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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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ERVAREN HORECABAZEN OPENEN 
NIEUWE ZAAK IN ZONHOVEN
In Zonhoven is onder grote belangstelling de horecazaak Den Dijk Sport Lounge officieel ge-
opend. De ervaren zaakvoerders Sven Schevenels en Pascal Brulmans hebben na een fikse 
investering de cafetaria van het evenementencomplex nieuw leven ingeblazen.

Sven Schevenels is 43 jaar en al 20 jaar succesvol actief in de horeca. Hij zal al zijn ervaring en 
passie voor het vak aanwenden om de uitbating van evenementenhal Den Dijk tot een succes te 
maken. Hiervoor zal hij samenwerken met Pascal Brulmans, destijds gekend als uitbater-eige-
naar van 2 succesvolle zaken in Zonhoven: Tropical Cafe en Vibes Danskaffee.

Beide zaakvoerders willen dat Den Dijk dé referentie wordt voor een gezellige babbel, een goede 
kop koffie, een gezonde smoothie of een lekkere snack. Er zijn aanzienlijke investeringen ge-
beurd in de infrastructuur, zowel binnen als op het ruime terras.

Den Dijk Sport Lounge voorziet de dranken en catering voor de 7 zalen van sport- en evenemen-
tenhal Den Dijk. Meer dan 40 clubs hebben er hun thuishaven en zorgen zodoende voor een vast 
publiek voor de nieuwe horeca-uitbaters. Uiteraard zijn ook de niet-sporters op ieder moment 
welkom. Daarnaast zal de Den Dijk Sport Lounge diverse eigen evenementen organiseren én de 
initiatieven van de lokale middenstand en het gemeentebestuur ondersteunen. Zonhoven heeft 
er alvast een toplocatie voor horeca bij …

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

Top 5 artikels
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Top 5 artikels

LUC KUMPEN MAAKT DROOM WAAR: 
UNIEKE WELLNESS GEOPEND
Een voor België en zelfs Europa uniek wellness-oord: dat is Elaisa Energetic, het nagelnieuwe 
complex dat ondernemer Luc Kumpen (Fashion Point) op de Terhills-site in Maasmechelen 
heeft gebouwd.

Het project is het persoonlijke levenswerk van Luc (Jean-Luc, eigenlijk) Kumpen, die na de suc-
cesvolle uitbouw van enkele kledingzaken, een nieuwe weg inslaat. Hij bouwde samen met zijn 
gezin en familie een indrukwekkend thermaal wellnessoord rond de pijlers energie, gezondheid, 
natuur en innerlijke balans. Het centrum biedt maar liefst 7.500 m2 aan ontspanning, rust en 
privacy, midden in de natuurpracht. In dit recreatiegebied geraakten de oude mijnterrils door-
heen de jaren begroeid en werden de grindgroeves spontaan omgevormd tot biodiverse water-
partijen.

HIMALAYA
“Hier komt alles samen wat we de afgelopen twintig jaar aan kennis en inzichten hebben op-
gedaan”, legt de oprichter met zijn echtgenote uit. “En dat willen we hier bij Elaisa met iedereen 
delen. Veel inspiratie deden we op door te reizen: naar de Himalaya, de tempels van de Maya’s 
en de Azteken, de Egyptische piramides…. Deze geometrische vormen kan je ook terugvinden in 
de architectuur van Elaisa.”

GOLFWAGENTJES
Met de bouw van Elaisa werd begonnen in 2014. Als bezoeker kan je genieten van 10 sauna’s, 3 
chloorvrije binnen- en buitenzwembaden, 2 chloorvrije buitenwhirlpools, een authentieke Tema-
zcal, stoombaden, infraroodcabines en meditatieruimtes, klankconcertruimtes, modderbaden, 
massages en nog veel meer. In de toekomst kan men Elaisa Wellness ook milieubewust bereiken 
vanuit de nieuwe vakantievilla’s langs het meer, via bootjes of met elektrische golfwagentjes.
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Top 5 artikels

LUCIE EN JIMMY BERGEN DE BORDEN OP
Wat lange tijd één van de enige restaurants was dat het VTM-programma Mijn Restaurant had 
overleefd, eindigt uiteindelijk in een stopzetting: Lucie & Jimmy in Tongeren sluit de deuren.

In de gespecialiseerde pers kon u al eerder vernemen dat het BV-koppel privé een einde aan hun 
relatie had gemaakt. Waar het aanvankelijk de bedoeling was om desondanks het gastronomi-
sche restaurant verder te zetten, is nu toch de beslissing genomen dat Lucie ook zakelijk niet 
meer & Jimmy is.

Lucie heeft inmiddels al een job gevonden in het goed draaiende cateringbedrijf Atelier V (Has-
selt). Wat Jimmy nu gaat doen, weet hij nog niet goed.

Feit is dat bijna alle restaurants die ooit hebben deelgenomen aan wedstrijden zoals Mijn Res-
taurant, het niet erg lang uitzingen. Lucie & Jimmy, die in 2010 het programma opfleurden, 
vormden hier een uitzondering op. Tot nu dus. Gelukkig blijft Tongeren ook in de toekomst verze-
kerd van diverse toppers die prijken in de meest prestigieuze culinaire gidsen.
 

DONVIL: “HASSELT: STOP MET KLAGEN”
Raf Donvil, zaakvoerder van de bekende lingerie- en schoenenhandel in het centrum van Has-
selt, is de nieuwe voorzitter van de Hasseltse handelaarsvereniging. Hij pleit voor kleinere han-
delspanden, meer wegenwerken en… minder geklaag. “We moeten fier zijn op wat we hier heb-
ben”, zegt hij in een interview met Het Belang van Limburg.

Donvil is concreet verkozen tot voorzitter van de vzw Centrummanagement, die de handel in de 
Hasseltse binnenstad moet aanzwengelen. “Aan de zijlijn blijven staan, dat helpt niet”, zegt hij. 
Intussen lanceert hij al enkele ideeën: “Misschien moeten we één van de vrije handelspanden 
inkleden als een kantoor voor de centrummanager, zodat die erg aanspreekbaar wordt. Dat zal 
zeker nodig zijn bij de renovatiewerken van een aantal straten. We pleiten trouwens voor nog 
meer verfraaiingswerken, zodat onze binnenstad aantrekkelijk blijft.”

Raf Donvil gelooft dat de leegstand kan aangepakt worden door grotere panden op te delen in 
kleinere winkeloppervlakten. “Zo worden de huurprijzen haalbaarder, en zijn er formules moge-
lijk in combinatie met een online aanbod.”

FIER ZIJN
Tot slot een opmerkelijke boodschap: “We moeten als handelaars stoppen met continu negatie-
ve berichten en klaagzangen de wereld in te sturen. Ik heb me in de afgelopen weken bij heel wat 
collega’s bevraagd over hun voorjaar. Iedereen was best tevreden, en Hasselt staat nog altijd in 
de top vier van de Vlaamse winkelsteden. Door te klagen gaan we onze positie niet versterken, 
integendeel. Dus kop omhoog, fier zijn op wat we hebben en dat ook durven vertellen. Dat wordt 
de boodschap.” 
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VERS GELD VOOR PLATFORM VAN 
JONG LIMBURGS TRIO
Het verhuurplatform voor bouwmachines Bullswap, de start-up van Laurens Opitek, Jannes 
Valkeneers en Michiel Vandeweyer, krijgt een kapitaalinjectie van 750.000 euro. Onder meer 
Lode Fastré, oprichter van de online apotheek Farmline, stapt in het kapitaal en brengt ook 
heel wat kennis en ervaring in.

Oorspronkelijk gestart als deelplatform voor bouwmachines, is Bullswap geëvalueerd naar een 
volwaardig verhuurplatform met professionele verhuurpartners. Het zijn dus niet langer de alle-
daagse machines van bouwbedrijven die in periodes van onderbenutting te huur worden aange-
boden, maar wel 10.000 bouwmachines van zo’n 100 verhuurbedrijven.

