
1JAARGANG 2 - MAART 2018

JUWELIER EDDY HELEVEN: 
MET VALLEN EN OPSTAAN 

OUT OF OFFICE MET 
MYRIAM SCHEPERS

DE ADVOCATUUR IN 
LIMBURG IS EEN DUIVENTIL

“DEELNAME AAN 
 TV-SHOW WAS 
 CRUCIAAL VOOR
 ONS SUCCES”

CEO Stefan Kerkhofs



2

Naast onze dagelijkse nieuwsartikels over de Limburgse onder-
nemerswereld, biedt Made in Limburg magazine u maandelijks 
meer diepgang, achtergrond en ontspanning. 
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Twee Limburgse apothekers zijn beste van 
Vlaanderen
Tijdens de Top van het Vlaams Apothekers Netwerk werd afgelopen weekend 
de beste huisapotheker van het land gekroond. De titel ging naar Apotheek 
Loksbergen van Philippe Elens en Geertrui Put.

De verkiezing wordt elk jaar georganiseerd door het vakblad De Apotheker en 
het Vlaams Apothekers Netwerk, een bundeling van diverse beroepsvereni-
gingen voor apothekers. Een professionele jury en collega-apothekers mogen 
de genomineerde kandidaten beoordelen. Na een afvallingsrace bleven er vo-
rig weekend nog 3 finalisten over. Daarbij 2 Limburgse ondernemingen: Apo-
theek Loksbergenen en Apotheek Els Bollen uit Genk. Het waren uiteindelijk 
Philippe Elens en Geertrui Put die met de hoofdprijs aan de haal gingen.

Naast de uitreiking van de awards vond er tijdens deze Top ook een discussie 
plaats met diverse politici en beleidsmakers over de toekomst van het beroep. 
Er was ook ruimte voor onderlinge netwerking. 

Elke dag brengt Made in Limburg de belangrijkste nieuwsfeiten over ondernemers en KMO’s in 
Limburg. Hier een greep van de meest gelezen artikels of meest spraakmakende nieuws van de 
afgelopen maand. 

Top 5 artikels

Twee nieuwe winkelketens vestigen 
zich in Limburg

Medi-Market, distributeur van parafarmaceutische producten, en de Neder-
landse schoenenketen vanHaren gaan zich vestigen op de Hasseltweg in 
Genk. Beide bedrijven doen dat in een nieuwbouw. Samen zijn ze goed voor 
bijna twintig nieuwe arbeidsplaatsen. Stad Genk heeft nog tevergeefs gepro-
beerd om vanHaren naar het centrum te lokken.
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Medi-Market is van oorsprong een Vlaams bedrijf met inmiddels vijftien ver-
kooppunten in België en Luxemburg. Daar komt nu ook eentje in Limburg bij. 
“We zijn blij met de komst van Medi-Market”, zegt schepen van Economie 
Lotte Trippaers (CD&V). Op het vlak van tewerkstelling is dat toch een mooie 
zaak. Er worden negen voltijdse arbeidskrachten aangeworven en vijf deel-
tijdse.”

Ook de Nederlandse schoenenreus vanHaren ziet een plekje aan de drukke 
Hasseltweg wel zitten. Het gebouw is al bijna klaar. Bij vanHaren zullen drie 
voltijdse mensen worden aangeworven.

Het Genkse stadsbestuur heeft nog geprobeerd om de schoenenwinkel naar 
de binnenstad te lokken. “Mdat wilden ze niet”, aldus burgemeester Wim 
Dries. “Het was de Hasseltweg of niets. Het is moeilijk hen te weigeren als 
daar bijvoorbeeld al een Torfs ligt.” 

Elke dag brengt Made in Limburg de belangrijkste nieuwsfeiten over ondernemers en KMO’s in 
Limburg. Hier een greep van de meest gelezen artikels of meest spraakmakende nieuws van de 
afgelopen maand. 

Top 5 artikels

Broers Bruno kopen Shell-station en 
zetten nieuwbouw

Group Bruno investeert in totaal 7,5 miljoen euro in 2 nieuwe vestigingen. 
Eén miljoen gaat naar de overname en renovatie van een Shell-station in 
Zutendaal, de rest naar de bouw van een nieuwe, multifunctionele vestiging 
in Tessenderlo.

De kop is eraf. Voor het eerst staat er op de gevel van een Bruno Service 
Station een ander logo dan het klassieke rode huismerk. Met de overname 
van tankstation De Daal in Zutendaal heeft de groep rond Angelo en Giuliano 
Bruno nu immers ook een Shell-station in portefeuille. Dit is al de 18e ves-
tiging van de groep. De totale investering van de overname en de renovatie 
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bedraagt 1 miljoen euro. De foodcorner werd uitgebreid naar een oppervlakte 
van 185 m². Er zijn nu een 15-tal zitplaatsen en 20 staanplaatsen om de 
snacks ter plaatse op te eten.

Een tweede, meer omvangrijk project, is de totale vernieuwing van de site in 
Tessenderlo (Hyundailaan). Daar gaat in het laatste kwartaal van dit jaar een 
Bruno’s open met tankstation, foodcorner, carwash, autoverhuur en safepar-
king. Het gebouw zal zo’n 880 m² groot zijn. Op het gelijkvloers komt de shop 
met verbruiksruimte en op de eerste verdieping zullen 11 ruimtes worden in-
gericht waar in totaal 55 vrachtwagenchauffeurs kunnen slapen. De investe-
ring in dit project bedraagt 6,5 miljoen euro. Er zullen 25 FTE’s tewerkgesteld 
worden, wat het totaal van de Group Bruno over 400 werknemers tilt.

Wie wordt de nieuwe partner van 
Thibaut Courtois?

Met een stijging van 56% in 2017, goed voor maar liefst 2.000 nieuwe klanten 
per week, is Viata uit Bilzen de snelstgroeiende online apotheek van België. Be-
drijfsleiders Benoit Van Huffel, Gianni De Gaspari én mede-investeerder Thibaut 
Courtois, zoeken nu een bijkomende strategische partner zodat Viata zowel in 
binnen- als buitenland verder kan groeien.

Na amper vier jaar op de markt draait Viata een omzet van meer dan 7,5 mil-
joen euro en is de apotheek met lokale websites actief in België, Nederland, 
Frankrijk, Duitsland en Spanje. Maar daar stopt de ambitie niet. Zo willen be-
drijfsleiders Benoit Van Huffel en Gianni De Gaspari de forse groei van het af-
gelopen jaar (+56%) in 2018 minstens herhalen. Via crowdlending – waarbij 
particulieren geld aan bedrijven lenen – haalden ze eind vorig jaar in één dag tijd 
liefst 500.000 euro op om verder te investeren, vooral in de verdere versterking 
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van de klantenbeleving en de internationale groei.

“We willen onszelf hiermee naar een hoger niveau tillen”, aldus bedrijfsleider Gi-
anni De Gaspari. “Zowel qua achterliggende technische service van de website, 
als qua adviesfunctie en gebruiksgemak. We beginnen ook de zoektocht naar 
een strategische partner om de groei nog te versnellen. Het is niet onze ambitie 
om de prijzen verder te drukken – die zijn online sowieso al scherp. Wel willen 
we volop inzetten op klanttevredenheid en professioneel advies, waardoor de 
online ervaring die de klant bij ons heeft, die van een bezoek aan een klassieke 
apotheek overtreft.” 

Trend: online advies inwinnen
Viata merkt dat het succes samenhangt met het persoonlijk advies. “We tel-
len momenteel 8.000 contactmomenten via chat, e-mail of telefoon tussen de 
klanten en ons team van apothekers en assistenten”, aldus nog Gianni De Gas-
pari. “Persoonlijk advies is nog altijd hét belangrijkste voor een apotheek, ook 
online. We zetten hier dus volop op in. We krijgen vooral vragen over correcte 
dosering en gebruik, het combineren van medicatie en hulp bij de keuze van het 
juiste product.”

