten om de 
eerste banden te smeden. De kick-off doet het beste ver-
moeden voor de rest van het traject en ik wil heel graag 
alle begeleiders en deelnemers bedanken om van deze 
dag alvast een succes te maken.’

Na afloop waren de reacties lovend en enthousiast:

‘zeer interactief programma’

‘het belooft een boeiend traject te worden’

‘ ik kijk uit naar de volgende sessie’

‘ ik heb honger naar meer’



De Nederlandse eetgewoontes  
gaan we u niet leren.

Maar wel hoe u optimaal uw cash management kunt 
inrichten in Nederland.

ing.be/business

Internationaal zaken doen is voor veel bedrijven zowel een uitdaging als 

een opportuniteit. Zelfs in een buurland als Nederland is het belangrijk 

om een gesprekspartner te hebben die de nodige kennis en ervaring 

heeft om uw cash management optimaal te organiseren. Contacteer uw 

ING Relationship Manager om uw onderneming internationaal te laten 

groeien dankzij onze aanwezigheid in meer dan 40 landen.

ING België NV – Bank – Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 
2789. Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel.

297x210_ING_IZD_Coutumes_INGmag_Fish_FRNL.indd   2 07/09/12   15:48
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oPlEIDINGSAANboD
NAJAAr 

2012
Aankoop & logistiek

Di 23 okt SeMiNARie Doelgericht aankopen

Do 22 nov SeMiNARie Duurzaam aankopen van producten, 
elektrische toestellen en voeding

PC-Vaardigheden

Di 20 nov WoRKShop Excel voor gevorderden

Do 6 dec WoRKShop I-pad for business use

Persoonlijke vaardigheden en leiderschap

Di 6 nov WoRKShop Assertief zijn kan je leren

Di 27 nov WoRKShop Efficiënt vergaderen en overleggen

Di 11 dec WoRKShop Time management voor leidinggeven-
den

Internationaal ondernemen

Di 6 nov** Samenbeladingslogistiek bij in- en uitvoer

Do 29 nov** SeMiNARie Kostenefficiënt exporteren

Innovatie

Di 6 nov** WoRKShop Espacenet: Lees de patenten van uw 
concurrenten

Financieel & fiscaal

Di 13 nov oNtBijtSeSSie De managementvennootschap

Di 4, 11 dec WoRKShop Kostenbeheersing en budgettering

bedrijfsleiding en management

Wo 7 nov 
e.v

Opleiding Overheidsopdrachten: Nieuw wetgevend 
kader

Do 8, 15, 22 
nov, 20 dec

Basisopleiding Leiding geven en het coachen van 
mensen en teams

Di 13 nov oNtBijtSeSSie De managementvennootschap

Di 04 dec SeMiNARie De jeugd is tegenwoordig…

Ma 10 dec Zelfdiscipline voor zelfstandige ondernemers

HrM, Sociaaljuridisch

Vrij 23 nov oNtBijtSeSSie Subsidies HR

Veiligheid en milieu

Do 22 nov SeMiNARie ISO 50.001-energiemanagement

Do 13 dec SeMiNARie De carbon footprint een meerwaarde 
voor uw onderneming?

Sales

Do 29 nov SeMiNARie Prijsnegotiatie, een verhaal apart

Info en inschrijving op onze website: 
www.voka.be/kempen/agenda
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oNtbIJtSESSIE 
De managementvennootschap
Wat na Crombez?

uw trainers: Luc Eberhardt en Dirk Wanten, Deloitte Fiduciaire

De managementvennootschap blijft in trek, maar ligt momenteel wel 
onder vuur. Opdat u dit fenomeen met kennis van zaken zou kunnen 
benaderen, biedt dit seminarie een verhelderend antwoord waarbij 
de belangrijkste principes en spelregels toegelicht zullen worden.

onderwerpen die aan bod komen:
• Rechtsvorm en aansprakelijkheid van de managementvennoot-

schap.
• Inhoud van het managementcontract.
• Hoe de belastbare basis van de vennootschap vastgesteld wordt 

en aan welk tarief de belasting geheven wordt.
• Dividenduitkering, kapitaalvermindering en de opbouw van een 

extralegaal pensioen via de vennootschap.

Di 13 november 2012 van 8.00u tot 11.00u. 
Ontvangst vanaf 8.00u met ontbijt.

WorkSHoP
Assertief zijn kan je leren
Met respect voor anderen, opkomen voor jezelf

uw  trainer: Marleen Miechielsen - Graydon

Assertiviteit is meer dan alleen uw ideeën bij anderen ingang te 
laten vinden. Assertief zijn betekent dat je in staat bent om je eigen 
persoonlijkheid uit te drukken, zonder dat dit vijandigheid oproept. 
Het betekent dat je neen kan zeggen zonder dat je je schuldig 
voelt, het laat toe dat je vertrouwen hebt in jezelf en dat je pro-
bleemloos moeilijke beslissingen kan nemen.
Inhoud

Niemand is altijd assertief, maar wanneer je meer greep wil krijgen 
op je eigen omgeving, wil opkomen voor uw eigen visie is deze 
opleiding de ideale basis. U leert hoe u uw kwaliteiten beter kan 
gebruiken doordat u bewust wordt van het effect dat uw gedrag, 
gedachten en emoties hebben op uw functioneren.

Inhoud
• Wat is assertiviteit ? 
• Definitie en kenmerken 
• Hoe assertief ben ik ? (test) 
• Subassertiviteit - agressiviteit 
• Hoe kan ik mijn visie kenbaar maken ? 
• Hoe los ik conflicten constructief op ? 
• Hoe zeg ik op een aanvaardbare wijze nee ? 
• Praktijksituaties en oefeningen 

Di 6 november 2012 van 9.00u tot 17.00u. 
Ontvangst vanaf 8.45u 

WorkSHoP 
Excel voor gevorderden
Maken van dashboards

uw  trainer: Hans Swinnen - InFidem

U beschikt over een grote hoeveelheid data, maar u weet niet hoe 
u ze gestructureerd kunt voorstellen. U hebt een massa informatie, 
maar wat u exact wil aantonen krijgt u niet gevisualiseerd. U rap-
porteert vaak, en zou uw rapporten een professionele look willen 
geven.

Inhoud
• Structuur van een dashboard
• Scenario's invoeren
• Dynamische grafieken
• Functies in boordtabellen
• Advanced pivot table calculations
• Voorwaardelijke opmaak in depth
• KPI-mogelijkheden met Excel
• Besturingselementen in depth
• Inleiding tot slices (excel 2010)
• Toegang tot websites, fora en andere informatiebronnen
• Praktijkcases en modellen

Di 20 november 2012 van 9.00u tot 17.00u. 
Ontvangst vanaf 8.45u

SEMINArIE 
Duurzaam aankopen van producten, 
elektrische toestellen en voeding
Met een concrete strategie op weg

uw trainer: Rob Renaerts - Coduco

Duurzaamheid lijkt het nieuwe toverwoord in de communicatie van 
vele organisaties. Dit is een positieve evolutie die alleen maar kan 
worden toegejuicht. Meer aandacht voor milieu en sociale criteria 
in het beleid van overheden en bedrijven is een goede zaak, ook 
voor uw imago als bedrijf. Jammer genoeg is het niet altijd even 
gemakkelijk duurzame producten te terug te vinden waardoor de 
aankoop ervan wordt bemoeilijkt.

Inhoud
• Inleiding MVO
• Impact van voeding en bureaumaterialen op het milieu.
• Inleiding in duurzaamheidslabels
• Praktijkvoorbeelden
• Werksessie in drie groepen
• Vragen en antwoorden
• Conclusies met degustatie van enkele producten

Do 22 november 2012 van 9.00u tot 12.30u. 
Ontvangst vanaf 8.45u 

WorkSHoP 
Efficiënt vergaderen en overleggen
Vergaderen met focus op resultaten

uw trainer: Herlinde Anthonissen - Cenzes

Hoe leid ik een vergadering? Vergaderen wordt door de deelne-
mers vaak ervaren als een noodzakelijk kwaad. Er wordt te weinig 
of net te veel vergaderd, er wordt te lang of inefficiënt vergaderd, 
we komen niet tot besluitvorming omdat er te veel onenigheid is 
of omdat er te veel tussendoor gebabbeld wordt, de personen die 
aanwezig moeten zijn, zijn er niet,...

Inhoud
• Wat wens ik te bereiken met een vergadering?
• Wie bepaalt de agenda?
• Wie leidt de vergadering?
• Wat met verslaggeving?
• Welke types van vergadering zijn er en wanneer pas ik welk type toe?
• Ik wens te evolueren maar hoe ga ik om met verandering en 

onzekerheid?
• Hoe ga ik om met weerstand tegen verandering?
• Mijn collega's en medewerkers werken meer naast elkaar dan 

met elkaar. Hoe laat ik een groep evolueren tot een team?
• Iedereen heeft zijn of haar kijk op het bedrijf of de organisatie. 