“Het deelplatform was ideologisch zeer mooi, maar we merkten dat de kwaliteit en service wel 
eens konden variëren door de diversiteit aan aanbieders. Vandaar dat de toestellen nu alleen 
nog van professionele en gescreende verhuurpartners komen. Ons platform heeft als grote 
meerwaarde dat je niet alle verhuurbedrijven in regio moet bellen om het juiste toestel aan de 
juiste prijs te kunnen vinden. Bovendien zorgt Bullswap voor de volledige afhandeling van de 
transactie.”

De nieuwe strategie heeft heel wat investeerders overtuigd om mee te stappen in het project. “Met 
deze kapitaalronde kunnen we een versnelling hoger schakelen”, aldus nog Valkeneers. “Enerzijds 
willen we onze voetafdruk in België vergroten, nieuwe diensten aanbieden en een doorbraak naar 
Nederland maken. Het team heeft in de afgelopen 6 maanden uitgebreid van 3 naar 6 personen, 
en deze tendens zal zich verderzetten in de komende maanden. Het jeugdig enthousiasme, ver-
sterkt met de ervaring van enkele ervaren ondernemers, werpt zijn vruchten af.”
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CEO Binnenstebuiten

Ja, hij is van plan om de zaken bij LRM anders aan te pakken dan zijn voorganger. En ja, hij was een 
beetje verrast door de talrijke belangen die rond de organisatie zweven. Maar toch is Tom Vanham 

erg vastberaden om van LRM een toekomstgerichte, performante dienst te maken, die als prioritair doel 
heeft om een meerwaarde voor Limburg te betekenen. Waarvan akte!

Toen Tom Vanham eind vorig jaar werd voorgesteld als nieuwe CEO van LRM, was dat voor velen een verrassing van formaat. 
De 43-jarige Looienaar stond nergens vermeld bij de bookmakers, die nochtans in het traditionele economische netwerkcircuit 
enkele stevige kanshebbers naar voor hadden geschoven. “Ik wou al langer terugkomen naar Limburg, en LRM was daar een 
goede aanleiding voor”, zegt hij.

TOM VANHAM, CEO VAN LRM

“   Ik heb me nooit afgevraagd:  
Hoe zou Stijn dit aanpakken? “

We waren voor het interview te gast in het immer gezellige en oerdegelijke De Molen Grill 
in Genk. Het restaurant maakt deel uit van de DC-horecagroep, waartoe ook ’t Stadscafé, 
Brasserie 360, MIJN Brasserie en andere gekende zaken behoren.



9

CEO Binnenstebuiten

Na enkele gesmaakte hapjes, schotelde de chef een vitello tonato voor. Puur in zijn een-
voud. Perfect op smaak.

PUZZEL
Dat hem een loodzware opdracht stond te wachten, wist hij wel degelijk. “Ik kende het belang dat LRM heeft als motor van de 
Limburgse economie. De CEO heeft de verantwoordelijkheid om die motor draaiende te houden. Een grote uitdaging, maar daar 
hou ik wel van. Ik ben in mijn carrière nooit de complexiteit uit de weg gegaan.” Toch was hij in de eerste maanden soms verrast. 
“Ik had niet gedacht dat het zo lang zou duren om alle relaties en verbanden in het Limburgse economische weefsel te doorgron-
den”, vertelt hij. “Het heeft tijd gevergd om te voelen van waar de wind waait. Er spelen erg veel belangen mee, en om die puzzel te 
leggen, was de inwerkperiode langer dan aanvankelijk gedacht. Ik ben dan ook zelf naar een aantal sleutelfiguren gestapt, en heb 
hen uitgenodigd om te gaan lunchen. De topmensen van het onderwijs, werkgeversorganisaties,… ze hebben allemaal interes-
sante indrukken en ideeën. Door met hen te praten, weet je wat hen drijft, en dat vind ik interessant om mee aan de slag te gaan.”

ANDERS DAN STIJN
Schrik om in de voetsporen te treden van Stijn Bijnens, had Tom Vanham allerminst. “Voor ik definitief van start ging, heb ik een 
aantal weken met Stijn samengewerkt voor de overdracht van de dossiers. Het was snel duidelijk dat ik een aantal dingen anders 
zou gaan aanpakken. Ieder heeft zijn eigen stijl en accenten. Ik heb nooit gedacht: ‘Hoe zou Stijn dit doen’, maar ben altijd van mijn 
eigen sterkte uitgegaan. Dat ik voordien nooit in Limburg heb gewerkt, en dus niet diepgeworteld zat in het bestaande weefsel, is 
een voordeel gebleken. Ik kon starten met een propere lei, zonder enige invloed van welke belangengroep dan ook. Het ontbreken 
van banden met het verleden, maakt dat mijn aanstelling wel een straffe keuze was van de Raad van Bestuur. Ze hebben zich 
niet laten beïnvloeden en dat siert hen.”

Een eerste vaststelling? “Ik heb bij multinationals en beursgenoteerde bedrijven gewerkt, maar nergens was de governance 
groter dan bij LRM. Er wordt enorm strikt toegekeken op de correcte naleving van de procedures. De beslissingen moeten erg 
gefundeerd zijn en alles wordt meermaals gecontroleerd. Strikt, maar dat is nu eenmaal nodig om alle discussies te vermijden. 
We werken met overheidsgeld, en dat moet zo optimaal mogelijk besteed worden.”
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CEO Binnenstebuiten

Als hoofdgerecht werd een ‘sharing is caring’-schotel met diverse vleessoorten geserveerd. 
Een brede waaier van keuzes, met twee constantes: botermals en perfect gegrild vlees. Een 
fris slaatje als garnituur en een aardappelbereiding naar keuze.

NOG VEEL WERK
Was Stijn Bijnens dan niet vertrokken omdat zijn werk bij LRM was afgerond? “Voor hem misschien wel, op dat moment, maar 
voor mij zeker niet”, aldus Tom Vanham. “Ik zie hier geen enkel dossier dat helemaal af is. Ze zijn permanent in evolutie. Er breken 
telkens nieuwe fases aan, zoals op be-MINE, Corda Campus of Thor Park. LRM moet daar blijven investeren om het verschil te 
maken. Om projecten te realiseren die Limburg vooruithelpen. Hiervoor moeten we dus ook permanent de middelen ter beschik-
king hebben. Vandaar het ‘rollend fonds’, waarbij we zelf voor onze bijkomende inkomsten zorgen. LRM moet op dat vlak denken 
als een privébedrijf en dus winst maken. Die mindset is nodig, en gelukkig ook wel echt aanwezig bij onze medewerkers. Nadat 
we onze winst geïnvesteerd hebben, beginnen we opnieuw van nul en pakken we de volgende opportuniteiten aan. Er ligt dus nog 
werk genoeg op de plank. Het is niet zo dat de Vlaamse regering morgen zal beslissen om LRM op te doeken en de oorlogskas 
leeg te maken, zoals her en der wordt gesuggereerd. Uiteraard heb ik daar bij mijn aantreden wel vragen over gesteld, want als je 
niet op langere termijn kunt denken, moet je er niet aan beginnen.”

COHESIE
Niet dat Tom Vanham van plan is om ineens het roer bij LRM drastisch om te gooien. “Nee, de accenten die ik wil leggen, zullen 
pas later tot uiting komen”, zegt hij. “En wat goed is, zal zo blijven. Ik ga niets veranderen omdat dat als nieuwkomer van mij 
wordt verwacht. Het is heel gemakkelijk om dingen ten grave te dragen die door je voorganger zijn beslist, maar wat prima func-
tioneert, moet niet plots omgegooid worden.” Misschien toch al één accent dat doorschemert onder het nieuwe bewind, is de 
interne cohesie. “Ik heb vastgesteld dat LRM een huis is met vele kamers, waarin iedereen zijn ding doet. Ik geloof meer in een 
nauwere samenwerking, waarbij collega’s van elkaar kunnen leren en samen projecten realiseren. Een grotere betrokkenheid vind 
ik belangrijk. Zo zullen de budgetten voor volgend jaar bottom-up worden besproken en vastgelegd.”

De cohesie met LRM wil Tom Vanham ook extern bewerkstelligen. “We zijn als organisatie ingebed in een systeem en moeten dan 
ook dichtbij onze Limburgse partners opereren. Bedrijven, kennisinstellingen,… zij bepalen mee de koers van LRM.”
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CEO Binnenstebuiten

Restaurant De Molen Grill aan de Molenstraat 81 in 
Genk, is elke avond open en sluit ’s middags op maandag, 
donderdag en zaterdag.