Condooms
Uit de statistieken blijkt dat consumenten steeds meer producten kopen in de 
online apotheek. De bedrijfsleider beaamt: “Klopt, vroeger waren bepaalde ‘ta-
boeproducten’ populair – denk aan luizenshampoo, aambeienzalf of condooms 
–, net omdat je ze in alle discretie kon kopen. Maar vandaag is de online apo-
theek een volwaardige speler en worden alle soorten producten online gekocht. 
Bovendien is het profiel van de koper mee geëvolueerd, zodat vandaag zowel 
de jonge mama als de 75-plusser bij ons bestelt. Wekelijks helpen we ruim 
2.000 nieuwe consumenten-patiënten online verder.”gië van gemaakt. Het is al 
voor de tiende keer dat deze verkiezing plaatsvindt. 
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Truiens restaurant verkozen tot beste 
van het land

De Gebrande Winning in Sint-Truiden heeft bij de uitreiking van de Beer 
Awards de gouden medaille gekregen als Beste Bierrestaurant van België. In 
dezelfde competitie gingen nog heel wat Limburgse bedrijven met ereprijzen 
aan de haal, zoals De Bieradviseur (Diepenbeek), Dranken Marlou (Zonhoven) 
en La Cress (Tongeren).

Beer Awards is een digitale wedstrijd waarbij kan gestemd worden op het 
beste wat de biermarkt in ons land te bieden heeft. Er wordt ook een in-
ventaris gemaakt van de internationale prijzen die onze bieren, brouwers en 
verdelers in de wacht slepen. Bij de afsluiting voor 2018 waren er een aantal 
prestigieuze prijzen die aan Limburgse ondernemingen werden toegekend. De 
Gebrande Winning, een restaurant op de Zepperenweg in Sint-Truiden, mag 
zich het beste bierrestaurant van het land noemen. De zaakvoerders beste-
den erg veel aandacht aan bier, onder meer met hun foodpairing en een bier-
club (“zoals steeds: geen pers welkom“).

Met De Bieradviseur uit Diepenbeek op plaats 2 en Dranken Marlou in Zon-
hoven op de 7e plaats, deden we het niet slecht in de verkiezing van Beste 
Bierhandel van België. Tot slot waren er ook prijzen voor de bieren zelf: La 
Cress uit Tongeren won goud bij de blonde bieren < 6,5%, waar Grashopper 
(van Beerbugs in Zonhoven) het zilver behaalde. Tot slot won Coccinelle (ook 
van Beerbugs) brons bij de blondjes > 6,5% en was hetzelfde eremetaal bij de 
pilsbieren voor Cristal Alken. Proost!
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CEO Binnenstebuiten

Mr. Benji-Fun, zo is de Zonhovense ondernemer Stefan Kerkhofs wereldwijd gekend. Be-
gonnen als heel bescheiden lokale kranenverhuurder, strekt zijn imperium zich momen-

teel uit over 62 landen. Per dag zet hij in totaal 500 tot 1.000 mensen aan het werk. “Mijn 
deelname aan een tv-programma en de zelfmoord van mijn vader zijn de basis van dit succes”, 
vertelt hij in een openhartig interview.

“Ik kom uit een ondernemend gezin. Mijn ouders hadden een kraan- en montagebedrijf. Op mijn 18e ben 
ik daar beginnen te werken en was ik dus voorbestemd om in de bouwsector te blijven. Maar elke dag om 
6 uur ‘s morgens ‘het buske’ in om naar de werf te gaan, dat zag ik niet echt zitten tot het einde van mijn 
dagen. En dus ging ik nadenken over andere dingen. Te beginnen met een verhuurservice voor kranen, want 
ik vond dat ons materiaal te vaak stil stond. Die dienst had direct veel succes, en dus investeerden we in de 
aankoop van bijkomende kranen voor de verhuur.”

STEFAN KERKHOFS
THE FUNGROUP
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CEO Binnenstebuiten

Op een dag zou het leven van Stefan Kerkhofs drastisch veranderen. “Er kwam iemand aankloppen die een 
kraan wou huren om te benji-springen. Maar we konden hem niet helpen, want die van ons waren niet 
hoog genoeg. Ik had wel met mijn grote mond gezegd dat ik zou komen springen als hij ergens anders wel 
de juiste kraan zou vinden. En dus had ik prijs. Op dat evenement stond ik als eerste in de rij. Heel stoer 
naar boven, klaar om te springen. Maar ik durfde niet. Ik vroeg om me terug op de grond te zetten. En toch 
wisten ze me te overtuigen. Die paar seconden, daar boven op het platform, hebben mijn leven veranderd. 
Want ik sprong, en voelde de adrenaline door mijn aderen gieren. Geweldig! Ik was helemaal verkocht.” 

WERK ZOEKEN
Ongeveer in die periode verkocht pa Kerkhofs zijn bedrijf aan Nederlanders. “Ik heb nog 3 maanden door-
gewerkt voor de overnemers, maar dat was niks voor mij. Voor de fun ging ik dan zelf naar een geschikte 
elastiek zoeken om te benji-springen. Ik dacht, laat me dat eens proberen te organiseren, en daarna ga ik 
wel werk zoeken. De eerste try-out was een gigantisch succes. De mensen stonden in rijen aan te schuiven 
om voor 2.000 frank (50 euro) te mogen springen. Met 200 klanten was ik direct helemaal uitverkocht. 
Toen ik op het einde van de dag de kassa maakte (dus 10.000 euro...), was de business geboren. We zijn 
nu 29 jaar later, en ik ben nog altijd geen werk gaan zoeken (lacht).”

KATAPULT 
Van overal kreeg Kerkhofs vragen om zijn kraan op te stellen en het publiek te entertainen. “En waar ik 
al eens was geweest, vroegen klanten nieuwe attracties. Ik moest dus inventief zijn, en ging auto’s en 
fietsen aan een elastiek hangen, mensen wegschieten met een katapult, enzovoort. Je kon het zo gek niet 
bedenken. Pure fun. Op die manier zijn we stilaan gegroeid van eigenlijk een grap naar de meest exclusieve 
aanbieder van deze attracties in de wereld. Toch een hele weg waar ik wel fier op ben.” Al ging dat niet 
zonder slag of stoot. “Ik ben heel vaak gebotst op reglementering, of beter, op het uitblijven daarvan. Zo 
mocht er op een bepaald moment bijna nergens in België nog gesprongen worden. We waren verplicht om 
uit te wijken naar Nederland, waar we met John de Mol een droomklant hadden en zo’n 70% van onze 
omzet genereerden.” Toen de lucht boven België was uitgeklaard, keerde Kerkhofs terug, sterker dan ooit. 
“Klanten vroegen of we ook een tent en een podium konden meebrengen. Tuurlijk konden we dat... En zo is 
de Fungroup ontstaan, een verzameling van alle materialen en attracties voor events.” 

EXCLUSIEVE VIP’S
Vandaag doet Stefan Kerkhofs eigenlijk nog helemaal hetzelfde. “Voor mij persoonlijk ligt het zwaartepunt 
nu bij Dinner in the Sky, een tafel die we op exclusieve locaties de lucht in trekken om op 60 meter hoogte 
te genieten van topgastronomie door een sterrenchef. Voor dat concept heb ik een partnership met David 
Ghysels opgezet, en dat was de beste beslissing ooit. Hij kent de culinaire wereld als zijn broekzak, dus 
vullen we elkaar goed aan. Onze tafels zijn inmiddels verkocht in 62 landen. Wij verhandelen de licenties, 
leveren de tafels en zorgen persoonlijk voor de start-up. Zo reis ik de hele wereld af en ontmoet ik de meest 
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CEO Binnenstebuiten

exclusieve VIP’s, zoals Prins Albert van Monaco. Allemaal erg boeiend om mee te maken. We zijn echt over-
al gekend. Eén van onze promofilmpjes is inmiddels 92 miljoen keer bekeken op Youtube... Maar tegelijk 
verhuren we ook nog altijd een springkasteel voor een verjaardagsfeestje in Zonhoven, hoor!” 