Hoe kunnen we tot een gemeenschappelijk doel komen?

Di 27 november 2012 van 9.00u tot 13.00u. 
Ontvangst vanaf 8.45u

Het volledige aanbod van onze opleidingen kan u 
online terugvinden op:
www.voka.be\kempen\kameracademie

Meer info:
www.voka.be\kempen\agenda
katrien Adriaensens
katrien.adriaensens@voka.be
Wim Nobels
wim.nobels@voka.be

opleidingen
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recordjaar voor 
Vliegende Starters brigade
Jonge mensen zetten nog te weinig de stap naar het ondernemerschap. Daarom organiseert Voka - kamer 
van koophandel kempen samen met Antwerpen-Waasland en Mechelen al 10 jaar interactieve sessies in 
de scholen zelf, De Vliegende Startersbrigade. Het vorige schooljaar was voor de Vliegende Starters bri-
gade een recordjaar.

D eze Vliegende Startersbrigade, onder leiding 
van Magda Calleeuw, doet jaarlijks tientallen 
scholen aan om op een interactieve manier 

jongeren te informeren en te motiveren om de stap naar 
het ondernemerschap te zetten. 
De infosessies starten met filmpjes waarin een aantal 
jonge ondernemers getuigen over hun onderneming en 
de start ervan. Studenten krijgen heel wat praktische 
‘tips & tricks’. Partners zoals Xerius, Sociale Verzeke-
ringsgroep VEV en Magda Calleeuw, administratief en 
fiscaal raadgeefster, werken mee aan de realisatie van 
de infosessies. 
De provincie Antwerpen steunt de Vliegende Starters-
brigade. Er zijn door deze sessies heel wat Antwerpse 
jongeren gemotiveerd om de stap naar het onderne-
merschap te durven zetten.

recordjaar
De Vliegende Startersbrigade trekt in de provincie 
Antwerpen van school naar school en brengt er gratis 
praktijkgerichte infosessies over het opstarten van een 
eigen zaak met als doel de ondernemingszin van jonge-
ren te stimuleren. 
‘Het succes zet zich jaar na jaar voort’, zegt Magda 
Calleeuw. ‘Tijdens het schooljaar 2011-2012 heeft de 
Vliegende Startersbrigade ruim 4000 leerlingen bereikt 
verspreid over een honderdtal scholen in de provincie. 
Dat was voor ons een recordjaar. De laatste drie school-
jaren heeft de Vliegende Startersbrigade meer dan 
11.000 jongeren bereikt in de provincie Antwerpen.’ 
Kortom, de Vliegende Startersbrigade bouwt samen 
met de scholen mee aan de brug naar het ondernemer-
schap, een leerrijke schakel die niet mag ontbreken.

De Vliegende Starters brigade komt naar je toe
Hoe werkt het?
De infosessies vinden plaats in de school zelf. De 
onderwerpen die aan bod komen zijn uit het leven 
gegrepen en vooral praktijkgericht. Tijdens twee 
lesuren of een halve dag, afhankelijk van de af-
spraak met de betrokken leerkracht, is er dialoog 
en krijgen jongeren het antwoord op 1001 vragen. 
Op verzoek van de school of in overleg met de vak-
leerkracht kan het programma aangepast worden, 
of kunnen concrete vragen van studenten ingelast 
worden. De sprekers zijn mensen die met beide 
benen in de praktijk staan, durvers en doorzetters, 
voor wie het ook ooit ‘een grote stap’ was.

Voor wie is dit initiatief bedoeld?
De Vliegende Startersbrigade richt zich naar (voor)
laatstejaarsstudenten uit het algemeen secundair 
(ASO), het beroepssecundair (BSO), het technisch 
secundair (TSO) en het Deeltijds Beroeps Secundair 
Onderwijs (DBSO) in heel de provincie Antwerpen. 
Voor hogescholen en universiteiten hebben we een 
aangepast traject.

Voor meer informatie over de 
Vliegende Startersbrigade surf naar: 
www.vliegendestartersbrigade.be
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Investeer in intelligente energienetwerken

‘Doe iets met de energie in je buurt!’
Nu onze energiebevoorrading in de dagelijkse actualiteit centraal staat, winnen concepten van lokale, 
decentrale energievoorziening en smart energy grids aan belang. 

U hebt zich deze vragen ongetwijfeld al gesteld: 
kan ik de overtollige warmte, koude, CO2, … 
niet zinvoller aanwenden in mijn eigen pro-

ces? Of kan ik die niet verkopen aan mijn buur? Wat 
doe ik met de restwarmte uit het koelproces of data-
center? Wat met de surpluswarmte uit mijn ovenpark? 
Verbruikt mijn bedrijf zelf voldoende energie om foto-
voltaïsche panelen lonend te maken? Zijn er misschien 
mogelijkheden om energie op te wekken uit verzameld 
bio-afval en behoort een bio-warmtekrachtkoppeling 
zo tot de mogelijkheden? 

Waar bedrijven zich samen vestigen, ontstaan moge-
lijkheden voor duurzaam clusteren. Clusteren kan met 
twee of meer. Het komt erop aan om inzicht te verwer-
ven in de eigen energieproductie, het eigen verbruik en 
bijgevolg het surplus. Van daaruit kunnen crosslinks 
uitgezet worden die rekening houden met periodiciteit, 
continuïteit en de vraag en het aanbod naar energie 
op elk ogenblik. Die vraag en aanbod moeten immers 
voortdurend in balans zijn: vandaag nog steeds dé gro-
te  onderzoeksuitdaging voor netwerkspecialisten.

Maar zonder het te weten leggen bedrijven op deze 
wijze wel de eerste kiemen voor intelligente energie-
netwerken. En ook al is er nog veel onderzoek nodig 
alvorens zo’n smart energy grids straks op grote schaal 
operationeel zijn, bedrijven die nu al ervaring en ken-
nis opdoen op vlak van decentrale energieopwekking 
hebben straks wel een streepje voor. 
Uiteraard dient tussen bedrijven onderling administra-
tief ook een en ander geregeld te worden. Alleen met de 
juiste multilaterale afspraken voorkomt men verrassin-
gen als straks de continue instroom toch niet verzekerd 
blijkt of de buur wil verhuizen. Er is immers de initiële 
investering en die moet renderen. Belangrijk is daarom 
de parameters en hun trend correct in te schatten zodat 
van de juiste premissen vertrokken wordt.
Beleidsmakers op lokaal, intercommunaal, provinciaal 
vlak, bedrijfsparkmanagers, bedrijfsleiders, … : ze han-
teren energiegerelateerde criteria om optimale configu-
raties voor bedrijfsparken uit te tekenen. Wedden dat 
over enkele jaren het vraag- en aanbodprofiel van een 
bedrijf mee bepaalt op welk bedrijfsterrein men zich 
best vestigt!

Benieuwd hoe VITO dit samen met uw bedrijf aanpakt?
Voor meer informatie surft u naar: www.vito.be/kmo 
of contacteer ons: 
michel.lievens@vito.be 
eric.deschutter@vito.be

Kempense 
InnovatieRaad 
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“Geef ons voorbeelden van kmo’s die innoveren”, citeren we een ondernemer.

De kempense Innovatieraad (kIr), een samenwerking tussen 12 intermediaire organisa-
ties, heeft die vraag goed begrepen. Vrijdag 9 november (14u – 19u) zetten ze in turnhout 
het grootste Innovatiefeest in de regio op voor bedrijven en non-profit organisaties. Een 
licht programma, met vooral veel aandacht voor innovatiebeelden in de praktijk en in-
spirerende netwerking. 

•	 Bezoek	doorlopend	de	innovatiepicknick	van	meer	dan	40	Vlaamse	bedrijven
•	 Hoor	welke	plannen	Minister	Lieten	heeft	om	innovatie	financieel	nog	sterker	te	ondersteu-

nen de volgende jaren
•	 3	bedrijven	(micro,	klein	tot	groot,	non-profit)	krijgen	de	eer	om	de	eerste	Kempense	Innova-

tie-award te winnen
•	 De	KIR-leden	geven	u	in	primeur	mee	hoe	hun	samenwerking	u	een	concreet	voordeel	kan	

bieden vanaf 2013
•	 Alle	ruimte	voor	netwerking	met	het	nodige	vocht	en	hongerstillers.

Kortom: laat u als bedrijfsleider, directie- of kaderlid vooral inspireren en merk hoe tastbaar in-
novatie is voor elk bedrijf, klein of groot. Meer info vindt u op www.feestvandeinnovatie.be waar 
u zichzelf en uw collega-directieleden of medewerkers meteen kan inschrijven. 

Kempense 
InnovatieRaad 

nodigt uit...