Reserveren kan via 089 811 777.

Even hebben we getwijfeld tussen de di-
verse desserts, die er aan de tafels naast 
ons overheerlijk uitzagen. Maar omdat 
de grote honger al was gestild, hielden 
we het als afsluiter bij een lekker kopje 
koffie, vergezeld van huisbereide ver-
snaperingen.

TRUMP
Rest er met zo’n ambitieus programma nog veel vrije 
tijd? “Nee, eigenlijk slorpt mijn dochter van 5 jaar de aan-
dacht na de werkuren op”, bekent de CEO. “Verder kan ik 
genieten van een goed boek en een glas wijn. Sporten is 
een ambitie om ooit terug op te pikken.” Tijdens de va-
kanties, reist Tom Vanham graag. “Ik ben een echte lief-
hebber van de Verenigde Staten. Doorheen de jaren heb 
ik bijna alle staten bezocht. Een prachtig land, met veel 
diversiteit. Een totaal ander beeld dan wat veel mensen 
vandaag hebben sinds Donald Trump aan de macht is. 
Dat is wel jammer, ja.”

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: Luc Daelemans

TOM VANHAM HEEFT EEN VERLEDEN
“Ik ben geboren en getogen in Tessenderlo”, vertelt de 
CEO over zijn geschiedenis. “Altijd in het centrum ge-
woond en een mooie jeugd gehad. Daarna ben ik naar 
Leuven getrokken om Rechten te studeren. Advocaat 
worden is nooit een ambitie geweest, wel om te gaan 
werken voor grotere, internationale spelers. Ik heb het 
altijd boeiend gevonden om nieuwe uitdagingen aan te 
gaan, en die opportuniteiten doen zich nu eenmaal va-
ker voor in grotere structuren. Zo ben ik na mijn studies 
direct gaan werken voor een Amerikaanse verzekerings-
maatschappij. Ik werd in het water gegooid en kreeg me-
teen veel verantwoordelijkheid. Daarna is me gevraagd 
om naar de States te gaan: professioneel interessant, 
maar ook het nachtleven van New York wist me wel te 
boeien!”

Tom Vanham stapte nadien over naar een andere maat-
schappij om vervolgens bij Accenture (Big 5) te belanden. 
“Voor hen mocht ik zelfstandig projecten uitvoeren bij 
grote klanten als KBC. Als Vlaming had ik het voordeel 
om met de topmensen daar informele gesprekken in hun 
moedertaal te kunnen voeren. Vooral in Oost-Europa heb 
ik diverse implementaties van a tot z begeleid. Ook een 
aantal herstructureringen doorgevoerd. Nadien werkte 
ik voor AXA, waar ik als expat naar het hoofdkantoor in 
Parijs werd geroepen. Opnieuw een unieke ervaring, met 
veel verantwoordelijkheden.” 

Ook het Italiaanse Generali prijkt nog ergens op het cv 
van Tom Vanham. Hij zorgde voor een steile opmars van 
de verzekeraar in ons land. Tot het bedrijf verkocht werd 
en de ‘klik’ met de overnemers toch niet je dat bleek. In-
tussen weerklonk de lokroep van Limburg steeds luider. 
“Ik was vader geworden en mijn vrouw wou eveneens 
de banden met de eigen streek aanhalen. Vandaar dat 
ik ben beginnen uitkijken naar een interessante functie 
dichter bij huis, zoals die bij LRM. Mijn kandidatuur werd 
heel confidentieel behandeld, wat wel een voorwaarde 
was voor mij. Toen ik na enkele gesprekken naar de Raad 
van Bestuur moest gaan, en daar de champagne op ta-
fel zag staan, wist ik dat de zaak beklonken was. Klaar 
voor een nieuw avontuur! Niet zozeer als grote carrières-
prong, deze keer, maar wel om te groeien als persoon en 
dichtbij huis andere waarden te ontdekken.”



12

Hoe zou het zijn met ...

Het is al meer dan twee jaar geleden dat Bart Jansen zijn goed draaiende telesecretariaat Offitel ver-
kocht. Sindsdien heeft hij amper stilgezeten.  Inmiddels heeft hij al 2 nieuwe bedrijven opgericht. En 

dat is nog niet alles…

“Samen met mijn vennoot Luc Vannitsen ben ik in 1996 gestart 
met Offitel”, blikt Bart Jansen even terug. “Op dat moment wa-
ren we pioniers in onze sector. Telefonische ondersteuning en 
permanentie stond nog in de kinderschoenen. We zijn dus heel 
geleidelijk kunnen doorgroeien tot een telesecretariaat met een 
behoorlijke omvang. Daarbij hebben we de innovatie nooit ge-
schuwd. Als er zich een opportuniteit voordeed, zijn we daar di-
rect opgesprongen. Voetbaluitslagen per sms versturen, online 
afspraken voor dokters inboeken, wijnpakketten verkopen of 
bestellingen voor tickets noteren… we deden het allemaal.”

FILMPJES
Begin 2017 bereikten Jansen en Vannitsen een akkoord tot 
overname met Memo, een Oost-Vlaamse sectorgenoot waar in 
het verleden goed mee samengewerkt werd. “De juiste stap op 
een goed moment”, herinnert Jansen zich. “We lieten ons gees-
teskind achter in goede handen en kregen zelf meer tijd om ons 
op andere projecten te richten.” Terwijl Vannitsen zich waagde 
aan de productie van een eigen gin (Cavalieri Gin), gooide Jansen 
het over een andere boeg. “Ik ben bijvoorbeeld een aantal oplei-
dingen gaan volgen en daar is de firma Bonobooz uit ontstaan. 
Daarmee maken we animatiefilmpjes die op een heldere, een-
voudige en grappige manier informatie duidelijk maken voor een 
groot publiek. Een heel plezant product om zelf mee bezig te zijn.”

AZIË
Intussen heeft de Genkse ondernemer nog een tweede bedrijf 
opgestart. “Samen met Pascal D’Helft, met wie ik destijds al 
samenwerkte voor het online afsprakenbeheer voor dokters, 
hebben we de firma Priceless IT opgericht. Het gaat om een 

softwarehuis dat alle mogelijke webtoepassingen bouwt in een 
tempo en voor een prijs die in België haast niet haalbaar zijn. Hoe 
dat kan? We hebben zelf al vele jaren nauwe contacten in Azië, 
waar zelfstandige ICT-specialisten exclusief voor ons werken. Wij 
zoeken hier in België naar de klanten en begeleiden vervolgens 
het project van a tot z. Alleen de uitvoering, waar veel werkuren 
in kruipen, besteden we uit aan onze vrienden in Azië. Dat werkt 
perfect. Ze werken zeer nauwkeurig, erg snel en kosten veel min-
der dan de specialisten die je hier amper kunt vinden. Een heel 
sterke formule, waarmee we disruptief zijn op de markt.”

KRC GENK
En zo heeft Bart Jansen opnieuw de handen meer dan vol. 
“Daarnaast ben ik ook nog zaakvoerder van Essenzi, een 5-ster-
ren privé-wellness in Genk. Ook daar kruipt de nodige tijd in. En 
wat er dan nog overblijft, spendeer ik voornamelijk aan reizen 
en sporten. Zowel actief, als langeafstandsloper, als passief, op 
de tribunes van Racing Genk. Een avondje voetbal is dé perfecte 
uitlaatklep na een drukke werkweek. En als ze winnen, nog eens 
te meer!”

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: MiL

BART  
JANSEN

“   Een ondernemer 
wordt enthousiast  
van opportuniteiten ”
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Met vallen en opstaan

Dat het ondernemerspad van Sven Vangeneugden tot dusver met enkele serieuze obstakels lag bezaaid, 
is een understatement van jewelste. De jonge zaakvoerder van Vigilance To The Point Security uit Genk 

had zich de start wel wat anders voorgesteld. “Maar ik ben en blijf optimistisch, en weet dat ik door hard 
te werken een rooskleurige toekomst tegemoet zie”, zegt hij. “Momenteel zie ik al het resultaat van die 
volgehouden inspanningen.”