IMPULSIEF
Door de aanhoudende groei moest Kerkhofs recent zijn geliefkoosde Zonhoven verlaten. “We zaten met 
onze logistiek op 4 locaties, wat het heel moeilijk maakte”, vertelt hij. “We hebben lang gezocht naar de 
ideale uitvalsbasis en zijn via een gouden tip in Beringen (De Weven) terechtgekomen. Daar konden we een 
bakker overtuigen om zijn industriegrond te verkopen en hem zelf te laten verhuizen naar onze vestiging 
in Zonhoven. Momenteel brengen we alles in gereedheid om al onze afdelingen naar Beringen over te 
brengen.” En het moet snel gaan, want de telefoon staat momenteel permanent roodgloeiend. “Net zoals 
in de gouden jaren komen de bestellingen enorm vlot binnen”, aldus de CEO. “Toch laten we soms mooie 
opdrachten schieten. De reden is een gebrek aan bekwaam personeel. Dat betekent echt een rem op onze 
groei. Ik zou morgen een heel interessante overname kunnen doen, maar laat ze voorlopig links liggen om-
dat ik de juiste mensen niet heb... Dat zegt mijn buikgevoel, en dat heeft me al die jaren nog niet in de steek 
gelaten. Natuurlijk ben ik al regelmatig tegen de muur gelopen, en heb ik daar telkens lessen uit getrokken. 
In 29 jaar levert dat een schat aan ervaring op. Toch beslis ik nog altijd redelijk impulsief. Dat is mijn stijl, en 
die heeft me altijd goed vooruit geholpen. Ik heb goede adviseurs, zoals mijn bankdirecteur, maar ga toch 
op mijn gevoel af. Dat hou ik scherp door tussen mijn mensen te staan. Om voeling te houden met de da-
gelijkse realiteit. Je zal me hier regelmatig met mijn werkschoenen in het magazijn zien of op een event zien 
sleuren met dranghekken. Ik heb ook geen apart bureau, maar zit midden tussen de collega’s. Dan hoor je 
veel, en kan je waar nodig coachen en bijsturen.”

WILDE WELDOENERS
Stefan Kerkhofs is naar eigen zeggen veel milder en zachter geworden als CEO. “Dat komt onder meer door 
mijn deelname aan het tv-programma Wilde Weldoeners, waarin ik een hele week tussen de kansarmen 
heb geleefd en moest rondkomen met 12,5 euro per dag. Het heeft me als succesvolle zakenman met de 
voeten op de grond gehouden. Eigenlijk zou elke manager dat moeten doen: back to the basics. Je waar-
den en normen herdefiniëren en ervaren waar je echt gelukkig van wordt. Weg met de materiële zaken. 
Dat heeft voor een switch in mijn onderneming gezorgd. Ik kan nu alles veel beter relativeren. Ik laat me 
niet meer opjagen door futiliteiten. Ja, die confrontatie met de harde realiteit is één van de sleutels tot ons 
succes.” 

En nog zo’n succesfactor, waar hij niet graag over praat, maar ook niet uit de weg gaat, is de zelfmoord van 
zowel zijn vader als zijn zus. “Mijn rouwproces bestond simpelweg uit nog harder werken”, zegt hij. “Het 
leed verdringen door altijd bezig te zijn. Geen zin hebben om in een leeg huis te piekeren, en daarom ge-
woon doorwerken op kantoor.... En zo realiseer je natuurlijk veel meer dan het gemiddelde. In die zin waren 
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die mokerslagen een zegen voor het bedrijf. De dood van mijn vader betekent ook dat ik niet snel de hele 
handel zal verkopen. Ik heb gezien dat hij na de overname niets meer om handen had. Hij was zijn passie 
en uitlaatklep kwijt. Dat is hem fataal geworden. Ik denk dus gewoon door te gaan tot mijn pensioen. On-
dertussen geniet ik elke dag nog keihard van de leuke dingen die wij in de markt zetten. Het is en blijft een 
sexy product in een grote speeltuin met enorme opportuniteiten. Zo stond hier onlangs een Saoudische 
prins aan de deur. Hij wil in zijn land in totaal maar liefst 25 miljard dollar spenderen aan entertainment 
en is onder meer hier komen shoppen. Hij bleef maar attracties bestellen uit onze catalogus... Twee volle 
containers zijn intussen onderweg. Leuk natuurlijk, want met dat geld kunnen we hier opnieuw investeren 
en innoveren. Je ziet, ik ben het ondernemen nog lang niet beu...”

HOLLANDER
De nabije toekomst heeft heel wat uitdagingen in petto. “Eerst moeten we hausse van 2018 zien door 
te geraken met de huidige personeelsbezetting”, aldus de CEO. “Ons nieuwe gebouw krijgt ook de nodige 
aandacht. In 2019 kunnen we dan opnieuw verder kijken. Misschien zal het u verbazen, maar in eerste 
instantie willen we groeien op de Nederlandse en Duitse markt. Amsterdam is even ver als Middelkerke. 
Aken, Keulen,... allemaal heel dichtbij en toch zijn we daar nu heel zelden. Dat is zonde. Zeker in Nederland 
kom ik trouwens persoonlijk heel graag. Moesten ze me ooit hun nationaliteit aanbieden, zou ik het doen. 
Mocht ik nog ooit verhuizen, dan wordt het Amsterdam. Die sfeer, die gezelligheid,... Daar kunnen die an-
dere 61 landen waar we aanwezig zijn niet tegenop!”

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: Luc DAELEMANS
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Met vallen en opstaan

Eens was hij veruit de meest gekende juwelier van Limburg. Eddy Heleven was niet weg te 
slaan uit lifestyle magazines en flashy tv-reportages. Zijn imperium telde op het hoog-

tepunt 6 winkels in onze provincie. Maar een inschattingsfout en wat koppigheid werden 
hem fataal. De zaak werd failliet verklaard en Heleven had niets meer. Maar gelukkig had hij 
in de hoogdagen ook vele vrienden gemaakt, die hem niet waren vergeten. Hij kreeg steun 
van de juiste mensen, vond de goede moed terug en ging van nul opnieuw van start. Na 
een herbronning vond hij het plezier terug in het vakmanschap en wist hij snel twee nieuwe 
winkels op de kaart te toveren...

EDDY HELEVEN, JUWELIER

“ With a little help from my 
 friends...”
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Met vallen en opstaan

“Mijn opleiding tot goudsmid en gemoloog (edelsteenkundige) heb ik in Antwerpen afgerond”, blikt hij terug. 
“Ik was 22 jaar toen ik in bijberoep mijn eerste zaak opstartte, toen nog in het ouderlijke huis in Diepenbeek. 
Daar is ook mijn eerste echte winkel uit gegroeid. En dat ging super. We hadden een redelijk uniek aanbod en de 
klanten kwamen vanuit heel de provincie naar Diepenbeek.” 

Tien jaar na de start, Eddy was toen 32, deed er zich een opportuniteit voor in Tongeren. “We zijn daar met 
veel enthousiasme een tweede winkel begonnen”, aldus nog Eddy Heleven. “Daarna volgde snel een vestiging 
in Hasselt, een tweede in Tongeren, eentje in Bilzen en nog eentje in Hasselt. Telkens waren het kansen die ik 
niet mocht laten liggen: mooi gelegen panden die vrijkwamen, lage huurprijzen, enzovoort. Ik dacht: ‘OK, we 
verkopen goed, dus komt het allemaal in orde’. Maar dat bleek niet zo te zijn. We waren veel te snel gegroeid en 
hadden onvoldoende fundament om tegenslagen te kunnen opvangen. Limburg bleek te klein om zoveel win-
kels open te houden. Het personeel was erg duur en we stopten telkens veel geld in de verbouwing tot mooie 
en goed beveiligde panden. We deden bovendien onszelf concurrentie aan door te dicht op elkaar te zitten. Willy 
Naessens heb ik ooit horen zeggen dat je nooit sneller mag groeien dan 15% per jaar. Ik vond dat zever. Maar 
de man had wel gelijk...”