Diamanten sponsor Gouden sponsor Gouden sponsor Gouden sponsor

vrijdag 9 november • 14u - 19u

you are in(no)vited
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Engagement en hulp bedrijfsleven is onmisbaar

‘Dankzij Cunina gingen al 12.000 
kansarme kinderen naar school’
In Geel op kempense grond geboren en getogen, heeft Sophie Vangheel haar naam niet 
gestolen. Verpleegkundige van opleiding, is zorgzaamheid haar levenshouding. toen ze in 
1989 voor een Canadese organisatie naar Haïti trok, werd ze van dichtbij geconfronteerd 
met geweld en armoede. Een beschieting in een klaslokaal en de kogels door de boekentas-
sen van de kinderen zien scheuren, het doet iets met een mens. Sophie besluit dat de zorg 
voor kansarme kinderen in de wereld een zakelijker aanpak verdient. op 23 november 1990 
wordt Sophie’s droom werkelijkheid: Cunina wordt opgericht. 

De naam is ontleend aan de Latijnse mythologie en bete-
kent: “Godin van de wieg”. De plek waar je wieg staat is 
vaak bepalend voor de kansen die je krijgt in het leven. 
Wie in de Westerse wereld geboren wordt, krijgt meestal 
alle kansen op een goede scholing. Word je echter gebo-
ren in een hutje in Haïti of Zoeloeland, dan zijn de kan-
sen op zelfontwikkeling zo goed als onbestaand. Cunina 
is een Vlaamse ontwikkelingsorganisatie die zich met 
peterschappen en projecten in een aantal ontwikkelings-
landen richt op het verhogen van de toegang tot en de 
kwaliteit van het basis- en secundair onderwijs, onaf-
hankelijk van enige politieke, religieuze of maatschap-
pelijke overtuiging. 

Lang voor er sprake was van MVO verbond Sophie haar 
idealisme met financiële zakelijkheid. De eerste 16 jaar 
werd er geopereerd vanuit de huiskamer! De werkings-
kosten worden volledig betaald door de evenementen 
die Cunina opzette. De vzw organiseerde bijvoorbeeld 
meer dan 300 concerten. Zo kwamen de Wiener Sänger 
Knaben driemaal optreden in Vlaanderen, exclusief ten 
voordele van Cunina. De ambassadeurs van Cunina – 
Wouter Torfs (Schoenen Torfs) en mediacoryfeeën Sabi-
ne De Vos, Luc Appermont en Nathalie Meskens – dra-
gen Cunina in het hart. Ze betalen hun reizen zelf, en 
getuigen veelvuldig en belangeloos waar Cunina voor 
staat. De talloze persartikels verschijnen kosteloos. Sop-

hie is tevreden met de erkenning als NGO (2004) en de 
uitstraling die dat met zich brengt, maar ze ziet af van 
elke vorm van subsidiëring. Zij wil het pragmatisme be-
houden. Cunina moet een vzw blijven die zelf de wer-
kingsmiddelen genereert en daar rationeel mee omgaat. 
Het PR-budget van de vzw wordt dan ook tot een mini-
mum beperkt! 

Cunina is zélf een familiale KMO die zonder subsidies 
werkt en kàn werken, omdat ze zelf op zoek gaat naar 
middelen en die vervolgens zeer verstandig en sober 
inzet. In januari 2006 verhuisde de vzw naar een eigen 
Cunina-Huis en werd het backoffice team versterkt met 
vier nieuwe, vaste medewerkers. 
Door toedoen van Cunina kregen al meer dan 12.000 kin-
deren de kans om naar school te gaan. Momenteel zitten 
er meer dan 2.000 Cunina petekinderen op de school-
banken: Cunina-trajecten die 12 jaar duren en waarbij 
lager en middelbaar onderwijs doorlopen worden! Cu-
nina realiseerde gedurende 22 jaar al meer dan 70 kleine 
en grootschalige bouwprojecten: Cunina villages in het 
noorden van de Filipijnen, familiehuizen in Zuid-Afrika, 
Cunina scholen of skill centers op het dak van de wereld 
in de Himalaya. 

Het engagement en de hulp van het bedrijfsleven is on-
misbaar. In de globaliserende wereld wordt steeds meer 
industriële activiteit verplaatst, gerealloceerd naar ont-
wikkelingslanden. Als Westerse bedrijven ook morgen 
in die landen nog werknemers willen kunnen rekruteren 
met de nodige competenties, is het misschien nog zo gek 
niet dat ze investeren in de opleiding en scholing van de 
kinderen in die landen. 



Wij hebben 
kennis van 
zaken, vooral 
de zaken 
uit uw buurt.

Start uw zaak op met onze  
lokale expert en de steun van het 

Europees Investeringsfonds.

U start een zaak? Dat treft: dat doen wij ook. Elke 
dag opnieuw en in uw buurt. Onze lokale specialist 
Business Banking geeft u onderbouwd advies en 
biedt u begeleiding op maat. Bovendien vertelt hij  
u meer over het Europees Investeringsfonds.  

De garantie van dat fonds kan ervoor zorgen dat  
u zelf minder waarborgen moet aanbrengen of dat 
u een korting op uw krediet geniet. 
Geïnteresseerd? Contacteer uw lokale specialist 
Business Banking of surf naar belfius.be/starters.

Deze financieringsaanvraag geniet een garantie verleend binnen het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie van de Europese Unie.

Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.

P-DXIA-8066 MMC Starters campagne 2012_297x210_NL_FR.indd   1 05/09/12   11:44
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recordopkomst voor Familiedag Voka kempen

kempense bedrijven 
waarderen werknemers
Voka – kamer van koophandel kempen organiseerde op zaterdag 15 september in bobbejaanland in licht-
aart opnieuw haar tweejaarlijkse Familiedag. Meer dan tweeduizend kempense werknemers beleefden op 
kosten van hun werkgever een topdag in het plezantste land. ‘Deze recordopkomst is meer dan ooit een 
signaal dat onze bedrijven ook in moeilijke tijden investeren in hun mensen’, zegt Jan Hendrickx, algemeen 
directeur van Voka kempen.

D e tweejaarlijkse Familiedag van Voka Kempen 
is een event voor het hele bedrijf én het hele 
gezin. Het is een uitgelezen kans voor de le-

denbedrijven van Voka Kempen om hun werknemers 
een ongebonden dag vol plezier aan te bieden. 
‘Onze bedrijven en zeker onze kmo-bedrijven zijn op 
dit ogenblik bezig met hun core business’, legt Hen-
drickx uit. ‘Alle energie gaat naar het behouden en ver-
beteren van de bedrijfsresultaten. Met de organisatie 
van de Familiedag proberen we onze leden werk uit 
handen te nemen. Wanneer een bedrijf zelf zo’n dag 
op stapel moet zetten, kruipt daar toch heel wat werk 
in. Door deze formule kant en klaar aan te bieden aan 
onze leden, kunnen onze bedrijven hun werknemers 
een leuke dag bezorgen.’

Investeren in mensen
En dat deden ze massaal. ‘Onze vijfde Familiedag was 
een groot succes’, vertelt Hendrickx. ‘Voor de eerste 
keer mochten we meer dan tweeduizend Kempense 
werknemers ontvangen en hen een aangename dag te 
bezorgen. 

Naast al de troe-
ven van Bobbe-
jaanland ontvin-
gen ze van ons 
enkele kleine at-
tenties en konden 
ze deelnemen aan 
een wedstrijd met 
mooie prijzen. 
Deze werknemers 
werken in veer-
tig verschillende 
bedrijven, wat 
bewijst dat er heel wat Kempense bedrijven zijn die 
hun mensen de kans geven om deel te nemen. In eco-
nomisch toch niet zo’n gemakkelijke tijden investeren 
onze werkgevers dus duidelijk nog in hun mensen. En 
ze investeren niet enkel werk gerelateerd. Via onze Fa-
miliedag geven ze hun werknemers de kans om samen 
met hun gezin een fijne dag te beleven en op die manier 
ook hun collega’s eens op een andere manier te leren 
kennen.’

 
  

  

sponsors:
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Dag van de
groeier +
Willen Winnen
Award

Structurele partners:

Activiteiten partners:
Nu ook in de Kempen:

Er is helemaal niks mis met een 
gezonde portie ambitie. Zeker 
niet op Voka’s derde Dag van de 
Groeier, waar we deze keer de Willen 
Winnen Award uitreiken. De Dag 
van de Groeier is de dag voor jonge 
ondernemingen, groeiers en gazellen 
uit de regio. Of voor Kempense 
ondernemingen met de ambitie 
en goesting om er één te worden.

20  |  11  |  2012

Jong Voka Kempen

Het programma van deze avond?