Sven Vangeneugden werd door zijn omgeving aangemoedigd om zijn droom na te jagen: een eigen bedrijf oprichten in de elektronische 
beveiliging van winkels, bedrijfspanden en particuliere woningen. “Om de stap te kunnen wagen, had mijn schoonvader een financieel 
steuntje in de rug beloofd, maar doordat hij plots kwam te overlijden, is dat niet doorgegaan”, zo begint Sven het verhaal. “Maar goed, ik 
wou desondanks Vigilance Security meteen op de kaart zetten, en ging vijf jaar geleden van start met twee voltijdse medewerkers. Daar 
stond een zware kost tegenover, maar aanvankelijk liep alles gesmeerd. We hadden veel opdrachten en iedereen deed zijn best. Tot mijn 
technieker het regelmatig liet afweten. De situatie escaleerde en ik moest hem laten gaan. Een ontslag dat me veel geld heeft gekost.  
Intussen ‘vierde’ ook een andere collega regelmatig ziek en waren de prestaties ondermaats. Niets aan te doen, we moesten vooruit…”

MISBRUIK
In plaats van bij de pakken te blijven zitten, deed Sven er nog een schepje bij: “Ik dacht dat de aanwerving van een vertegenwoordiger 
ons een flinke boost zou geven”, vertelt de zaakvoerder. “Ik ging overstag voor een sollicitant van 58 jaar met een perfect voorkomen. De 
eerste week presteerde hij prima, maar dan ging het steil bergaf. Hij kwam gewoon niet meer opdagen en was onbereikbaar. Bleek dat 
hij uiteindelijk mij misbruikt had om via een schijntewerkstelling een hoger pensioen te kunnen krijgen…. Terug naar af dus.”

SVEN
VANGENEUGDEN

“  Eerlijk zeggen dat je het moeilijk hebt, 
brengt je verder dan je zou denken ”
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Met vallen en opstaan

En zo gaat het verhaal nog even verder: een komen en gaan van personeel dat aanvankelijk erg goed presteert, maar na verloop 
van tijd het compleet laat afweten. “Zelfs mensen die ik voor 100% vertrouwde, bleken me achteraf te hebben belogen en op-
gelicht”, zegt Sven. “Er is zelfs een rechtszaak van gekomen, wat me opnieuw een pak geld heeft gekost. En op die manier was 
het uiteraard heel moeilijk om in de beginfase het bedrijf stabiel te krijgen. Ik heb sterk de indruk gekregen dat medewerkers wel 
de luxe en het comfort willen die een kleine onderneming kan bieden, maar zij eveneens willen genieten van de voordelen die 
grote, gevestigde waarden op tafel leggen. Meegroeien met een jonge onderneming (start-up) en investeren in de toekomst, dat 
is blijkbaar moeilijk voor heel wat personeelsleden.”

EERLIJKHEID
En toch is de situatie opgeklaard. “Aan die moeilijke periode heb ik één goede tip voor collega-ondernemers overgehouden: “wees 
altijd open en eerlijk tegen je leveranciers. Durf te zeggen dat je het moeilijk hebt, en zij zullen daar begrip voor tonen”. In mijn 
geval heeft het zelfs geleid tot een nieuwe start. Eén van mijn vaste partners, die ook in de branche actief is, heeft zich in de zaak 
ingekocht. Dat zorgt niet alleen voor vertrouwen en financiële stabiliteit, maar hij brengt ook ervaren mankracht mee. Ik kan nu 
een beroep doen op de installateurs van mijn zakenpartner, en daardoor kunnen we opnieuw sterk groeien.”

Sven Vangeneugden heeft ondanks alle tegenslagen nooit aan opgeven gedacht. “Ik heb op een bepaald moment de knop omge-
draaid en voor mezelf uitgemaakt dat ik maximaal 1 dag per week met iets negatief wil bezig zijn. Voor het overige kijk ik steeds 
vooruit en bouw ik stap voor stap aan de toekomst van Vigilance Security. Op mijn manier: directe communicatie met klanten, 
medewerkers en leveranciers, altijd en overal kwaliteit laten primeren en ten alle tijden de beloftes nakomen. Dat recept werkt 
erg goed. Ik kan zeggen dat ik op 5 jaar tijd nog geen enkele klant ben verloren. En de projecten worden steeds groter, wat een 
goed teken is. Ik durf gerust zeggen dat Vigilance Security nu de juiste kadans te pakken heeft. We zijn door de zure appel heen, 
en daar word ik blij van…”

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: MiL



16

New Kid on the Block

1.    Waarmee heb je het spaargeld verdiend dat je in de zaak hebt gestopt? 
  “We zijn al veel langer eigenaar en uitbater van de tennisclub, waar we ook al een aantal benodigdheden aanboden”, vertelt Wim. “Het nieuwe 

initiatief is daar uit gegroeid, en dus was er geen echt grote investering nodig om de stap naar de webwinkel te zetten. We hebben wel wat extra 
stock moeten aanleggen, want de meest courante producten willen we heel snel kunnen leveren.”

2. Heb je er ooit aan gedacht om samen met iemand anders je onderneming op te starten? 
   “Zeker. Net zoals de club, doe ik dit samen met mijn vrouw. Het is altijd een familiebedrijf geweest en we hebben altijd goed samengewerkt. Ook de 

nieuwe initiatieven zetten we samen op poten en worden in overleg aangepakt.” 

3. Heb je een Plan B achter de hand voor het geval de start-up toch niet het verhoopte succes wordt?
   “Met dat scenario houden we niet echt rekening. De eerste resultaten sterken ons in de gedachte dat het vast en zeker zal lukken. We denken eerder 

al aan uitbreiding dan aan mislukking. Maar mocht het toch ooit stoppen, hebben we nog altijd de tennisclub om op terug te vallen.”

4.  Heb je hulp gekregen van instanties of personen die cruciaal waren om de stap naar ondernemerschap te wagen?
   “Nee, we hebben geen hulp nodig gehad. We zijn natuurlijk ook al geruime tijd actief als ondernemers, en weten dus wel al een beetje hoe het werkt. 

De stap naar een tweede zaak was dus niet onoverkomelijk.”

5. Zou je naar het buitenland verhuizen als blijkt dat zo de slaagkansen van je start-up verhogen? 
   “Verhuizen niet, want als webshop is dat ook niet nodig. Wat niet wegneemt dat er wel concrete ambities zijn om uit te breiden naar het buitenland. 

Eens we België goed onder de knie hebben, mikken we zeker op Nederland. Ook Frankrijk behoort tot de opties voor de verdere toekomst.”

6. Vind je dat start-ups in Limburg meer of juist minder ‘gepamperd’ moeten worden? 
   “Wat ons betreft, is het prima zo. We hebben geen ondersteuning van de overheid nodig gehad. Voor andere starters is de noodzaak er misschien 

wel, en in ben blij dat ze hier tegenwoordig op vele plaatsen voor terecht kunnen.”

7. Met welke Limburgse ondernemer zou je over 20 jaar graag vergeleken willen worden? 
   “Er zijn zoveel goede voorbeelden van ondernemers die door de passie voor hun vak een heel mooi parcours hebben afgelegd. Het is moeilijk om er 

iemand uit te pikken. Over 20 jaar willen we zelf al wel wat naam gemaakt hebben, zowel in ons land als in het buitenland. Dat zou al heel mooi 
zijn.”

8. Wat doe je om de concurrentie in je sector voor te blijven? 
   “Het klinkt misschien contradictorisch, maar we willen een heel persoonlijke benadering koppelen aan onze webshop. We willen in overleg treden 

met onze klanten, zodat ze een gezicht kunnen plakken op de mensen die erachter schuilgaan. We zetten in op service en advies. De webwinkel 
dient eigenlijk als praktische ondersteuning nadat we een vertrouwensband hebben opgebouwd.”

9. Zou je zwichten voor een miljardair die morgen aan je deur staat om je start-up over te nemen?
   “Goh, dat is op dit moment niet aan de orde. Maar zeg nooit nooit. Voor alles bestaat de juiste prijs. Als we de zaak ooit zouden verkopen, reken ik 

wel de toekomstplannen die er nog zijn, mee door in de prijs. We geloven sterk in het groeipotentieel en dat laten we niet zomaar aan anderen over.” 