EMOTIONEEL
Eddy Heleven voelde dat zijn concept niet werkte, maar weigerde de stekker uit te trekken. “Ik verwijt mezelf 
dat ik ben blijven vastklampen aan wat niet goed was. Ik maakte mezelf wijs dat het wel in orde zou komen. 
Ik reageerde te emotioneel en kon geen afscheid nemen van medewerkers en van locaties. Fout natuurlijk. 
Inmiddels heb ik mijn les wel geleerd. Ik betaal nog liever erg veel huur in een goede shoppingstad dan gratis te 
verblijven in een gebied met weinig passage.” 

Nog een tegenslag: de boom van de internetwinkels. “In een poging om de zaken recht te trekken, hadden we 
het gamma verbreed met een aantal goedkope en populaire artikels. Maar net die dingen werden massaal via 
webshops gekocht. En daarmee werd onze basis nog zwakker en moesten we uiteindelijk er de brui aan geven.”

HUIS VERKOCHT
Eddy Heleven werd failliet verklaard. “We zijn alles kwijt geraakt, ook privé. De auto werd opgehaald, ons huis 
werd verkocht. We wonen nu in een wijk. En dat vinden we prima. We zijn nu tot de vaststelling gekomen wat 
ons echt gelukkig maakt en dat zijn zeker niet de materiële dingen. Toen mijn auto in beslag werd genomen, 
ging ik 3 keer per week al joggend naar huis. Het hoofd volledig leegmaken, weg van alle zorgen. Zalig!” Toch 
was die periode enorm zwaar voor de juwelier en zijn gezin. “Ik voelde mij vaak heel slecht en moest mezelf 
echt opkrikken om de moed niet te verliezen”, zegt hij. “Ik kan me voorstellen dat mensen zich op zo’n moment 
volledig laten gaan. Voor de publieke opinie moet je de brandstapel op. Maar ik had kinderen van 10 en 6 jaar, 
wat een extra stimulans gaf om door te zetten. Een overlevingsdrang die je belet van te kraken. Gelukkig kon 
ik ook rekenen op de onvoorwaardelijke steun van mijn echtgenote, en van enkele goede vrienden die me niet 
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Met vallen en opstaan

lieten vallen. Ook van een aantal collega-juweliers en andere zelfstandigen heb ik mooie steunbetuigingen en 
goede raad gekregen. Een fijn gebaar. En uiteraard waren er veel trouwe klanten die vonden dat ze mij een 
plezier moesten doen toen ik het moeilijk had. Zij hebben mij er snel bovenop geholpen.” 

CARTE BLANCHE
Ook zakelijk geraakte Eddy opnieuw op het juiste spoor. “Enkel en alleen dankzij het vertrouwen van 2 à 3 
belangrijke leveranciers”, zegt hij. “Mensen waar ik vroeger hard voor gewerkt heb, en die hun nek hebben 
uitgestoken om mij een nieuwe kans te geven. Ze wilden me niet laten vallen. OK, daar moet je wat geluk mee 
hebben. Anderzijds heb ik het ook zelf afgedwongen dankzij de uitstekende relaties uit het verleden. Zo ben ik 
kunnen starten met Hulchi Belluni in Hasselt. Ik heb van de investeerders carte blanche gekregen om de col-
lecties samen te stellen. Heel bewust in het hogere gamma, met juwelen tussen 1.000 en 50.000 euro. In die 
prijsklasse hechten mensen wel nog belang aan persoonlijk advies en maken ze graag de verplaatsing naar de 
winkel in plaats van op internet te zoeken. Ik kan nu mijn vakmanschap opnieuw maximaal uitspelen, en dat 
doe ik nog het liefste.”

SPREEKBEURTEN
Van nul af herstarten heeft dus ook zijn voordelen. “Door te herbronnen heb ik opnieuw plezier gevonden in 
mijn beroep. Waar ik vroeger alleen maar van winkel tot winkel moest rijden om problemen op te lossen, focus 
ik me nu 100% op de producten en de klanten. Geen personeel meer, alles doe ik zelf. Ik geef ook opnieuw lezin-
gen en spreekbeurten over edelstenen en juwelen. Dat deed ik vroeger als beginneling ook al, en ik vind het nog 
steeds enorm boeiend om over mijn ‘métier’ te kunnen praten. Back to the basics, en dat is zeker niet slechter.” 

De doorstart betekent dat Eddy Heleven ook op andere vlakken een andere aanpak hanteert. “De marketing 
doen we nu helemaal zelf. Geen duur drukwerk en mediacampagnes meer, maar handgeschreven enveloppen 
naar een heel select publiek. En dat werkt zeker zo goed. We zijn intussen ook met heel innovatieve dingen be-
zig. Zo hebben we software laten maken waarmee trouwers hun eigen ringen kunnen ontwerpen. Je moet zo’n 
leuke nieuwigheden hebben, want de klassieke juweliers zullen allemaal verdwijnen. Wie niet bereid is zichzelf 
te heruitvinden, zal klappen krijgen. En ik kan het weten...”

POSITIEF
Eddy Heleven heeft zijn plaats op korte tijd dus helemaal heroverd. Tegenover Hulchi Belluni is inmiddels het 
voormalige pand in de Kapelstraat opnieuw geopend als tweede winkel. Heleven Boutique is de naam van de 
zaak, waar ook persoonlijk advies centraal zal staan. “De moeilijkste periode ligt nu gelukkig alweer achter ons. 
We hebben daar lessen uitgetrokken, maar staan er niet lang bij stil. Wij kijken alleen nog vooruit en zien de 
toekomst positief tegemoet”, zo klinkt het vastberaden.

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL
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“  VENNOTEN BESTOKEN ELKAAR 
MET AANGETEKENDE BRIEVEN ”

De Limburgse advocatuur is een duiventil geworden. Advocaten gaan en komen dat het 
een lieve lust is. Associaties zijn even broos als een papieren zakdoekje in een emmer 

water. De afgelopen maanden regende het berichten over nieuwe kantoren, samenwer-
kingsverbanden, opmerkelijke transfers en naamsveranderingen. Hoe dat komt? “Het heeft 
bijna altijd met geld te maken”, zo luidt de conclusie van een rondvraag bij diverse Limburg-
se advocaten.

Eerst en vooral: het businessmodel in de advocatuur is altijd een heel complex gegeven geweest. Van 
oudsher wordt bijna overal een structuur gehanteerd waarbij de partners-vennoten een percentage van 
de inkomsten krijgen en ze elk hun bijdrage in de kosten moeten leveren. Daarnaast zijn er ook ‘kos-
tenassociaties’, waarin iedere advocaat zijn persoonlijke opbrengsten mag houden en alleen deelt in 
gemeenschappelijke kosten, zoals de lonen van het administratief personeel, huur van het gebouw, 
verwarming, internet, enzovoort. Dit leidt vroeg of laat, altijd tot discussies...

POLITIEK MANDAAT
“Een eerste grote moeilijkheid is dat er vaak onduidelijke afspraken zijn over de verwachte prestaties”, 
aldus een heel ervaren advocaat uit Noord-Limburg. “Hoeveel uren moeten er gewerkt worden, hoeveel 
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klanten moeten er aangebracht worden, wat is het percentage van de factureerbare uren, wat behoort 
tot ieders takenpakket en hoe kunnen de inspanningen beoordeeld worden? Je merkt bijvoorbeeld dat 
sommigen een commerciële rol opnemen en vaak recepties afschuimen, terwijl anderen echte dossier-
vreters op kantoor zijn. Nog anderen werken tot in de late uren of komen in de weekends naar het bu-
reau, terwijl collega’s op hetzelfde niveau vasthouden aan een werkweek van 38 uren. Het gebeurt ook 
dat confraters er een tweede bezigheid op nahouden, zoals een politiek mandaat of een lesopdracht. 
Kunnen ze daarmee bezig zijn tijdens de kantooruren of niet? Moeten die vergoedingen met de groep 
worden gedeeld? Het is allemaal voer voor discussie.”