17.30 uur Onthaal met broodjes 
18.00 uur Verwelkoming door Tine Horsten, Voka Kempen en Angela Hardt,  
  projectcoördinator de Basis, KampC                    
18.10 uur     Groeien zonder groeipijnen? Deloitte & KPMG
18.25 uur     François Maes - zaakvoerder over de groei van  
  Special Fruit uit Hoogstraten
18.45 uur     Prijsuitreiking Willen Winnen Award 2012
19.00 uur     Op de sofa - Panelgesprek gemodereerd door Jeroen Verlooy, RTV

  - Vic Wouters, auteur van “de 1 pagina strategie voor KMO-ondernemers 
    met groeiambitie”
  - Hans Reinigert, Managing Director en mede-eigenaar Disa International, 
    Winnaar Excellente Onderneming 2012
  - Geert Schellekens, voorzitter Jong Voka Kempen
  - Winnaar Willen Winnen Award 2012 

19.45 uur    Ignace Van Doorselaere, CEO van de groep Van de Velde, 
  ‘Dringend gevraagd: John Groei’
20.10 uur     Receptie

Prijs:     Voka-leden € 20
     Niet-leden € 45
Locatie:  Kamp C
     Westerlo

Gedetailleerd programma
en inschrijven via
www.voka.be/kempen
(klikken op evenementen)

Naturasponsor:

DagGroeierProgramma.indd   1 10/4/2012   3:53:45 PM
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Carensoils
Naturasponsors: 

Structurele partners: 

Sponsors: 
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DISA International: 
ambitieuze groeier gaat concurrentie 
met wereldspelers aan

DISA werd opgericht in 2003 en biedt uiteenlopende 
oplossingen aan voor werken onder water. Vanuit 
Beerse veroveren stichter Didier de Graaff en zijn part-
ner, managing director Hans Reinigert, sindsdien de 
wereld. Samen met een 35-tal medewerkers, die in een 
bijzonder uitdagende omgeving aan de slag gaan. Zij 
kunnen dan ook rekenen op bijzonder veel training en 
begeleiding. Kwaliteit, betrouwbaarheid en kosteneffi-
ciëntie staan centraal in de dienstverlening van DISA.
DISA is zowel op zee als op land actief. In de mari-
tieme, offshore en de civiele bouw. In binnen-, maar 
steeds meer ook in het buitenland. De activiteiten zijn 
onderverdeeld in drie divisies. 

In de divisie Maritime & Offshore assisteert DISA de 
grote bergingsmaatschappijen bij het bergen van sche-
pen en scheepswrakken. Zo werd DISA recent aan-
gezocht om te assisteren bij het ruimen van de Costa 
Concordia. Door een in eigen beheer ontwikkelde in-
novatie slaagt DISA er in bepaalde handelingen uit te 
voeren in 20 minuten, daar waar concurrenten 5 uur 
nodig hebben om hetzelfde resultaat te bereiken. Zo’n 
nieuws reist de wereld rond. DISA opereert voor deze 
tak dan ook voor een groot stuk vanuit Signapore. 
DISA is actief in het Midden Oosten en plant een nieu-

we afdeling in Brazilië. In deze afde-
ling is DISA ook actief bij de aanleg en 
het onderhoud van windmolenparken 
op zee. De kabels die op de zeebodem 
liggen vormen de achilleshiel van de 
offshore windmolens. Ook hier ont-
wikkelde DISA een unieke techniek 
waarbij de kabels in betonkussens in-
gekapseld worden. 

In de divisie civiele bouwerij is DISA actief in het onder 
water storten en recht trekken van beton. Binnen deze 
tak voert het bedrijf operaties uit voor de DEME’s en 
De Nuls van deze wereld. Een waar huzarenstukje van 
DISA was de aanleg van het Station Den Haag Centraal 
en de restauratie van een kade in de Haven van Ant-
werpen. 
In de afdeling Integrated Projects die voor de twee an-
dere afdelingen werkt, ontwikkelt DISA nieuwe tools 
om efficiënter en sneller te kunnen werken. Door conti-
nue investeringen in Research & Development, ontwik-
kelt DISA state-of-the art producten en technologieën 
die hen een sterke voorsprong geven op concurrenten 
die met standaard materiaal aan de slag gaan. 

Het bedrijf Disa International uit beerse heeft de Award Excellente onderneming 2012 voor het arrondis-
sement turnhout gewonnen. De prijs is een initiatief van de Provinciale ontwikkelingsmaatschappij (PoM) 
en Voka – kamer van koophandel kempen en wordt dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt.
 
PoM Antwerpen en Voka kempen sloegen voor deze prijsuitreiking opnieuw de handen in elkaar en no-
mineerden samen drie uitzonderlijke kempense groeibedrijven. Deze bedrijven worden geselecteerd op 
basis van hun groei in omzet, personeel en toegevoegde waarde tijdens de voorbije drie jaren. Cijfers die 
vertalen dat het hier om creatieve bedrijven gaat, met een visie op de toekomst. Dit jaar waren naast de 
winnaar Disa International ook De Groentuin uit Merkplas en Van roey.be uit turnhout genomineerd.

DISA International wint 
Excellente onderneming Award 2012
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Groentuin en Vanroey.be waren de twee andere laureaten. beide bedrijven zijn topspelers, innovators en 
trendsetters, in een andere sector. Het was dus een bijzonder moeilijke opdracht voor de jury om één win-
naar te kiezen. We stellen ze kort ook alfabetisch aan u voor.

De Groentuin
In Belgie wordt ongeveerd 80 hectare paprika geteeld, 
waarvan circa 10 hectare door de Groentuin uit Merks-
plas. 

Guido Quirijnen stamt uit een familie van tuinders. Na 
2 jaar in het ouderlijk bedrijf gewerkt te hebben, zette 
hij in 1999 de stap als zelfstandige met 2 hectare pa-
prika’s in serre’s. Vanuit een grote voorliefde voor dit 
gewas. De expertise op het vlak van specifieke rassen 
wordt volop uitgebouwd en ingezet als grote sterkte 
ten opzichte van concurrenten. Geleidelijk aan groeide 
het aantal bewerkte hectares. Samen met echtgenote 
Ann van Gorp en de aangetrokken bedrijfsleider Joris 
Vermonden.
De Groentuin investeert in de nieuwste innovaties en 
heeft hierbij ook bijzonder veel aandacht voor voed-
selveiligheid en de impact van de onderneming op de 
omgeving. De paprika’s worden energiebewust geteeld 
met een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) en 
dubbele schermisolatie. Het regenwater wordt opge-
vangen, het irrigatiewater wordt opnieuw gebruikt … 
Guido heeft ook oog voor temperatuur, luchtvochti-

geheid, voeding, irrigatie en gewasbescherming door 
introductie van bepaalde insecten en organismen. Er 
wordt meer en meer biologisch geteeld. De Groentuin 
ontwikkelde een eigen snijmachine om snel en efficiënt 
serres leeg te maken. Tekenend voor de aandacht die de 
bedrijfsleiding heeft voor het comfort van de 14 vaste 
werknemers en 8 seizoensarbeiders én de kostenstruc-
tuur. 

De Groentuin is een mooi groeibedrijf, aangestuurd 
door nuchtere zaakvoerders met een gezonder lange-
termijnvisie. Een stevige dosis lef garandeert boven-
dien dat de Groentuin de concurrentie steeds een stapje 
voor is. De voortdurende aandacht voor het optimali-
seren van alle bedrijfsprocessen valt op.

Vanroey.be
Van Roey.be is een ICT-bedrijf, gespecialiseerd in het 
aanbieden van IT-oplossingen voor KMO’s en profes-
sionele organisaties. IT is geen kost voor de klanten 
van Van Roey, maar een strategisch instrument om een 
competitief voordeel mee te creëren. 
Na een eerste werkervaring bij Philips startte Pat Van 
Roey in 1993 met zijn eigen zaak. Eerst nog vanuit een 
hoeve die hij restaureerde met zijn vader, om al snel te 
verhuizen naar het pand aan de ring in Turnhout. Het 
bedrijf groeide bijzonder snel. In 2011 opende Van Roey 
een afdeling in Geel, werd de Van Roey Group opge-

richt en creëerde het bedrijf een unit in Oost Europa. In 
2012 richtte van Roey Ecolomics op. Een geavanceerde 
datacentre met zonnepanelen en maximale warmtere-
cuperatie. 

•	 De slimme spreiding van activiteiten over drie divisies die 
 - een continue en stabiele groei mogelijk maken en 
 - die een brede klanten- en projectportefeuille garanderen en
 - de risico’s spreiden;

•	 Investeringen in Research & Development en innovatie die DISA 
in staat stelt zich te onderscheiden van haar concurrenten, die 
wereldspelers zijn, en zo haar internationale groei versnellen;

•	 De continue aandacht voor kwaliteit en de veiligheid 
van medewerkers en omgeving bij erg complexe 
onderwateractiviteiten.

DE Jury looFDE DISA IN HEt bIJZoNDEr Voor:



DEZE BEDRIJFSLEIDERS 
PASTEN NIET IN HET PLAATJE.
WEL OP HET PODIUM VAN 
DE JOBKANAALPRIJS 2012.