10. Welk cadeau zou je het eerste personeelslid geven dat 20 dienstjaren op de teller heeft?
   “Iemand dit zo lang trouw blijft, zal heus geen 20 jaar moeten wachten om een mooi cadeau te krijgen. Appreciatie is iets van elke dag, niet alleen 

tijdens feestelijke momenten….” 

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL

Nadat Wim Verjans en Liesbet Thys zo’n 15 jaar geleden de tennisclub 
Jus In van hun ouders overnamen, gingen ze onlangs een nieuw avon-

tuur aan. Met de webshop Tennispassie brengen ze alle benodigdheden 
voor tennisspelers en hun clubs aan de man. De ambitie is niet gering, 
want ook in het buitenland wil Tennispassie op termijn doorbreken

WIM VERJANS
TENNISPASSIE
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Het is geen congres. Het is geen festival. Maar wel daar iets tussenin. Of beter: daar bovenuit, want Forty Two 
is echt wel een event dat u als ambitieuze ondernemer eens moet meegemaakt hebben. Made in Limburg 

was er vorig jaar bij op de eerste editie, en was danig onder de indruk van de veelheid aan inspirerende sprekers 
en maf entertainment. Nog een ontdekking: onbeperkt eten en drinken kan ook nog lekker zijn…

Als Made in Limburg komen we weleens ergens… Een persconferentie, info-avond, opendeurdag, jaarvergadering of verjaardagsfeest: 
overal waar nieuws en een Spa Bruis te rapen valt, tekenen we present. En zo kunnen we best wel vergelijken wat nu de moeite is en wat 
niet. Het moet gezegd: Forty Two is werkelijk ‘hors categorie’ als het over infotainment gaat. De 42 sprekers die 24 uur lang de zalen van 
Château St. Gerlach bevolken, zijn allen van topniveau. Iedere kijklustige komt nadien naar buiten met stof die tot nadenken aanzet: “Dit 
moet ik morgen anders gaan doen. Dat zou voor mijn bedrijf een topidee zijn. Hier moet ik mijn collega asap over aanspreken.” Het zijn 
beklijvende tussenkomsten die blijven hangen en een rechtstreekse impact hebben op jezelf als persoon, en op je bedrijf. Klinkt melodra-
matisch, maar het is echt zo. En als toetje krijg je er telkens een dosis humor bovenop. Want ook dat is een standaard ingrediënt van de 
42 inspiratiemomenten.

Lang niet iedereen van aanwezigen volgt nauwgezet het beestig drukke programma dat hij op voorhand voor zichzelf ambitieus heeft uit-
getekend. Je komt iemand tegen aan de toog, kletst wat over koetjes en kalfjes, en hup… de sessie is al bezig. Niet getreurd, ook dat aspect 
is op Forty Two meer dan dik in orde. Hoewel de feestlocatie zich over de landsgrens bevindt, is een toogmakker die je kent vanuit je eigen 
straat of netwerkgroepje, snel gevonden. Of wil je intussen de krant lezen, een potje kicker spelen of een broodje speenvarken verorberen? 
Niks moet, alles kan. A volonté, met maten. (En nee, dat is geen spelfout.)
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Hebben we het nog niet gehad over het ronduit verrassende entertainment. Wie ooit op Pukkelpop is geweest, kent Radio Topkaas als een 
bende mafketels die met de sérieux van Greta Thunberg op een klimaatconferentie, de marginaliteit van de Vlaamse Klei in volle ornaat 
tot leven brengen. Tranen met tuiten! 

Dat alles opgeteld is een veelvoud waard van wat de organisatie uw bedrijf hiervoor aanrekent. Spreek bovendien uw KMO Portefeuille aan 
en het is helemaal te zot voor woorden. Afin, we zien u daar (net als Imke Courtois, Gili en Dominiek Claes) op 18 oktober in Valkenburg. 
Spoed u naar www.thisisfortytwo.com. Sjamajee! 
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Spraakmakend

NEPSOLLICITANTENNEPSOLLICITANTEN

“Het is een uitwas van de krapte op de arbeidsmarkt”, zegt de bedrijfsleider van een Limburgs uitzendkantoor. “De vijver met talenten 
is voor bepaalde functies helemaal opgedroogd. Wat dus wilt zeggen dat de lat een heel stuk lager wordt gelegd, om toch maar 
mensen over de vloer te krijgen die de juiste ervaring of diploma kunnen voorleggen. Om een selectie te maken in de soft skills is de 
spoeling vaak te dun. En dan kan het helemaal fout lopen, natuurlijk.”

Er zijn 2 soorten van mensen die zich als kandidaat aandienen, maar in feite geen interesse hebben voor de job. “Ik krijg vooral sol-
licitanten die langdurig werkloos zijn en door de VDAB worden verplicht om op gesprek te komen”, aldus een retailer uit Hasselt. “Je 
ziet al van ver dat ze alleen interesse hebben in een bewijs dat ze gesolliciteerd hebben. Ze maken bewust een belabberde indruk, 
zodat het zeker niet tot een jobaanbieding zal komen. Om eerlijk te zijn: ik geloof niet dat deze categorie ooit zal werken. Ze profiteren 
gewoon maximaal van onze sociale zekerheid.” 

UITPERSEN
Een andere firma, actief in de B2B-verkoop, krijgt nogal eens deftige praatjesmakers over de vloer. “De eerste indruk is altijd positief. 
Net voorkomen, beleefd, mooie auto voor de deur…. Als ervaren hr-manager kan ik intussen wel het verhaal dat ze vertellen redelijk 
snel doorprikken. Er zitten gaten in hun cv en de referenties kloppen niet. Het gaat dan om vaak om mensen die niet dom zijn, maar 
door persoonlijke problemen geen job kunnen vasthouden. Verslavingen, enzo. Ze willen bij jou wel eventjes wat geld komen verdie-
nen, maar zijn snel met de noorderzon vertrokken. Van de ene dag op de andere, precies van de aardbol verdwenen. Wie zich laat 
vangen, heeft er wel al een firmawagen, computer en smartphone voor gekocht. En opleidingen betaald. Allemaal verloren moeite. 
Het blijkt in de praktijk bovendien nog moeilijk om je spullen terug te krijgen van zo’n heerschappen. En oh wee als je een deel van het 
loon of premies durft achterhouden, want dan komen ze met de vakbond nog eens langs om je helemaal uit te persen.”

De voorbije maanden kregen we diverse meldingen van bedrij-
ven die geconfronteerd worden met nepsollicitanten. Het zijn 

meestal mensen die om hun uitkering te behouden of te verhogen, 
zich aanmelden als kandidaat, maar geen enkele intentie hebben 
om de job daadwerkelijk te doen. Intussen blijven de bedrijfslei-
ders met een hoop kosten en tijdverlies achter. Een bloemlezing.

“Dat ze de job niet willen, is van kilometers ver te zien”
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Spraakmakend

Niet zelden komen nepsollicitanten eventjes werken om te voldoen aan de voorwaarden voor een hogere uitkering. “Ik weet er alles van”, 
getuigt een garagist uit Bilzen. “Ik heb mij al 2 keer zo laten vangen. Op papier kunnen het valabele kandidaten zijn, maar eens ze in aan-
merking komen voor nieuw ziektebriefje, een hoger pensioen of dopgeld, zijn ze ribbedebie. Fraude noem ik dat, niet meer of niet minder.”

SWT
Een relatief nieuw verschijnsel in dezelfde sfeer, zijn de SWT’ers. Sinds de afschaffing van het brugpensioen, kunnen oudere werknemers 
in een alternatief stelsel komen, waarbij ze een uitkering en toeslag krijgen, maar zich wel ‘ter beschikking van de arbeidsmarkt’ moeten 
houden. “Ik ken geen enkele SWT’er die bewust reageert op vacatures met de bedoeling om nog te gaan werken”, aldus een voormalige 
Ford-arbeider die zelf in het systeem zat. “Die mensen willen gewoon met rust gelaten worden. Het komt neer op het brugpensioen van 
vroeger, met een paar nepsollicitaties als enige verschil.”