MACHTSSTRIJD
Van iedere gesprekspartner horen we de dat de meningsverschillen meestal draaien om geld. “Het gaat 
dan om de percentages in de winst die de partners opstrijken en over de verdeling van de gemeenschap-
pelijke kosten”, aldus een veertiger van een kleinschalige associatie in West-Limburg. “Een kleine discus-
sie kan snel ontaarden in groepjes die worden gevormd, waarna een interne machtsstrijd losbarst over 
wie te veel of te weinig verdient. Je ziet dat ook bij de verdeling van de kosten. De ene gebruikt de secre-
taresse frequent, de andere niet, maar toch moeten ze evenveel betalen. Of de ene werkt veel van thuis, 
maar dient voor verwarming op kantoor evenveel bij te dragen.... Banaal misschien, maar gegarandeerd 
komt er heibel van. Zeker als het gebouw dan ook nog eigendom is van één of meerdere vennoten en zij 
dus huur aan zichzelf betalen.”

“Bij ons wordt er altijd pittig gediscussieerd over investeringen”, aldus een collega uit een iets grotere 
praktijk. “Vennoten worden naargelang hun winstpercentage geacht om evenredig bij te dragen aan de 
kosten voor verbouwingen, de aankoop van een kopiemachine of verwarmingsketel. Maar als ze ‘fin de 
carrière’ zijn, staan ze daar niet om te springen. Jongere vennoten hebben dan weer niet altijd de mid-
delen om hun vastgelegd deel bij te dragen. En de meerderheid beslist, natuurlijk. Dat leidt niet zelden 
tot een breuk. Je moest eens weten hoeveel aangetekende brieven er dagelijks onder vennoten worden 
verstuurd. De dreigementen om met ‘hun cliënteel’ te vertrekken, zijn schering en inslag.” 

ARMOEDEGRENS
Dat de spanningen tegenwoordig sneller oplopen dan vroeger, is niet verwonderlijk. Er zijn de laatste ja-
ren erg veel advocaten bijgekomen. Waar er in Vlaanderen in 2002 7.882 advocaten aan de balie waren 
ingeschreven, bedroeg dat aantal in 2016 al 10.602. De juridische koek moet dus door meer mensen 
worden gedeeld, waardoor de inkomsten dalen. “Een gevolg daarvan is dat steeds meer advocaten onder 
de armoedegrens leven”, zegt Meester V. “Zeker de beginners kunnen moeilijk eigen cliënteel opbouwen. 
We horen dat sommigen zelfs de Baliebijdrage (zo’n 1.700 euro per jaar) niet kunnen betalen. Onder zij 
die het financieel moeilijk hebben, zullen er zeker een aantal zijn die uit zelfbehoud eerder aansturen op 
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een procedure voor de rechtbank of de klant adviseren om in beroep te gaan als dat niet echt nodig is. 
Een menselijke reactie, denk ik. Artsen laten soms ook de patiënt nog eens terugkomen omdat ze aan 
hun portefeuille denken.” In associaties frustreert het degenen met het minste aantal eigen cliënten, dat 
zij -ondanks het harde werk- daar niet in verhouding voor betaald worden, terwijl de ‘uitbollende’ venno-
ten met het leeuwendeel van de inkomsten gaan lopen. “Het gebeurt dan ook dat advocaten lucratieve 
cliënten thuis ontvangen in hun privépraktijk en die inkomsten niet met de groep willen delen.”

MOEDERS
De vervrouwelijking van het beroep is een andere oorzaak van de malaise, vinden sommigen. “Onze 
vrouwelijke collega’s hebben, net als de jongste generatie, een ander idee over de work-life balance”, 
aldus een advocaat uit Sint-Truiden. “Mannen onder elkaar kijken niet echt op een uur meer of minder, 
maar bij vrouwen met kinderen ligt dat duidelijk gevoeliger. En dan komt uiteraard de workload en de 
verloning weer ter sprake.” 

Waar wordt er in relatie tot de verdiensten, nog zoal ruzie over gemaakt? “Promoties. Zeker als er kin-
deren of familieleden geen partner of vennoot mogen worden en anderen wel. En over het inpassen 
van nieuwe, externe collega’s. Die eisen een deel van de koek op, dat wordt bepaald op basis van een 
inschatting van het werk dat ze zullen binnenbrengen. Maar in de praktijk blijkt dat soms minder dan 
verwacht, en dan lopen de spanningen snel op.”
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NIET ALLEEN GELD
Dat kantoren uiteen vallen heeft vaak, maar niet altijd met geld te maken. “Soms klikt het gewoon niet 
qua onderlinge persoonlijkheden”, aldus nog Meester V. “Je hebt ook conflicten tussen jongeren en oude-
ren, of strategische verschillen in visie.” 

Nog een breuklijn: “Je ziet een slingerbeweging in het aanbod dat een kantoor biedt”, zegt onze ouder-
domsdeken. “Waar veel kantoren jarenlang gebouwd hebben aan een multidisciplinair team, met alle 
specialisaties onder één dak, merk je nu dat bepaalde specialisten zich afscheuren om een nichekantoor 
op te richten. Niet zelden vormen ze dan een team met experts in hetzelfde domein die van andere kan-
toren komen, en dan begint het spel van voor af aan...”

OPLOSSINGEN?
Hoewel dat in de praktijk zelden wordt toegepast, worden er enkele oplossingen naar voor geschoven. 
“Eigenlijk moeten we werken zoals in een gewoon bedrijf, waar er een eigenaar-zaakvoerder is, die zelf 
beslist of en hoeveel hij actief is”, vindt de man van Sint-Truiden. “Er kan ook een externe CEO worden 
aangesteld, die niet noodzakelijk zelf advocaat moet zijn. Alle medewerkers, op alle niveau’s, worden 
dan betaald als loontrekkenden, waarbij uiteraard bonussen kunnen toegekend worden als bijvoorbeeld 
de targets worden gehaald. Dat klassieke en uiterst simpele organisatiemodel is een verre droom voor 
de meeste advocatenkantoren, ook al moet je geen genie zijn om het snel en efficiënt te implementeren.”

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: Shutterstock.com
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Hoe zou het zijn met ...

De geboren Kortrijkzaan Didier Goesaert (57) woont nog altijd in Genk. Maar veel thuis is 
hij niet. Deze week in Egypte, de volgende week in Turkije. “En daarna weet ik het niet 

vanbuiten”, lacht de voormalige voorzitter van VKW Limburg. Goesaert verdween als het ware 
van de Limburgse radar toen hij het voorzitterschap van VKW moest laten schieten, om zich te 
focussen op de toekomst van het familiebedrijf Agglo in Genk, en de toenmalige West-Vlaam-
se groep Interlin. Agglo werd zoals bekend in 2004 verkocht aan het Canadese Norbord.

Didier Goesaert werd ‘Limburger’ toen hij in 1991 in Genk begon met de productie van spaanderplaten. Het 
bedrijf investeerde in 2000 zo’n 50 miljoen euro voor de productie van oriented strand board, beter bekend 
onder de afkorting OSB. “Dergelijke platen waren toen al erg populair in de Amerikaanse bouwsector. Wij 
waren ervan overtuigd dat ook Europa snel zou zwichten voor dit soort platen”, zegt Goesaert. 

DIDIER GOESAERT

“ Het duurt twee jaar vooraleer 
 Duitsers je accepteren”
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Wat is er gekomen van ...

Maar de zware investering woog op het familiebedrijf. Didier Goesaert besloot in 2004 om het voor-
zitterschap van VKW Limburg te laten schieten, om zich te kunnen focussen op Agglo en de rest van 
de West-Vlaamse groep Interlin. Uiteindelijk werd Agglo even later verkocht aan de Canadese groep 
Norbord, onderdeel van de beursgenoteerde groep Nexfor, actief in hout en papier. “Het was geen ge-
makkelijke periode voor onze familiale groep”, blikt Goesaert terug. “Wij waren de derde generatie van 
een ondernemersfamilie en de vierde generatie kwam er aan. Er moesten zware beslissingen worden 
genomen en dikke knopen doorgehakt. Maar ik denk dat de verkoop van Agglo aan Norbord uiteindelijk 
de best mogelijke beslissing is geweest.”