Jobkanaal wordt u gratis aangeboden door

Met de steun van

Bekwame, ervaren en gemotiveerde medewerkers helpen u het verschil te maken in de 
markt. Witte raven? Toch niet. Want onder andere vijftigplussers, allochtonen en men-
sen met een arbeidshandicap hebben vaak de ideale bagage om een positief verschil te 
maken in uw bedrijf. Met Jobkanaal vindt u efficiënt en gratis deze waardevolle krach-
ten. Mensen die niet alleen geschikt zijn voor de job, maar die ook passen in uw bedrijf.

h l h t hil t k i d

DOE MEE MET DE JOBKANAALPRIJS 2013WWW.JOBKANAAL.BEJobkanaal geeft advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

Doe mee aan de Jobkanaalprijs 2013. 
Stel u nu kandidaat op www.jobkanaal.be

Bekijk er ook eens de filmpjes 
van de 3 winnaars van vorig jaar.

INSCHRIJVEN 
15-12-2012

KAN TOT 

Mario Vanhellemont manus

Werken aan een aangename buurt

Kathleen Vermeiren

nt

Kathleen Vermei

Ellen De Bonte

Jobkanaalprijs_bedrijfsleiders_A4.indd   2 27/06/12   09:58



Belangenbehartiging 59

oktober 2012 ondernemers 10

59

Jarige bedrijven in de kijker
Wij Kempenaars, ook onze ondernemers zijn veel te bescheiden. Harde, noeste werkers …  meestal 
achter de schermen. Zelfs als de spotlights zich vrijwillig aandienen, zijn we vaak geneigd om ze 
aan ons te laten voorbijgaan. Onterecht! Daardoor beseffen we vaak te weinig welke parels van on-
dernemingen actief zijn vanuit de Kempen. Vanuit de Kempen, want door hun volharding, door het 
investeren in kwalitatieve producten, productvernieuwing, marketing, klanten- en medewerkerste-
vredenheid … veroveren ze de wereld, vaak al jarenlang.  

Voka en POM geven de jarige Kempense bedrijven dan ook graag het podium.
Ere wie ere toekomt. Dit jaar huldigden we:

25 JAAR
Madena uit Geel en Balen
Innotek uit Geel en Mol
Izen uit Lille met vestigingen in Eke (Gent), Nederland en Denemarken

50 JAAR Nordex uit Arendonk met een groot toonzalennetwerk in België
VITO, Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs, uit Hoogstraten
Dillen Bouwteam uit Balen
Hermans Heftrucks & Tuinmachines uit Rijkevorsel

55 JAAR

KHK, Thomas Moore Hogeschool uit Geel, Turnhout, Vorselaar en Lier

60 JAAR

Studiecentrum voor Kernenergie uit Mol

90 JAAR

AGC Glass Europe uit Mol

Van Roey.be kent met vier divisies een heldere en ambi-
tieuze bedrijfsstructuur:
1. Webstore.be staat voorlopig voor twee winkels en 

een online shop. Er zijn plannen om het netwerk 
in de provincie Antwerpen nog te versterken met 2 
nieuwe winkels;

2.  Van Roey.be Infrastructure is een sterk groeiende 
afdeling die instaat voor het koppelen van toestel-
len en netwerken;

3.  Bapps.be, de afdeling applicaties, op basis van My-
crosoft Dynamics worden diverse toepassingen op 
maat van de klant ontwikkeld. Met deze afdeling 
wordt een verdere internationale groei gereali-
seerd. 

 Ontwikkelde expertise, bijvoorbeeld voor enkele 
bouwbedrijven, wordt verder in de sector uitgerold.

4.  Met Ecolomics speelt van Roey op de ontwikkelin-
gen in the cloud. In een ecologisch datacentre kan 
de klant ruimte ‘leasen’ in optimale, macimaal be-
veiligde omstandigheden. 

De combinatie van deze verschillende divisies maakt 
VanRoey.be uniek in zijn sector. Van Roey van de KMO 
op alle IT-domeinen services, zodat de klant slechts één 
aanspreekpunt heeft.



Nieuwe leden

oktober 2012ondernemers 10

60

ledenontmoeting gesmaakt in nieuwe vorm

Voor de eerste keer koppelde Voka Kempen aan de uitreiking van de award Excellente Onderne-
ming ook haar jaarlijkse ledenontmoeting. De nieuwe leden van de werkgeversorganisatie kregen 
de kans zichzelf te presenteren aan de anciens tijdens een gezellige netwerkbeurs.

Structurele partners: 

Sponsors:
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Winnaar van ‘De kempenaar 2012’  
SCK•CEN dankt Voka Kempen

Met 'De kempenaar' wil VkW kempen een product, persoon of organisatie lauweren, die de kempense 
regio op unieke manier en op lange termijn mee op de belgische, Europese of wereldkaart zet en die an-
derzijds ook bijdraagt tot de verdere bloei van de regio zelf.

H et was een terecht trotse Eric van Walle, di-
recteur-generaal van het Studiecentrum voor 
Kernenergie	 (SCK•CEN),	 die	 tijdens	 de	 ope-

ningszitting van het werkjaar op 20 september 2012 
‘De Kempenaar’ mocht ontvangen. In zijn dankwoord 
focuste	hij	op	de	blijvende	opdracht	van	het	SCK•CEN	
om objectief onderzoek te blijven doen naar nucleaire 
toepassingen en het behoud van de kennis voor de re-
gio en voor het land. 

‘Deze erkenning is des te meer belangrijk op de 60ste 
verjaardag	van	het	SCK•CEN,	want	dit	toont	de	besten-
dige aanwezigheid, de zogenaamde 'vaste waarde', in 
de Kempense regio van een instelling die aan de basis 
ligt van alle nucleaire ontwikkelingen in dit land’ aldus 
van Walle, die ook vooruit blikte: ‘… wij wensen onze 
verantwoordelijkheid op te nemen in tal van toepas-
singen van het nucleaire die de maatschappij beter ma-
ken, of die streven naar oplossingen voor de gevolgen 
van de nucleaire opwekking van elektriciteit. De basis 
van al deze ontwikkelingen vraagt een continu streven 
naar innovatie.’

‘Sinds	1991	is	het	SCK•CEN	een	federale	instelling	op	
Vlaamse bodem, die tewerkstelling biedt aan Vlaamse 
mensen. En zo valt het Studiecentrum tussen de ma-
zen van het gefederaliseerde net: door de niet-Vlaamse 

nucleaire bevoegdheid is er weinig of geen toegang tot 
daadwerkelijke Vlaamse steun en erkenning’, aldus Jan 
Hendrickx, algemeen directeur Voka Kempen. Eric van 
Walle liet niet na Voka Kempen te danken om daarbij 
een uitzondering te zijn in Vlaanderen en voluit het be-
lang en de waarde van het Studiecentrum uit te dragen.

Diezelfde avond vond ook een bestuurswissel binnen 
VKW Kempen plaats. Na vier jaar voorzitterschap werd 
Alex Joos als regio-voorzitter feestelijk uitgewuifd. Mi-
chaël Bremans, voorzitter Ecover Group, volgt hem op. 

vlnr: jan hendrickx (algemeen directeur Voka Kempen), Alex joos (afscheidne-
mend voorzitter VKW Kempen), Eric van Walle (directeur-generaal SCK•CEN), 
Michaël Bremans (inkomend voorzitter VKW Kempen), jo Stas (directeur VKW 
Kempen)

Eric van Walle, directeur-generaal SCK•CEN
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Een persoonlijk netwerk 
is van goudwaarde
Een goed netwerk opbouwen is ook een vorm van marketing. Zeker voor jonge en startende ondernemers 
is een sterk en effectief netwerk van levensbelang. om goed te netwerken is het belangrijk om geen begin-
nersfouten te maken en jezelf goede gewoontes aan te leren. Mensen zijn gewoontedieren. Zodra we ons-
zelf slechte of niet-effectieve gewoontes hebben aangeleerd wordt het lastig om onze doelen te bereiken. 
Het kan zijn dat je je doel van ‘het hebben van een effectief netwerk’ saboteert door één of meer van deze 
slechte netwerk gewoontes.

1. telefoontjes uitstellen
Wanneer je iemand moet bellen, of vindt dat je iemand 
moet bellen, moet je dit niet voor je uit schuiven. Wan-
neer iemand jouw gebeld heeft, bel dan zo snel moge-
lijk terug of laat in ieder geval iets van je horen.
Door je telefoontjes niet uit te stellen maar direct te ple-
gen laat je merken dat je de ander belangrijk vindt, en 
dat je een betrouwbaar persoon bent. 

2. Niet of te laat reageren op uitnodigingen
Ben je ergens uitgenodigd en moet je nog doorgeven of 
je wel of niet komt? Schuif dit dan niet voor je uit. Pak 
je agenda, check of je kan, bekijk of je wilt gaan en neem 
snel een beslissing.