NEPVACATURES
En net zoals de kandidaten niet altijd eerlijk zijn over hun intenties, zijn ook niet alle vacatures even zuiver op de graad. “Vooral in over-
heidsfuncties merken we dat de jobs die geadverteerd worden, in feite al ingevuld zijn”, zegt een vakbondsman. “Louter om adminstratieve 
redenen moet er toch een nieuwe procedure worden uitgeschreven. Geen enkele kandidaat die hiervoor solliciteert, komt daadwerkelijk 
in aanmerking. Dat is jammer, want er is altijd hoop bij de sollicitanten en er kruipt veel tijd in de voorbereiding. Zeker als het spelletje nog 
verder wordt gespeeld en er ook kandidaten worden uitgenodigd voor een interview of assessment. Dat brengt een pak onnodige stress 
en ontgoocheling mee, omdat de teerlingen al lang geworpen zijn.”

Een andere vorm van ‘fake news’ in de jobmarkt, zijn de advertenties die in feite verdoken reclames zijn. “Er worden soms veel meer men-
sen gevraagd dan er eigenlijk plaatsen zijn”, aldus nog de ACV-consulent. “In een aantal gevallen wordt dat gedaan om te anticiperen op 
verdere groei, en zo al in een vroeg stadium een werfreserve aan te leggen. Voor een kandidaat is het frustrerend om te horen dat hij een 
goede indruk heeft gemaakt, maar uiteindelijk toch naast de job grijpt. We hebben het ook al meegemaakt dat helemaal geen vacatures 
zijn, maar er toch mensen gevraagd worden. Het gaat dan om firma’s die bijvoorbeeld investeerders een rad voor de ogen willen draaien, 
en laten uitschijnen dat ze het veel beter doen dan eigenlijk het geval is. Als in de krant staat dat er 10 man extra wordt gezocht om de 
groei op te vangen, is dat voor de buitenwereld een indicatie dat het bedrijf in volle expansie is. Tenzij de vacatures nep zijn, natuurlijk…”

SPELLETJE
Tot slot nog een laatste vorm van nepvacatures: “Het komt ook voor dat er advertenties worden geplaatst om informatie over de con-
currentie los te weken. Er worden stevige beloftes voorgespiegeld aan werknemers van concurrende bedrijven. Tijdens valse sollicitatie-
gesprekken wordt dan allerlei interessante informatie losgepeuterd. Ik heb zelfs ooit geweten dat de onderneming met de fake vacature 
lekte dat een sleutelfiguur van de concurrent bij hen op gesprek was geweest. Gevolg: ontslag en de tegenstander was een topwerknemer 
kwijt. Een verfoeilijk spelletje dus, waar de goedmenende werknemer de dupe van werd.”

Conclusie: Langs beide kanten worden de grenzen van het fatsoen wel eens afgetast. Een strengere controle-instantie zou niet veel 
zoden aan de dijk brengen. Daar zijn de gaten in de wet te talrijk voor. De enige hoop ligt in de verbetering van het geweten bij alle 
actoren. Misschien dat Mr. Pastoor het tij nog kan keren?

Tekst: Kurt MEers
Foto’s: Shutterstock.com
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Den bureau van de CEO

Vandaag moeten ziekenhuizen grotendeels als een efficiënte onderneming geleid worden. Een pure 
noodzaak voor een organisatie zoals Jessa, met maar liefst 3.200 medewerkers, 400 artsen en een 

jaaromzet van bijna 400 miljoen euro. Algemeen Directeur Yves Breysem maakt dat waar vanuit een 
warm, maar niet noodzakelijk kantoor. “Een eigen bureau is niet prioritair”, zegt hij. 

YVES BREYSEM 
ALGEMEEN DIRECTEUR JESSA ZIEKENHUIS
“  Managing by walking around. 
 Ik doe dat te weinig. ”
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Den bureau van de CEO

Hoe Yves Breysem zijn stuurhut heeft ingericht om zijn zieken-
huistanker aan te sturen,  maakte ons nieuwsgierig. Is het een 
veredelde ziekenhuiskamer of een protserig CEO-kantoor? Met 
een kop dampende koffie verwelkomt hij ons in een strak, sober en 
netjes ingericht kantoor. Wat hij zelf direct nuanceert: “U hebt geluk 
nu te komen, want voor mijn vakanties hou ik altijd razzia’s in mijn 
papierwinkel… Vandaar dat het nu zo netjes is. Clean desk lukt me 
niet, maar alleen lopende dossiers op mijn bureau: dat moet kun-
nen. Ik weet waar alles ligt.” 

Breysem koos niet zelf voor zijn huidige kantoor. “Tot 2012 zat ik 
in het ziekenhuis zelf, hier wat verderop. We zijn  verhuisd om daar 
plaats te maken voor patiëntraadplegingen. De patiënt komt altijd 
op de eerste plaats, wat maakt dat ik nog wel eens zou moeten 
verhuizen. Dit gebouw, het vroegere medische centrum van het 
toenmalige PMS, hebben we bijgekocht. We hebben het opgekale-
faterd, maar met ons nieuw ziekenhuis in gedachte, gaan we hier 
niet veel meer veranderen.  Het is nu al een hele organisatie met 
vier locaties.  Even is er nog aan gedacht om in een gebouw aan de 
Grote Ring een verdieping te huren om alle administratieve dien-
sten in onder te brengen.  Dat idee van een vijfde locatie is echter 
afgeblazen.”

LES GOÛTS ET LES COULEURS
“Ook de kleuren koos ik niet zelf, alleen de meubels zijn mee ver-
huisd omdat ik die stijlvol vind. Net zoals de verlichting.  TL-verlich-
ting is niet mijn ding. Deze modern afgelijnde verlichting is stem-
miger, gezelliger. Ik hou van warmte in mijn kantoor. Figuurlijk dan, 
want de ramen geven uit op de zuidkant.  ’s Zomers kan het hier 
écht een hete oven zijn. Gelukkig ben ik bevoorrecht met airco en 
als ik er niet ben, mogen collega’s gerust hier in de koelte komen 
werken aan mijn vergadertafel. (Vult snel aan) Hoewel ik vaststel 
dat ze dat niet altijd zomaar durven.”

De zetels zijn ook mee gekomen. Ze laten een ander soort gesprek 
toe dan aan tafel. Ook de grote wandklok hoort erbij. (Schalks) Zo 
hoef ik niet altijd -ietwat onbeleefd- op mijn horloge te kijken.”

WALKING AROUND
Breysem is geen economist of jurist, typische opleidingen waarvan 
men verwacht dat ze leiden tot de functie van algemeen direc-
teur. “Dat is eerder zeldzaam in ziekenhuizen. Zelf ben ik specialist 
maag-en darmziekten, en heb ik mijn praktijk hier uitgeoefend. Ui-
teraard word ik op continue basis geëvalueerd door de raad van 
bestuur. Ik heb een contract van onbepaalde duur, maar blijf mezelf 
altijd in vraag stellen, of ik wel vernieuwend genoeg ben.” 

Hij is erg geïnteresseerd in hoe zijn medewerkers hun ‘zorg’ dage-
lijks in de praktijk brengen. Zelfs tijdens weekends, als er bijvoor-
beeld een symposium plaatsvindt. “Vroeger kwam ik al eens op 
zaterdagvoormiddag werken, maar met de digitalisering hoeft dat 
niet meer. Alles kan op afstand, ook van thuis uit werken.” Brey-
sem trekt regelmatig zelf de werkvloer op. “Managing by walking 
around. Ik  doe dat te weinig. Ik ga liever naar medewerkers zelf, 
dan dat zij naar mijn kantoor komen. Maar ze vinden het toch nog 
steeds normaal om naar hier te komen.”