Goesaert houdt ook goede herinneringen over aan zijn periode als voorzitter van VKW Limburg. “Het was 
een zeer boeiende en leerrijke ervaring. De uitwisseling van ervaringen met andere ondernemers was 
voor mij een openbaring. Als voorzitter en ondernemer had ik wel wat moeite met de politieke kantjes 
van de zaak. Maar ik besef dat het niet anders kon, omdat je de politieke weg moet bewandelen als je 
iets in beweging wil zetten.”

Na de afsluiting van het hoofdstuk Agglo, ging Goesaert aan de slag als raadgever en consultant voor 
verschillende andere bedrijven. De laatste jaren is dat bijna exclusief voor de Duitse groep Dieffenbacher, 
vooral bekend als machinebouwer voor de automotive en houtplatenindustrie, met 1.800 medewer-
kers. “Waar ik voorheen actief was als producent in de houtsector, stond ik plots aan de andere kant, 
als verkoper en technisch ondersteuner”, zegt Goesaert. “Het was wel even wennen. De Duitsers gaan 
zeer gestructureerd en planmatig tewerk. Het heeft twee jaren geduurd vooraleer ze mij geaccepteerd 
hadden, als Belg tussen de Duitsers.” Didier Goesaert is nu bij Dieffenbacher verantwoordelijk voor de 
sales in de Benelux en Afrika, en voor bepaalde machines in het productieproces ook in de rest van de 
wereld. “Afgelopen week zat ik Egypte, volgende week in Turkije. Waar ik de week nadien zit, dat weet in 
niet vanbuiten”, lacht hij. “Ik ben in elk geval een echte wereldburger geworden. Het leert je ook dingen 
in een ander perspectief bekijken. Je ziet meteen hoe snel de dingen in de wereld veranderen”, getuigt hij. 
Hoe lang hij al dat reizen nog zal volhouden? “Voorlopig lukt het nog”, zegt hij. 

Ondanks zijn nomadenbestaan heeft Goesaert niet de  banden met Genk doorgeknipt. Behalve voorzit-
ter van VKW Limburg was hij ook actief bij JCI en Lions Club. En af en toe kan je hem nog aan werk zien 
als dj. “Het is een hobby als een andere, en voor mij een ontspanning na het vele reizen”, lacht Goesaert.

Tekst: Dominiek CLAES 
Foto: MiL 
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De toekomstdenker

De aandacht die ondernemers en start-ups momenteel krijgen, heeft de mindset naar on-
dernemen veranderd in sterk positieve zin”, aldus Marc Beenders, Community Manager 

van Limburg Start Up, het platform dat LRM in het leven heeft geroepen om meer slaag-
kansen te verzekeren voor beginnende ondernemingen in Limburg. “Hierdoor is het aantal 
ondernemers die hun kans wagen en een eigen start-up beginnen, de laatste jaren sterk toe-
genomen. Deze nieuwe ondernemersdynamiek zal de toekomst van én voor start-ups zeker 
beïnvloeden.”    

MARC BEENDERS (LIMBURG START UP) 
OVER HET STARTERSLANDSCHAP 

“ De piek moet nog komen”

Elke maand kijken we samen met een toekomstdenker hoe een sector 

de volgende jaren zal evolueren.  

Vandaag hebben we het over het starterslandschap. 
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“We zijn  zeker nog niet aan ‘de piek’ wat betreft het aantal start-ups in onze provincie of België. Het 
aantal zal zeker nog toenemen, daar zijn diverse indicaties voor”, aldus Beenders.

“Ten eerste: We zien nu al in verschillende sectoren dat economische activiteiten ontmanteld worden tot 
nieuwe (deel)opdrachten. Deze outsourcing biedt directe opportuniteiten voor starters en start-ups. Dit 
zal de volgende jaren alleen maar toenemen. De ICT-sector is hierin vandaag al een mooi voorbeeld.  Ten 
tweede zie ik dat verschillende sectoren elkaar nog meer gaan vinden. Van hieruit kunnen weer nieuwe 
businessopportuniteiten ontstaan. We zien nu al dat start-ups vaak multidisciplinair zijn: ze focussen 
allemaal op een klein deel van het probleem, maar samen kunnen ze veel meer realiseren. Zodra deze 
ondernemers de krachten bundelen ontstaan nieuwe opportuniteiten over de verschillende sectoren 
heen: kunst, ICT, energie, gezondheidszorg, media, mode… Deze cross-overs worden in de toekomst 
extra belangrijk. Zo zien we in de ICT-sector bijvoorbeeld al heel wat kruisbestuiving tussen technologie 
en gezondheidszorg. De mogelijkheden zijn eindeloos.”

OVERAANBOD?
En hij gaat verder: “Niet alleen op vlak van cross-overs en groei verwacht ik heel wat veranderingen. Ook 
in de service en dienstverlening gericht naar jonge ondernemers, denk ik dat we enkele veranderingen 
kunnen verwachten. Op dit moment is er een enorm aanbod aan initiatieven gericht naar start-ups: heel 
veel ondernemingen en instellingen organiseren workshops, opleidingen en adviessessies voor (jonge) 
ondernemers. Dit (over)aanbod zorgt voor gezonde concurrentie tussen de verschillende dienstverleners. 
Hierdoor zal het aanbod op lange termijn slinken en is verdere professionalisering van de dienstverle-
ning mogelijk. Mijn vermoeden is dat deze aandacht de komende jaren verschuift naar meer begeleiding 
en aandacht voor groeiers. Bovendien moeten start-ups sneller kunnen schalen van €500K omzet tot 
€5M. Om dit te realiseren is o.a een intensievere samenwerking tussen start-ups en gevestigde bedrij-
ven cruciaal. Beiden gaan elkaar sneller en beter vinden.”

VIRTUELE NETWERKEN
Geldt die verschuiving van de aandacht ook voor onze Incubatoren? Marc Beenders: “Zij begeleiden jonge 
bedrijven in hun groeitraject en blijven zeker de komende jaren een belangrijke rol spelen. Maar ze zullen 
in de toekomst nog meer aangevuld worden met virtuele incubatoren of netwerken. Een sterk netwerk en 
clusterwerking laten starters en start-ups groeien naar een ander niveau. Deze netwerken kunnen spontaan 
ontstaan en hebben vaak een tijdelijk karakter.” 

NATUURLIJKE SELECTIE
“Waar we vandaag nog tevreden zijn met het bekendmaken van recordcijfers wat betreft het aantal start-
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ups, gaan we de volgende jaren meer communiceren over start-ups die succesvol zijn én een meerwaarde 
betekenen voor onze economie. Doordat het start-up landschap nog erg jong is, zal er de volgende jaren een 
natuurlijke selectie plaatsvinden. Het zullen de succesvolle groeiers zijn die meer met de aandacht gaan lo-
pen. Op basis hiervan zullen we ook kunnen evalueren welke ecosystemen succesvol zijn.  Programma’s voor 
(sterke) groeiers zullen toenemen, daar waar het aanbod voor pré-incubatie en pure startersbegeleiding zal 
afnemen. Deze evolutie zal ook een zekere verstrenging van het starterslandschap met zich meebrengen.” 

HYPE?
Hoe dan ook heeft de omkadering haar waarde, vindt de Community Manager. “De laatste jaren merken we 
een ommekeer in de mindset naar ondernemers toe, zeker wat betreft start-ups. Het aantal nieuwe bedrijven 
nam sterk toe.  Sommige durven zeggen dat een bedrijf starten misschien iets té populair is geweest en spre-
ken daarom over een ‘hype’. Ik wil geloven dat ook de ondernemers waarvan de start-up niet doorgroeit, een 
belangrijke les geleerd hebben. Door de intensieve begeleiding van het start-up landschap zullen zij ook beter 
gewapend starten aan een nieuwe uitdaging. Hetzij als ondernemers, hetzij als werknemer in een bedrijf.” 