3. Visitekaartjes overal laten rondslingeren
Ben jij zo’n type die overal visitekaartjes heeft rond-
slingeren van mensen waar je ooit nog weleens contact 
mee zou willen opnemen? Maak hier dan een eind aan.
Voer de visitekaartjes snel nadat je de persoon hebt 
ontmoet in in een systeem. Dit kan een adresboekje 
zijn, een excel document, een mobiele telefoon of een 
netwerksite als LinkedIn.. Zo kun je het visitekaartje 
ergens opbergen en heb je altijd de contactinformatie 
van alle interessante personen bij de hand.

4. Voortdurend je eigen visitekaartje vergeten 
Dus je hebt thuis een doos met 500 visitekaartjes staan, 
omdat je zéker wist dat je aan iedereen je kaartjes zou 
uitdelen? En steeds als je ergens buiten de deur bent 
kom je tot de conclusie dat je weer je kaartjes vergeten 
bent? Dat is niet erg effectief, dus maak er een einde 
aan. Stop je visitekaartjes in alle hoeken en gaten. Stop 
er een paar in al je tassen, in je portemonnee, in de bin-
nenzakken van al je jassen, in je auto en in de porte-
monnee van je partner. Zo weet je zeker dat je altijd 
visitekaartjes bij de hand hebt, en hoef je nooit een kans 
voorbij te laten gaan om jezelf goed te presenteren!

5. op potentiële netwerklocaties 
blijven hangen bij bekenden
Je bent uitgenodigd op een receptie met je 
hele afdeling. Je neemt jezelf voor om veel 
interessante mensen te leren kennen, maar 
eenmaal aangekomen merk je dat je blijft 
hangen bij de mensen die je al kent.
Je zult je netwerk niet uitbreiden door te 
blijven plakken bij je veilige groepje. Ga 
op stap en probeer praatjes aan te knopen. 
Daag jezelf uit.

Goede Netwerk Gewoontes

Met goede netwerk gewoontes bouw je als vanzelf je netwerk uit tot een krachtig en effectief persoon-
lijk netwerk. Deze gewoontes helpen je namelijk om, vrijwel automatisch, nieuwe mensen te leren 
kennen en meer vrienden te maken.

1. bedank mensen wanneer ze iets voor je hebben betekend
Soms mogen we best iets Amerikaanser worden. Wist je dat mensen het heel prettig vinden om ge-
waardeerd te worden? Zorg dat je mensen bedankt wanneer ze iets voor je betekenen. Bedank mensen 
regelmatig. Stuur een mailtje, een briefje of zeg het face-to-face. Bedank die collega voor die filmtip 
waardoor je een geweldige avond hebt gehad, en laat je andere collega weten dat je het op prijs stelt dat 
hij zo’n goed rapport heeft opgeleverd!
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JongVoka

2. Stel jezelf altijd voor aan mensen die je niet kent
Stel je staat te praten met iemand, en er komt een bekende van die persoon bij staan die jij niet kent. 
Aarzel dan niet en steek je hand uit. Stel jezelf voor en leg kort je context uit: “Hallo, ik ben Jan. Ik ben 
accountmanager bij Peggy op de afdeling.”
Door jezelf direct voor te stellen straal je zelfvertrouwen en kracht uit. Bovendien voorkom je onge-
makkelijke situaties.

3. breng mensen met elkaar in contact
Stel dat jij zelf Peggy bent, en je staat te kletsen met Katrien, en plotseling komt er een vriendin van 
jou bij staan die Katrien niet kent. Treed dan direct op als bemiddelende partij: “Katrien, dit is Hanne 
zij is een goede vriendin van me en werkt hier tegenover. Hanne, dit is Katrien, die leuke collega waar 
ik je over vertelde.”
Stel mensen aan elkaar voor, en geef ze beiden een korte en positieve introductie. Wees ook een bemid-
delaar op afstand. Wanneer jij een vriend hebt die programmeur is en op zoek is naar een designer, en 
jij een designer treft die op zoek is naar werk dan kun je hem doorverwijzen. Wees attent en fungeer 
als een bemiddelende partij tussen in je netwerk.

4. Schrijf relevante dingen van mensen op
Zodra je interessante informatie van je contacten opvangt is het slim om het direct te noteren in je 
agenda. Dit moet je echter niet doen wanneer de ander het kan zien, maar direct daarna.
Schrijf op wanneer zijn vrouw die operatie moet ondergaan, wanneer hij jarig is, wat zijn trouwdag is, 
wanneer zijn dochter jarig is, wanneer zijn eerste werkdag is bij een nieuwe baan en ga zo maar door. 
Zodra je in je agenda ziet dat er voor een van je contacten iets belangrijks gaat gebeuren kun je actie 
ondernemen. Je kunt ze succes wensen, een kaartje sturen, mailen, smsen of bellen.

vokabook
Christoph Oris
Werkt voor Ernst & Young Bedrijfsrevisoren als Senior Manager Bedrijfsrevisor, Geboren op 
20 december 1977, Woont in Herentals

 Jong Voka
Ik ben lid van het Jong Voka netwerk Kempen om op regelmatige basis ondernemers te 
ontmoeten vanuit de regio om ervaringen en kennis te kunnen delen. 

 Passie ondernemen
In mijn professionele activiteit als bedrijfsrevisor bij Ernst & Young sta ik ondernemers 
dagelijks bij met financieel advies. Het ondernemerschap interesseert mij mede door 
de vereiste creativiteit van de ondernemers en omdat ondernemerschap ook één van de 
kernelementen is van onze maatschappij. Ondernemerschap zorgt voor creativiteit en 
ontwikkeling van nieuwe ideeën, werkgelegenheid, creatie van toegevoegde waarde en 
bijgevolg voor het behouden/verhogen van onze welvaart.

 Activiteiten en interesses - houdt van
 Voka, de Jonge Kamer Gheel en Thals (JCI), mijn werk, fietsen, de Belgische kust. 

Bij Jong Voka ben je belangrijk, je helpt de Kempense ondernemerswereld.

Christoph.indd   1 9/28/12   3:54:26 PM
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Nieuwe leden

VokA-kamer van koophandel kempen bouwt met haar 1300 leden, actief in zowat alle economische sec-
toren, een uniek netwerk van knowhow en relaties op. Samen creëren we de meest representatieve bedrij-
venorganisatie in onze regio.
In deze rubriek vindt u voortaan de gegevens van onze nieuwe leden terug. Een extra dienstverlening naar 
onze leden toe. Want, of u nu alleen werkt of honderden mensen in dienst hebt, wij maken u graag wegwijs 
in zaken. onze know how wordt van u. ons netwerk vult het uwe aan. En uw belangen worden de onze. 

ZENGA
Fons Backx – Jan De Proft

Algemeen zaakvoerders

Beekhoek 41

2440 Geel

Tel . 014 58 82 19

Info@zenga.be

www. zenga.be

EPB Verslaggeving
EPC certificatie
Veiligheidscoördinatie TMB
(Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen)

GEELS ARCHITECTENBUREAU BVBA
Fons Backx – Karen Boons

Algemeen zaakvoerders

Beekhoek 41

2440 Geel

Tel . 014 24 70 60

Info@gabarchitecten.be

www.gabarchitecten.be

 

GAB Architecten is een groep gedreven 
architecten uit Geel die werkt aan diverse 
architectuuropdrachten gaande van 
nieuwbouw tot renovatie zowel particulier 
als openbaar.

YVES LANNOY BALLOONING
Yves Lannoy

Zaakvoerder

Ambachtsstraat 12

2450 Meerhout

Tel. 0478 51 57 30

Info@ballonnetjesvaren.be

www.ballonnetjesvaren.be

Ballonvaarten voor bedrijven en 
particulieren, zowel publicitaire als 
relationele opdrachten

REFRACTOR
Frederic Cervini

Zaakvoerder 

Kempenlaan 25 bus 10

2300 Turnhout

Tel. 0476 58 81 78

Fax 014 41 99 20

contact@refractor.be

www.refractor.be

Filmproducties en 3D animatie voor 
fictie, reclame en bedrijfsfilms.