BOUWPLANNEN
“We hebben nu al de policy om geen eigen kantoren meer te heb-
ben. Zelfs binnen de directie ben ik één van de weinigen met een 
eigen bureau. De anderen zitten samen op flexplekken en dat zal 
zeker zo zijn in het nieuwe ziekenhuis.”  Breysem kent de kritiek 
dat die vorm van kantoorinrichting niet altijd optimaal is omdat 
mensen elkaar kunnen storen en afleiden. “Dat is juist, iemand die 
binnenkomt en begint te praten, leidt anderen af. Men begint wat 
eigen foto’s, een plant te plaatsen op een bureau en dan schiet het 
zijn doel voorbij. Maar een échte flexplek is meer dan alleen maar 
wat tafels bijeen schuiven. We zijn ons dus terdege bewust van de 
nadelen, en hebben daarom een alternatieve ruimte ingericht als 
proefopstelling voor flexwerkplekken. Na een jaar, anderhalf jaar 
zullen we dat evalueren, ook hoe de medewerkers er tegenover 
staan. Er zijn daar ook  stille ruimtes voorzien, net als kleine ver-
gaderplekken.”

En na de verhuizing? “Mijn  kantoor in het nieuwe ziekenhuis? De 
eerste vraag die ik me zou stellen: moet ik überhaupt nog een eigen 
kantoor hebben? Of wordt het een gedeeld kantoor met andere 
directieleden, weliswaar met alle mogelijke faciliteiten, zodat we 
ons kunnen afzonderen volgens de aard van het gesprek. (Nadruk-
kelijk) Ik wil vooral samen-werken, groepsdynamiek creëren en de 
mensen die ik onmiddellijk nodig heb, zoals de bedrijfsjurist en mijn 
stafmedewerker, rondom mij hebben. Een eigen bureau is dus niet 
prioritair.”

GEDATEERD
Kantoorplanten zouden een gezondere  werkomgeving scheppen, 
maar ze  blijken afwezig in  Breysem’s bureau. (Snel) “Ik had er één, 
maar die staat nu elders want hier werden de bladeren geel. Er zijn 
een paar orchideeën die mijn echtgenote regelmatig snoeit, maar 
die zijn momenteel niet in bloei. Vandaar dat ze niet opvallen.” 

Enkele schilderijen brengen kunstleven in huis. Eén geschonken  
schilderij heeft hij  geërfd van de vroegere voorzitter van het zieken-
huis. Het is een werk van de Hasseltse schilder Pierre Cox. “Maar 
als dat er niet hing, zou ik kunst van onze eigen medewerkers hier 
hangen. Het is natuurlijk een soort van erfstuk, dat telkens over-
gedragen wordt,  en dat schept een band.” Daarnaast hangt een 
fraaie tekening van Hasselt. “Die heb ik cadeau gekregen nadat ik 
een opdracht bij de Orde van Artsen had afgerond en terzelfdertijd  
was het een afscheidsgeschenk. Misschien eigenaardig, maar ik 
ben erg gehecht aan overlijdensberichten van collega’s - al dan niet 
met pensioen - die hier in de vitrinekast staan. (Fier) Deze trofee 
kregen we als  Zorgwerkgever van het jaar 2018. Tegen die muur 
hangt een document van onze recentste internationale zieken-
huisaccreditatie uit 2016, die tot 2020 geldt.  Dat alles verhuist 
later naar een centrale ‘wall of fame’.” 

Foto’s zijn er alleen maar op zijn bureau. “Dat is mijn gezin. (La-
chend) Uiteraard moet ik ze regelmatig aanpassen, want er wordt 
bij de kinderen al eens van lief of vriend veranderd. Zo’n foto’s kun-
nen dus snel gedateerd zijn….”

Tekst: Dirk Haesevoets
Foto: Luc Daelemans



Kriatura interieurarchitectuur bvba ontwerpt en realiseert uw project voor wonen en 
werken. Zowel par�culieren als professionelen zijn bij ons aan het juiste adres. Naast het 
ontwerp zorgen we ook voor de realisa�e van uw project. Dankzij de samenwerking met 
vakmannen en architecten kunnen wij steeds garan�e bieden tot in het kleinste detail. Door onze 
ruime ervaring beschikken we over de nodige knowhow om uw project te coördineren, te plannen 
en uw budget te beheren. 

Met Kriatura kiest u voor een betrouwbare 
partner die u alles uit handen neemt: grote of 
kleine projecten, sleutel-op-de-deur, van 
ontwerp tot en met de oplevering. Zo kan u 
naast advies ook bij ons terecht voor uw 
bouwaanvraag van verbouwingswerken. Drie 
enthousiaste interieurarchitecten, onder 
leiding van Marie-An Becks, zorgen voor het 
ontwerp van een uniek concept binnen budget 
en afgesproken �ming. Het bureau is gelegen in 
Kermt, vlakbij Hasselt. Deze centrale ligging 
biedt de mogelijkheid om projecten te 
realiseren in heel Limburg en omstreken.

 info@kriatura.com

De eerste afspraak is steeds vrijblijvend

011/33 42 74 Diestersteenweg 62, 3510 Hasselt
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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.

Sint-Truiden staat vooral bekend omwille van haar fruit, voetbalclub en Grote Markt. Maar de Truiense 
economie herbergt ook heel wat parels, waarvan een aantal weliswaar diep verscholen in de perenplan-

tages… Zoals Avant Machinery, dat met 15 medewerkers een omzet van 12 miljoen euro realiseert, en dat 
met de verkoop en verhuur van… knikladers.

Tenzij je in de tuin- en klinkeraanleg, bouwsector of paardenwe-
reld actief bent, heb je allicht geen flauw idee wat een kniklader 
is. Wel, een compacte en wendbare machine dus, die heel wat 
mensen ontlast van zware en tijdsintensieve (handen)arbeid. En 
multifunctioneel bovendien, aangezien je meer dan 200 verschil-
lende werktuigen aan de hefarm kan bevestigen. Je kan er mee 
maaien, grond verzetten, stallen uitmesten, sneeuw ruimen, … En 
daar zit dus business in. 

DUCHÂTELET EN COUCKE
Het Finse Avant is wereldwijd het populairste knikladermerk. 
Zelfs Marc Coucke en Roland Duchâtelet hebben er eentje, res-
pectievelijk in Pairi Daiza en op Stayen. Het Truiense bedrijf Avant 
Machinery verdeelt de typische groene machines exclusief in de 
Benelux. “We zijn uitgesproken marktleider”, vertelt zaakvoerder 
Tom Raepers. “Bovendien groeit ons familiebedrijf jaar na jaar met 
20%. De voorbije 20 jaar hebben we in totaal zo’n 5.000 machi-
nes verkocht.”

ONTSNAPPEN UIT HET PELOTON
“Maar: meerijden in het peloton is niet genoeg”, vindt Tom. “We 
proberen altijd een ontsnapping te forceren.” Daarom beukt Avant  

Machinery nu de deur open naar nieuwe markten, met name de 
bouwsector en de landbouw. “Enerzijds lanceren we de nieuwe 
Avant 800-serie. Dat is de grootste en sterkste kniklader uit de 
geschiedenis van Avant, met bijna 2 ton hefvermogen en een hef-
hoogte van 3,5 meter.”

Anderzijds verdelen de Truienaars voortaan de compacte trac-
toren van het Japanse merk Yanmar, en dit exclusief in België en 
Luxemburg. “Met dit type tractoren kan je grotere oppervlaktes 
en terreinen frezen en onderhouden”, weet de zaakvoerder. “De 
overburen van STVV hebben ons geïnspireerd. Zij werken ook 
graag samen met Japanners (lacht). Alle gekheid op een stokje: 
we geloven enorm in dit merk, om twee redenen. Allereerst zijn de 
Japanse tractoren complementair aan ons huidige aanbod. Een 
Yanmar bestrijkt grote oppervlaktes, terwijl een Avant flexibel is. 
Bovendien situeert het merk zich – net zoals Avant – in het ho-
gere segment. De afwerking van de tractoren doet denken aan 
een auto, met zachte materialen en onderdelen die naadloos op 
elkaar aansluiten. Onze ambitie is glashelder: op korte termijn een 
netwerk van Yanmar-dealers uitbouwen dat België en Luxemburg 
dekt.” 

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: Tom Palmaers

AVANT MACHINERY
IN SINT-TRUIDEN

“  Poort openbeuken 
naar landbouw en 
bouwsector “
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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 ... 

MARINA DOGGEN
GUTAMI SOLAR

1.  Voor een etentje in welk restaurant zou je een afspraak durven verzetten?
    ”De Slagmolen, altijd een culinaire belevenis.”