MONEY!
Ondersteuning blijft dus essentieel. “Inderdaad, want starten is altijd risicovol, zeker als het gaat over innova-
tieve en schaalbare businessmodellen. Ondersteuning is daarom erg belangrijk. Een goede omkadering met 
waardevolle programma’s, aangepaste werkplekken en ondersteuning van een dynamisch ecosysteem helpt 
start-ups om sneller te kunnen groeien. Deze opgebouwde dynamiek speelt momenteel een belangrijke rol in 
de groei van start-ups en zal ook in de toekomst het verschil maken ten opzichte van andere regio’s. Maar er is 
meer nodig: start-ups hebben ook nood aan financiële ondersteuning. De nood aan risicokapitaal zal blijvend 
aanwezig zijn in het landschap.” 

BUITENLAND
En Marc Beenders besluit: “Start-ups moeten groots durven denken: internationaal. De toekomst ligt niet 
alleen in Limburg of België. Hun ambitie moet over de grenzen heen gaan. De strategie om de internationale 
markt te bespelen moet vanaf het begin aandacht krijgen. Dit is een belangrijk aandachtspunt als we willen 
dat de start-ups van vandaag  doorgroeien tot waardevolle ondernemingen in de toekomst. De samenwer-
kingen met andere provincies, de Euregio en allerlei organisaties over de grens vormen hier een belangrijke 
schakel.” Misschien nog één wens? “Ik hoop dat tegen 2023 het aantal investeringen in start-ups enkel zal 
toenemen en dat de gevestigde bedrijven in onze provincie nog meer de reflex kweken om samen te werken 
met start-ups. Dat is dé manier om samen te groeien naar een economisch sterke regio.” 

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL
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Elke editie werpen we een starter enkele vragen voor de voeten over de moeilijkheden en de 
uitdagingen die moeten overwonnen worden. Jan Leyssens, Managing Director van Airobot, 

mag de spits afbijten.

1. Waarmee heb je het spaargeld verdiend dat je in de zaak hebt gestopt? 
 “Met gewoon voltijds te werken voor een technologiebedrijf in Leuven.”

2. Hebben er mensen uiteindelijk afgehaakt om mede-oprichter te worden? 
  “Inderdaad, ik heb na een jaar één van de mede-oprichters van Airobot vervangen die uiteindelijk in een 

andere industrie is gaan werken.” 

3. Moet je jezelf in de startfase dingen ontzeggen omdat je geen volwaardig loon kunt uitkeren? 
   “Zeker. Ik heb 2 kleine kinderen in de crèche, dus de budgetkeuzes zijn redelijk eenvoudig thuis. Maar even 

alles wat extra luxe is voor mezelf laten vallen is uiteindelijk niet zo erg.”

AIROBOT HASSELT
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4. Heb je een Plan B achter de hand voor het geval de start-up toch niet het verhoopte succes wordt?
  “Niet echt uitgewerkt. Er is meer dan genoeg werk te vinden voor iemand met mijn profiel, dus ik maak me 

daarover geen zorgen.”

5.  Heb je hulp gekregen van instanties of personen die cruciaal waren om de stap naar ondernemer-
schap te wagen?

  “Zeker, het management van mijn vorige werkgever, Septentrio in Leuven, heeft me met raad en daad bij-
gestaan op het moment dat ik de keuze moest maken.” 

6. Zou je naar het buitenland verhuizen als blijkt dat zo de slaagkansen van je start-up verhogen? 
  “Zonder twijfel. Toegang tot risicokapitaal voor ventures in een nieuwe industrie zoals de onze, blijft toch 

een uitdaging in onze regio.”

7. Vind je dat start-ups in Limburg meer of juist minder ‘gepamperd’ moeten worden? 
  “Er zou wat minder ‘pampering’ mogen zijn, en wat meer ‘action’. We krijgen fantastische ondersteuning op 

de Corda Campus en er zijn vele coaching-mogelijkheden. Het zou leuk zijn om ook hulp te kunnen krijgen 
van ervaringsdeskundigen voor enkele concrete, praktische taken, en niet enkel coaching.”

8. Met welke Limburgse ondernemer zou je over 20 jaar graag vergeleken willen worden? 
  “Daar lig ik momenteel niet wakker van. Als ik binnen 20 jaar ga kunnen zeggen dat ik mee heb kunnen 

bijdragen aan het uitbouwen van een nieuwe industrie in eigen streek (DronePort in Sint-Truiden) zal ik al 
zeer tevreden zijn.”

9. Wat doe je om de concurrentie in je sector voor te blijven? 
  “Zo nauw mogelijk met klanten samenwerken om hun eigenlijke problemen te leren kennen en daar snel 

op in te spelen.”

10. Zou je zwichten voor een miljardair die morgen aan je deur staat om je start-up over te nemen?
 “Dat hangt af van het voorstel dat gemaakt wordt en of ik nog een rol in het verhaal kan blijven spelen.”

11. Welk cadeau zou je het eerste personeelslid geven dat 20 dienstjaren op de teller heeft?
 “Een drone...” 

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL
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Out of Office
In deze rubriek leggen we een bedrijfsleider enkele pittige vragen voor 

over onderwerpen die niet direct met het bedrijf te maken hebben ... 

MYRIAM SCHEPERS
CEO VAN PREFAMAC CHOCOLATE MACHINES

1.  Voor een etentje in welk restaurant zou je 
een afspraak durven verzetten?

  De Slagmolen. De max gewoon. Super (h)eer-
lijke keuken en vriendelijke ontvangst.

 
2.   Waar ga je bewust iets kopen omdat het 

aanbod ‘Made in Limburg’ is?
  In Sint Truiden hebben ze lokaal geprodu-

ceerd appelfruitsap. Even lekker als wijn!
 
3.    Als je niet naar het budget moet kijken, wel-

ke auto staat dan in je garage? 
  BMW is geen brol met wielen, dus ja, dat is 

mijn favoriet.
 
4.   Op welke leeftijd wil je het roer van je on-

derneming doorgeven? 
  Daar wil ik eigenlijk nog niet over nadenken. 

Ik open volgende maand nog een nieuwbouw 
aan mijn bedrijf. Het geeft me zoooveel posi-
tieve energie, en hier geniet ik elke dag van.

 
5.   Aan welke huishoudelijke taak heb je een 

absolute bloedhekel? 
  Strijken, daar krijg ik rugpijn van ;-) Ik kan me 

beter nuttig maken op kantoor ...
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Out of Office

6.  Met welke Limburgse ondernemer (M/V) zou je een Blind Date (Bizz) wel zien zitten? 
 Ik denk dat er weinig zijn die ik niet zie zitten. Een ondernemer heeft altijd wel een leuk verhaal! Met  
 Stijn Helsen zou ik wel eens een dag of weekje willen optrekken. Mode en creativiteit hebben me  
 altijd geboeid.
 
7.  Op welke sportprestatie ben je stiekem jaloers? 
 Zelfs op iemand die 1 keer per week gaat lopen. Ik ben echt niet geweldig sportief.
 
8.  Over welk onderwerp zou je een boze lezersbrief naar een krant durven sturen? 
 Ik ben best wel kritisch hoor. Maar vooral economische incorrectheden storen me mateloos.
 
9.  Hoeveel % bedraagt de kans dat je ooit op een verkiezingslijst zult belanden? 
 0 procent. 
 
10. Waar mag het vakantiehuis staan dat de Nationale Loterij je cadeau wil doen? 
 Hmmmm... Gran canaria! Niet te ver en lekker warm.
 
11. Met welk zelfgemaakt gerecht durf jij je inschrijven voor een kookwedstrijd? 
 Geen eigenlijk :-) Ik weet wat ik kan maar ook wat ik (niet goed) kan!
 
12. Wie krijgt zeker een vermelding in je speech als je de Nobelprijs voor Economie wint? 
 Niet moelijk: Stijn Bijnens van LRM, zonder enige twijfel. Ik ben 9 jaar bestuurder bij LRM geweest,  
 en: petje af. Geweldig intelligent en met visie. Heb altijd al gezegd dat hij nog een standbeeld krijgt.