MER DOORS
Steven Menten

Zaakvoerder

Duinberg 8

2470 Retie

Tel. 0495 20 94 33

Fax 014 96 09 71

doors@merdoors.be

www.merdoors.be

Poorten & automatisaties

HAS BVBA
Steven Hauspie

Raamexpert, Founder & CEO

Lammerdries 13

2440 Geel

Tel. 014 21 78 78

Fax 014 85 40 85

info@has.be

www.ikwilnieuweramen.be

www.ikwileenveranda.be

Ramen & Deuren & Veranda’s
Aluminium – PVC – Hout 

THEUER CONSULTANT
Jan Theuer

Aumée Kerselaers 

Zaakvoerders

Pastorijstraat 28

2780 Dessel

Tel. 0483 20 84 56

info@theuer.be

www.theuer.be

Sales Analyse
Management & Consulting
Interim Management  
Office Management

KEGELS TURNHOUT
Joris Kegels

Zaakvoerder 

Ambachtstraat 2-9

2300 Turnhout

Tel. 014 45 03 11

Fax 014 45 31 68

joris@kegelsturnhout.be

www.kegelsturnhout.be

Hoofdverdeler / Concessiehouder Fiat & 
Alfa Romeo (verkoop en na-verkoop).
Saab Concessiehouder- servicepunt

VITAEMOBILITY
Gunter De Pooter

Executive director

Kleinhoefstraat 6

2440 Geel

Tel 0473 94 98 27

info@vitaemobility.eu

www.vitaemobility.com

Duurzame mobiliteitsoplossingen
Full service lease van elektrische 
voertuigen, Snellaadnetwerk en home 
charge CNG tankinfrastructuur
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OPRICHTINGEN
 845645406 
CVBA IN-MEDIO
Diamantstraat 8/317
2200 Herentals
Gegevensverwerking, webhosting 
en aanverwante activiteiten

846607189 
COMV B-IMMOCONSTRUCT
Krakelaarsveld 4
2200 Herentals
Overige adviesbureaus op het 
gebied van bedrijfsbeheer; 
adviesbureaus  op het gebied van 
bedrijfsvoering

846770012 
EVBA ESPRESSO DESIGN
Herenthoutseweg 92
2200 Herentals
Computerconsultancy-activiteiten

846850778 
VOF BROS IN ARMS
Lierseweg 1 B
2200 Herentals
Reclamebureaus

847058834 
BVBA GD CONSTRUCT
Toekomstlaan 50
2200 Herentals
Verspanend bewerken van metalen

847274412 
BVBA ALFA DESIGN
Fraikinstraat 24
2200 Herentals
Vervaardiging van keukenmeubelen

847624206 
EVBA WRSM
Degstraat 10
2230 Herselt
Holdings

846198405 
VOF THE SUNFARM
Donkenstraat 2
2235 Hulshout
Overige bouwinstallatie, n.e.g.

846640348 
BVBA DE MAKERIJ
Kapelaniestraat 14
2235 Hulshout
Groothandel in foto- en filmappara-
tuur en in andere optische artikelen

847240065 
BVBA VERSTAPPEN L & G
Oude Heibaan 5
2235 Hulshout
Stukadoorswerk

846885818 
BVBA BREVARO
Kattestraat 20
2250 Olen
Schrijnwerk

846759520 
BVBA GREG CONSULTING
Kallist Fimmerslaan 3
2260 Westerlo
Overige gespecialiseerde weten-
schappelijke en t
echnische activiteiten

847303710 
BVBA CLIPS DAMESKLEDING
Tongerlostraat 61
2260 Westerlo
Detailhandel in damesbovenkleding 
in gespecialiseerde winkels

847630441 
BVBA BGM SANITEC
Ter Voort 192
2260 Westerlo
Installatie van verwarming, klimaat-
regeling en ventilatie

847682505 
VOF MASCA
De Reid 2
2260 Westerlo
Holdings

847174343 
COMV PROVERSA
Eikenlei 12
2280 Grobbendonk
Overige ondersteunende activiteiten 
voor de uitvoerende kunsten

846408637 
BVBA M.A. INVEST
Herentalse Steenweg 16
2288 Bouwel
Isolatiewerkzaamheden

847202948 
BVBA I.K.U.
Dorp 51
2288 Bouwel
Holdings

847247884 
COMV DIERCKX DIDIER  
INVESTMENT & CONSULTANCY
Plein 11 C
2290 Vorselaar
Holdings

847420110 
VOF 'T BROODJESHUISJE
L Peetersplantsoen 12 B
2300 Turnhout
Eetgelegenheden met beperkte 
bediening

847511665 
VOF CAFE ZEEGERS
Zegeplein 7/1
2300 Turnhout
Cafés en bars

846989548 
BVBA DA TRUCKS IMPORT & 
EXPORT
Veilingstraat 37
2320 Hoogstraten
Groothandel in andere motorvoer-
tuigen (> 3,5 ton)

847684087 
EVBA NOWI AARDBEIEN
Bergenstraat 17 A
2322 Minderhout
Teelt van pit- en steenvruchten

847794648 
COMV WOESTENBORGHS
Vaartstraat 21
2330 Merksplas
Algemene bouw van residentiële 
gebouwen

846628668 
BVBA ACTIVET
Toekomstlaan 19
2340 Beerse
Groothandel in chemische produc-
ten voor industrieel gebruik

847374974 
BVBA FELINE
Frans Lauwersstraat 13
2340 Beerse
Overige adviesbureaus op het 
gebied van bedrijfsbeheer; 
adviesbureaus op het gebied van 
bedrijfsvoering

847524038 
BVBA AMPLIPHARM CONSULTING
Jozef Rommensstraat 12
2340 Beerse
Vervaardiging van farmaceutische 
grondstoffen

847555514 
EVBA ANTWERP  
REAL ESTATE SERVICES
Kongostraat 18
2340 Beerse
Landmeters

847523741 
VOF DM SERVICES
Bergeneindsepad 7
2350 Vosselaar
Computerconsultancy-activiteiten

848009335 
BVBA VAN ROBBROECK TEGEL-
WERKEN
Het Bergske 5/1
2360 Oud-Turnhout
Plaatsen van vloer- en wandtegels

846215132 
VOF KONI-EVENTS
Klein Ravels 20/2-1
2380 Ravels
Beoefening van uitvoerende kunsten 
door zelfstandig werkende artiesten

846351724 
BVBA KLASSESLAGER  
LENAERTS-VERBEEK
Koning Albertstraat 1
2381 Weelde
Detailhandel in vlees en vleespro-
ducten in gespecialiseerde winkels, 
m.u.v. vlees van wild

847208094 
BVBA SUDA'S
Tilburgseweg 33
2382 Poppel
Eetgelegenheden met volledige 
bediening

846158120 
NV ESTACO
De Rooy 136
2400 Mol
Stedebouwkundige en tuin- en 
landschapsarchitecten

847415061 
BVBA CIPAS CONSULT
Hofstraat 68
2400 Mol
Holdings

847626085 
BVBA ARTIMO INVEST
Herdersstraat 11
2400 Mol
Holdings

847629253 
BVBA BERBO-INVEST
Voortstraat 23
2400 Mol
Holdings

847729421 
BVBA FILL-UP
Hoogstraat 112
2400 Mol
Computerconsultancy-activiteiten

846770705 
COMV MAPET
De Beemden 1
2430 Laakdal
Reparatie van machines

847243926 
COMV PAPARAZZI FASHION
Gasthuisstraat 29 H
2440 Geel
Detailhandel in damesbovenkleding 
in gespecialiseerde winkels

847276984 
BVBA VAN CALSTER ANTWERPEN
Grotesteenweg 8
2440 Geel
Detailhandel in overige bouwmateri-
alen in gespecialiseerde winkels

847677456 
BVBA BLEYENS TRANSPORT
Sluisstraat 16
2440 Geel
Goederenvervoer over de weg, 
m.u.v. verhuisbedrijven

847735062 
BVBA CAMPERSERVICE
Vossendaal 13
2440 Geel
Handel in aanhangwagens, opleg-
gers en caravans

847917679 
BVBA BELGAGOLD
Pas 155
2440 Geel
Detailhandel in uurwerken en siera-
den in gespecialiseerde winkels
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847084667 
SVBA TRAVEL PETS
Markt 38
2450 Meerhout
Detailhandel in huisdieren, voedsel 
voor huisdieren en benodigdheden 

847373489 
BVBA KMS
Olmsebaan 56
2450 Meerhout
Overige vormen van onderwijs

847419516 
LV TORMANS
Oude Baan 20
2450 Meerhout
Fokken van melkvee

845946601 
BVBA THE MANAGEMENT LAB
Kattenberg 125
2460 Kasterlee
Overige zakelijke dienstverlening, 
n.e.g.

847111589 
COMV KEBAP HOEKSKE
Turnhoutsebaan 18
2460 Kasterlee
Eetgelegenheden met beperkte 
bediening

844490215 
BVBA AELMANS CHEMICALS 
CONSULTING
Kasteelstraat 60 B
2470 Retie
Holdings

847493849 
BVBA FABRILIA CONSULT
Hoefsmidstraat 26
2470 Retie
Accountants en belastingconsu-
lenten

847753769 
BTWE BTW-EENHEID OOGMEESTER 
DR. H. JA
St. Martinusstraat 21
2470 Retie
Praktijken van specialisten

847735557 
BVBA BOWLING HELIOS
Gerheide 48
2490 Balen
Eetgelegenheden met beperkte 
bediening

FALINGEN 
MW BENDELLADJ NORA 
Stationsstraat 20 C - Geel 
Curator: VANDECRUYS TOM
2440 Geel
Detailhandel in schoeisel in gespe-
cialiseerde winkels