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL
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Verborgen parel
In deze rubriek zoomen we in op een bedrijf dat bij het grote publiek 

en collega-ondernemers onder de radar blijft, maar desondanks erg 

knappe projecten realiseert en indrukwekkende prestaties neerzet.

Wist je dat... de verlichting van het Constant Vandenstockstadion, de Luminus Arena 
en de Bosuil werd gemaakt en geplaatst door een bedrijfje in Mopertingen (Bilzen)? 

Claesen Outdoor Lighting is een relatief onbekende firma die niettegenstaande marktleider 
is in de grootste verlichtingsinstallaties voor sportinfrastructuur in ons land.  

CLAESEN OUTDOOR LIGHTING
MOPERTINGEN

© Philips Lighting Belgium.
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Claesen Outdoor Lighting werd destijds opgericht door Bilzenaar Jos Claesen. Doorheen de jaren bouwde 
hij zijn bedrijf uit tot een specialist in terreinverlichting en masten. Voetbalclubs uit de hoogste afde-
lingen kwamen spontaan met een bestelbon in de hand, aankloppen in Mopertingen. Maar in 2007 
verkocht Claesen zijn onderneming aan Bertels Electro in Balen. Vier jaar later overleed de stichter op 
70-jarige leeftijd. Bertels zette echter zijn levenswerk verder, steeds vanuit de kantoren en magazijnen 
in Mopertingen. 

HOOGTEWERKERS
“Ik had een vriend bij Philips Lighting en die wist dat Jos Claesen destijds een overnemer voor zijn bedrijf 
zocht”, zo blikt Bert Bertels terug. “We hebben samen het dossier bekeken en als vennoten de overname 
gerealiseerd. Claesen had toen al een erg goede naam in de sector, met heel wat belangrijke klanten. Wij 
hebben nadien dat niveau aangehouden en geleidelijk aan voor extra groei gezorgd.” 

Eenvoudig is dat nochtans niet. “Het is zo dat je in onze niche afhankelijk bent van nieuwe, grote projec-
ten”, aldus Bertels. “En die zijn er gewoon niet elk jaar. Vandaar dat we met ups en downs de weg naar 
boven zoeken.” Toch is Claesen Outdoor Lighting al die jaren marktleider gebleven. “Inderdaad, want we 
zitten toch in een heel aparte stiel waar niet zoveel concurrentie heerst. Er zijn maar weinig bedrijven die 
zich echt op deze niche toeleggen en personeel kunnen vinden dat graag op grote hoogte wil werken. Wij 
hebben ons team gelukkig gevonden. Er heerst weinig verloop bij onze gespecialiseerde techniekers. Dat 
komt ook door de mooie projecten die we mogen uitvoeren. Niet iedereen kan zeggen dat hij over het 
veld mag lopen van RSC Anderlecht... Zeker als voetballiefhebber zijn dat unieke ervaringen.” 

Momenteel is het extra druk in Mopertingen. “Dat komt omdat de clubs een licentiedossier moesten in-
dienen en hun verlichting aan de eisen moet voldoen. Ze hebben we alle zeilen moeten bijzetten om tijdig 
een upgrade door te voeren in de stadions van Eupen, Moeskroen, Waasland-Beveren, KV Mechelen en 
OH Leuven.”

MOND TOT MOND
En waarom blijven de grote klanten een kleine firma als Claesen trouw? “Heel simpel: omdat ze zich niet 
kunnen permitteren dat er iets fout gaat met hun verlichtingsinstallatie, zeker niet tijdens de wedstrij-
den”, legt Bertels uit. “De clubs willen zeker zijn dat er kwalitatief werk wordt afgeleverd. Ze krijgen zelf 
veel en strenge controles van hun verlichtingsinstallaties en durven geen enkel risico nemen. Via een 
rondvraag bij collega’s komen ze dan vanzelf bij ons uit. Mond-tot-mondreclame werkt in onze branche 
nog altijd het best.” 

Verborgen parel
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De groei van het bedrijf wordt mogelijk door de uitbreiding van het aanbod. Bert Bertels: “We zijn gestart 
met het plaatsen van architecturale verlichting (Sint-Truiden By Lights, Genk C-mine, AXA Brussel, en-
zovoort) en industriële verlichting (Brussels Airport, NMBS, Infrabel, …). Ook in de deze markten zien we 
mooie projecten ons tegemoet komen. We dienen ook telkens mee te zijn met de nieuwste technologie, 
want led-verlichting wordt vaker gekoppeld aan toepassingen als cloud-based control, pro-actieve mo-
nitoring en Internet of Things.”

Claesen Outdoor Lighting telt momenteel een 15-tal medewerkers.
Tekst: Kurt MEERS

Foto: MiL

Verborgen parel
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Het vriest dat het kraakt. De vakbonden leggen nog 
maar eens te onpas het land plat. Een gekantelde 
vrachtwagen verspert urenlang de E313. Idealisten 
willen hun ecologische voetafdruk verkleinen... Op-
lossing voor dat alles? Thuiswerk! De schreeuw om 
werknemers meer ‘van thuis uit’ te laten werken, 
was nooit groter. Toch blijft het thema de publieke 
opinie beroeren. Een minderheid van de werkgevers 
wil het proberen, de meerderheid valt nog liever 
dood. Waarom ze er moeite mee hebben, durven ze 
niet altijd expliciet te zeggen. We doen het in hun 
plaats: ze hebben schrik dat hun werknemers thuis 
de luiwammes gaan uithangen. Dat hun personeel 
tijdens de werkuren ongelimiteerd gaat internet-
shoppen, een powernap doen, soep koken of de 
vriendenboekjes van hun kinderen invullen. Terecht? 
Bij sommigen heel zeker, bij anderen niet. Net zoals 
dat op kantoor gebeurt. Ook daar heb je de plichts-
bewuste strevers die -zeker onder het alziend oog 
van de baas- zich minstens 8 uur lang de benen on-
der het lijf lopen. Maar we kennen ook allemaal de 
paljassen die er perfect in slagen om te doen alsof 
ze werken, maar in werkelijkheid bijna verstikken 
omdat ze te lui zijn om te ademen.

Ons gedacht? De gelegenheid maakt de dief. De kat 
wordt bij de melk gezet. Ongetwijfeld worden er bij 
thuiswerk zoveel kantjes afgelopen dat schoenma-
ker een knelpuntberoep wordt. De verleiding dat ze 
er hun voeten aan vegen is groter dan voor Hugh 
Hefner Zaliger op Temptation Island. Weg dus met 
dat thuiswerk. 

Tenzij... er oplossingen komen. En dat zijn er twee. 
De eerste: maak iedereen zelfstandige. Sluit met 
elke werknemer een resultaatsverbintenis af, waar 
bij goed gevolg, een honorarium aan vasthangt. Dan 
maakt het niet uit of de werknemer/zelfstandige 
dat thuis, ‘s nachts of vanop vakantie in de Seychel-
len doet. Zolang de deadline en het kwaliteitsniveau 
maar gehaald worden. Klaar. 

De tweede: Internet of Things. Er is technologie 
genoeg om perfect te weten of uw werknemer die 
thuis zit, wel degelijk aan het werk is. Monitor zijn 
surfgedrag, telefoonverkeer, aanwezigheid aan de 
computer, het aantal keren dat de koelkast open-
gaat of hoe lang hij op de wc blijft zitten... Perfect 
mogelijk en de kans op karottentrekkerij is nihil. Wat 
dacht je bijvoorbeeld van de innovatie waar de Lim-
burgse firma’s Encon en TriLed momenteel aan wer-
ken? Ze ontwikkelen slimme verlichting, die aan de 
hand van de passage in een kantoor of 
magazijn kan zien hoe snel de 
werknemers bewegen. Op 
basis daarvan wordt een 
rapport afgeleverd over de 
motivatie van ieder perso-
neelslid. Straffe kost, 
maar ideaal voor Big 
Brother die vandaag niet 
gelooft in thuiswerk....

Kurt Meers

BIG BROTHER OP TEMPTATION ISLAND
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