SVBA 'T VERVOLG
Sportlaan 65 - Balen
Curator: STERCKX SYLVY
2440 Geel
Cafés en bars

BVBA GEBR. CLAES
Kleirytse Driesen 6 - Merksplas
Curator: VAN GOMPEL RUDY
2360 Oud-Turnhout
Vervaardiging van ander schrijn- en 
timmerwerk

BVBA DE VIC
Provinciebaan 108 - Herselt
Curator: VANDECRUYS TOM
2440 Geel
Groothandel in vis en schaal- en 
weekdieren

COMV C.CATERING
Oostakker 1 - Vorselaar
Curator: HEYLEN STEVEN
2270 Herenthout
Eetgelegenheden met volledige 
bediening

BVBA JALUCO
Acaciastraat Zn - Geel
Curator: VAN ROMPAEY PAUL
2260 Westerlo
Terugwinning van overig gesorteerd 
afval

NV GROUP M
Korenbloemlaan 1 - Kasterlee
Curator: VAN EVEN TOM
2300 Turnhout
Schrijnwerk

M TIEST PATRICK
Boudewijnstraat 8 - Grobbendonk
Curator: BENIJTS KRISTOF
2200 Herentals
Overige posterijen en koeriers

MW VERBIEST NANCY  
EG MICHIELS WIM
Sparstraat 43 - Herselt
Curator: VANDECRUYS TOM
2440 Geel
Detailhandel in niet-gespecialiseer-
de winkels waarbij voedings- en 
genotmiddelen overheersen 

BVBA DVN
Herseltseweg 7 - Laakdal
Curator: VAN ROMPAEY PAUL
2260 Westerlo
Detailhandel in auto's en lichte 
bestelwagens (= 3,5 ton)

BVBA Z & D
Steenweg Op Oosthoven 5 - 
Turnhout
Curator: BOECKX DIRK
2300 Turnhout
Detailhandel in chocolade en suiker-
werk in gespecialiseerde winkels

BVBA 2VOOR5
Schoolstraat 9 - Hulshout
Curator: HEYLEN STEVEN
2270 Herenthout
Groothandel in foto- en filmappara-
tuur en in andere optische artikelen

BVBA VERONIQUE
Steenweg Op Oosthoven 5 - 
Turnhout
Curator: BOECKX DIRK
2300 Turnhout
Detailhandel in babyartikelen (alge-
meen assortiment)

M MEYNAERTS YVES
Zoerledorp 21/C - Westerlo
Curator: VAN ROMPAEY PAUL
2260 Westerlo
Overige gespecialiseerde bouw-
werkzaamheden

M VAN OORT PETRUS
Koningsstraat 71 - Weelde
Curator: BRUURS MARK
2387 Baarle-Hertog
Fokvarkenshouderijen

BVBA AMPHORA
Heikant 19 - Herenthout
Curator: BENIJTS KRISTOF
2200 Herentals
Overige werkzaamheden in verband 
met de afwerking van gebouwen

EVBA DENTAL LABO PERSOONS 
GOELE
Martelarenstraat 53
Mol
Curator: VANDECRUYS TOM
2440 Geel
Vervaardiging van medische en 
tandheelkundige instrumenten en 
benodigdheden

BVBA RENT & BELCAR.BE
Kapellestraat 12/1 - Laakdal
Curator: STERCKX SYLVY
2440 Geel
Overig personenvervoer te land, 
n.e.g.

NV BAKKERIJ SALEN
Grote Markt 27 - Westerlo
Curator: ARNAUTS-SMEETS 
JACQUES
2230 Herselt
Ambachtelijke vervaardiging van 
brood en van vers banketbak-
kerswerk

BVBA INTERIEUR 2000
Karrewiel 17 - Lille
Curator: SOMERS KATHY
2340 Beerse
Elektrotechnische installatiewerken 
aan gebouwen

BVBA DE LOFT
Grote Markt 27 - Westerlo
Curator: ARNAUTS-SMEETS 
JACQUES
2230 Herselt
Detailhandel in verlichtingsartikelen 
in gespecialiseerde winkels

BVBA VAN GHEEL & PARTNERS
Laar 2/1 - Mol
Curator: VANDECRUYS TOM
2440 Geel
Elektrotechnische installatiewerken 
aan gebouwen

BVBA POWER PLATE® INSTITUTE 
HASSELT
Vennen 4 A - Herentals
Curator: VAN ROMPAEY PAUL
2260 Westerlo
Overige sportactiviteiten, n.e.g.
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Activiteiten

Meer informatie vindt u op www.voka.be/kempen/agenda

2012 DAtuM ACtIVItEIt PlAAtS tIJDStIP CoNtACtPErSooN

okt dinsdag 
23 oktober

Slotmoment Competenties
'Werkgroep onderwijs/Bedrijfsleven'

Hof Ter Smisse
Hoogstraten 

17.00u
19.00u

Anita Baeyens

NoV dinsdag 
20 november

Dag van de Groeier 
+ prijs Willen Winnen jong Voka 

Kamp C
Westerlo

17.00u
20.00u

Tine Horsten

donderdag 
29 november

jobkanaal Bedrijfsbezoek ERIBEL
Hoogstraten

13.00u Guido Evens

DEC dinsdag 
4 december

Vokacongres 2012 Tour & Taxis 
Brussel

16.30u Tine Horsten

donderdag 
6 december

Netwerkdag eAD Kempen Resoc
Turnhout

9.00u Guido Evens

woensdag 
12 december

eindejaarsreceptie Philips
Turnhout

18.00u Brenda Boons



Meer dan een aannemer !

Lammerdries 12 - 2440 Geel
Tel.: +32 (0)14 25 16 11 - Fax: +32 (0)14 25 16 00

www.vanhout.eu

PUR Isolatie op zijn bestAltijd kwaliteit op maat

www.hbs-geel.be www.isofoam.be

Laeta Mensa is de afgelopen 12 jaar uitgegroeid tot een veelzijdige cateraar. 
Dagelijks bereiden wij ongeveer 3000 maaltijden voor bedrijven, scholen, rusthuizen, 
kloosters en vele andere instellingen.

We verzorgen de volledige organisatie van A tot Z binnen uw budget. Ons doel 
is om al uw zorgen en inspanningen die komen kijken bij het organiseren van uw 
cateringactiviteiten uit handen te nemen.

Dit kan zijn:
- optimalisatie van uw keuken, 
- beheerformules met eigen en/of Laeta Mensa-personeel,
- menubeheer volgens afspraak, 
- vergaderservices, recepties, buffetten… verzorgen,
- volledige analytische boekhouding op maat maken, 
- opvolgen en consulteren HACCP reglementering …

Laeta Mensa
catering services

Laeta Mensa - catering services - Tel. 014  50  26  30 - www.laeta-mensa.be
Algemene catering - Scholen - Internaten - Rusthuizen - Bedrijven - Maaltijdleveringen

Passie voor eten !

zaakvoerder Rick Fonteyn met dochter Sarah



ARC Herentals
Cardijnlaan  –  Ring 2200 Herentals  –  Tel 014/21.35.33  –  info@archerentals.be

ma-vr : 8u30 – 18u00 zat : 9u00 – 17.00u
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LOPEN

FIETSEN

MOTOR/AUTO

 
FORERUNNER  210
■ Sporthorloge met Real-time gegevens, 
 zoals tempo, afstand en tijd.
■ Alarm indien u boven of 
 onder uw hartslag loopt.
■ Calorieverbruik.
■ Op uw PC kan u al 
 uw trainingen bekijken
  en samenstellen.
■ Inclusief 
 hartslagmeter 

 
OREgON 450
■ Handig formaat
■ Duidelijk scherm
■ Krachtige gPS-ontvanger

 
 EDgE 800
■ Voor de 
 veeleisende 
 trainer
■ Optionele 
 hartslagmeter en 
 cadanssensor
■ Met TOUCH 
 SCREEN
■ Uitbreiding met
 mountainbike kaarten
 mogelijk

 
ZUMO 660
■ Ideaal motor-toestel
■ Stippel zelf uw routes uit
■ Deel uw routes met anderen
■ Helder en duidelijk beeldscherm

 
NÜVI 3490 LMT
■ Uniek design
■ Stijlvolle afwerking
■ gRATIS kaartupdates

GRATIS 

rugzak 

bij aankoop 

van een outdoor 

navigatie!

 
FORERUNNER  610
■ geavanceerde
 trainingsmogelijkheden
■ Inclusief 
 hartslagmeter 
■ Met touch screen

NIEUW

IdEaal
voor

GEocachING

NU mEt

GratIS

hEadSEt