2.   Waar ga je bewust iets kopen omdat het aanbod ‘Made in Limburg’ is?
  “Ik shop altijd in Limburgse kleinere winkels en nooit in grote ketens omdat ik vind dat de kleinere handelaar onze steun 

verdient.”

3.    Als je niet naar het budget moet kijken, welke auto staat dan in je garage? 
   “Ik hoop over een paar jaar een volledig zelfrijdende auto, want ik rijd niet graag met de auto. Ik rij liever mee als passagier.”

4.   Op welke leeftijd wil je het roer van je onderneming doorgeven? 
  “Doorgeven is een proces, dus dat vergt jaren en ik denk nog totaal niet aan mijn pensioen. Zolang ik nog verstandelijk OK ben 

en mobiel actief blijf, ga ik gewoon door. Ik kan me een leven zonder ondernemerschap moeilijk voorstellen. Het mag uiteraard 
dan wel aan rustiger tempo.”

5.   Aan welke huishoudelijke taak heb je een absolute bloedhekel? 
  “Vensters poetsen.”

6.  Met welke Limburgse ondernemer (M/V) zou je een Blind Date (Bizz) wel zien zitten? 
  “Justin Onclin (wijnbouwer en vastgoedinvesteerder)”

7.  Op welke sportprestatie ben je stiekem jaloers? 
  “Op die van Nafi Thiam: wat presteert dat meisje allemaal!”

8.  Over welk onderwerp zou je een boze lezersbrief naar een krant durven sturen? 
  “Over het feit dat ondernemers te veel afgekraakt worden als er al eens iets mis gaat. Als je goed presteert, dan ziet iedereen 

je staan, maar bij slechte prestaties lig je in de goot. Dat resulteert bij sommige ondernemers tot dramatische toestanden, 
terwijl die mensen ieders steun en geen laatdunkendheid verdienen.”

9.  Hoeveel % bedraagt de kans dat je ooit op een verkiezingslijst zult belanden? 
  “0,00000%”

10. Waar mag het vakantiehuis staan dat de Nationale Loterij je cadeau wil doen? 
  “Op een wit strand met een palmboompje, waar het meer dan 25 graden is.”

11. Met welk zelfgemaakt gerecht durf jij je inschrijven voor een kookwedstrijd? 
  “Rundstong met champignonsaus.”

12. Wie krijgt zeker een vermelding in je speech als je de Nobelprijs voor Economie wint? 
  “Mijn vader!” 

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL
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BEDRIJF IN DE KIJKER

Marketingbureau demarketingafdeling krijgt in de toekomst de naam Kingfisher. In 2009 richtte 
zaakvoerster Tamara Bergmans het bureau op: “Doorheen de jaren zijn we geëvolueerd van klein 

marketingbureau tot allround marketingcommunicatiebureau met internationale ambities. De naams-
verandering weerspiegelt onze visie en de richting die we in de toekomst willen uitgaan. Welke richting 
dat is? Uitgroeien tot (inter)nationale speler!”

Na enkele brainstormsessies koos het bedrijf voor de naam Kingfisher. “Het logo hebben we bewust behouden, zo verliezen we 
onze herkenbaarheid niet”, vertelt Tamara. “Onze baseline is ‘solid marketing’ wat dan weer sterk omvat waar we voor staan. We 
gaan strategisch te werk en fladderen vooral niet rond. We brengen in kaart hoe we de juiste vis in de juiste vijver kunnen vangen 
voor iedere organisatie”, klinkt het verder.

DE IJSVOGEL
“Het uiterlijk en de jacht van de ijsvogel, a.k.a. de Kingfisher, reflecteert 
onze manier van werken”, zegt Tamara.

1. Ogen: De ijsvogel heeft een zeer scherp gezichtsvermogen en kan ie-
der oog afzonderlijk gebruiken. Ook wij gaan, net zoals de ijsvogel, erg 
doordacht te werk. We beginnen ons werk met een grondige analyse, 
zodat we nooit onze focus verliezen.
2. Snavel: De lange dolkvormige snavel zorgt ervoor dat de ijsvogel zijn 
vis vangt én vasthoudt. Altijd raak dus. Ook wij handelen zo: enkel op-
rechte en duidelijke communicatie.
3. Vleugels: De ijsvogel maakt een snelle rechte vlucht naar beneden. 
Ook wij gaan recht op ons doel af en winden er vooral geen doekjes om. 
We werken liever met een sterk en onderbouwd eindresultaat. Daarbij 
nemen we iedere klant met veel zorg onder onze vleugels. Eens je deel 
uit maakt van de Kingfisher-family, laten we niet snel los!
4. Poten: Als we ergens in geloven, houden we dat keihard vast. Met 
de nodige aandacht en voorgaand onderzoek realiseren we ons steeds 
goed waar we ons in vastbijten.
5. Uitgebreide kleurenpallet: De verschillende en vooral opvallende 
kleuren associëren we met de diensten die we in huis hebben. Zowel op 
vlak van strategie, content, online en grafisch ontwerp.

DE TOEKOMST
“Ik zie het als een gestage evolutie, hand in hand met onze klanten”, zegt Tamara. “We gingen van start met het ondersteunen van 
organisaties die geen marketingafdeling hadden, vandaar de naam. Al snel kwam hier verandering in en ondersteunden we ook 
bedrijven mét marketingafdeling. Dat is de laatste jaren enkel maar verder geëvolueerd. Ook het team maakte een evolutie door. 
Momenteel telt het Kingfisher-team 8 personen, met elk hun eigen expertises. Al die stappen hebben ervoor gezorgd dat we ons 
vandaag de dag een allround marketingcommunicatiebureau noemen. We blijven verder groeien en zetten in op wat bedrijven 
zoeken.”

Oude Markt 12/1, 3600 Genk
info@kingfishermarketing.be
+32 (0) 89 / 61 47 97
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Over de zin of onzin van subsdies voor bedrijven is al heel wat inkt 
gevloeid. Sommige ondernemers zouden een dakloze terug onder 
de brug schoppen om zelf een euro extra toelage te kunnen bede-
len. Anderen stellen botweg voor om ‘het hele circus’ af te schaffen. 
In ruil voor een algemene, structurele lastenverlaging, weliswaar. 
De veelheid aan instanties, voorwaarden, formaliteiten en arbi-
traire toekenningen zijn er teveel aan. Vraag bijvoorbeeld eens aan 
Jans Creacar in Hoeselt. 

We neigen naar de tweede groep. Neem nu het tot in den treure 
toe bewierrookte SALK-fonds. Je zult niemand (buiten de betreur-
de visionair Cor van Otterloo) horen zeggen dat de -hoeveel was 
het- 200 miljoen euro niets heeft opgeleverd voor onze economie. 
Het is een hefboom geweest voor een aantal projecten die wel wat 
mensen van de dop hebben gehaald. Toch waren het grotendeels 
subsidies aan initiatieven die anders ook zouden uitgevoerd zijn. 
Een subtiele evenwichtsoefening om alle politieke- en drukkings-
groepen uit alle uithoeken van de provincie te paaien. Misschien 
had één mega-project, genre Bobbejaanland, netto meer opgele-
verd? 

Het nut van de gulle gemeenschaps-geldschieter kan ook in twijfel 
worden getrokken bij steunmaatregelen zoals de ‘ontwrichte zone’. 
Wie dit systeem kent (1), een dossier indient (2), dit krijgt goed-
gekeurd (3) en ook nadien bewijst dat aan de voorwaarden werd 
voldaan (4), kan tijdelijk een korting van 4 tot 5% op de loonkost 
krijgen. Zeg nu zelf, een korting van bijvoorbeeld 150 euro op een 
brutoloon van 3.000 euro: ga je op basis daarvan beslissen om 
iemand al dan niet in dienst te nemen? Nee dus. Wie dus beweert 
dat dankzij deze maatregel er al 4.689 job gecreëerd zijn, schiet 
niet met spek, maar met hele varkens. Just niks heeft die korting 
gecreëerd, buiten een hoop rompslomp. Een leuk cadeautje, dat is 
het wel. 

Hetzelfde geldt voor heel wat gemeentelijke tussenkomsten. Zo 
kende Stad Genk een eenmalige aanwervingsbonus toe van 2.000 
euro (of 3.000 voor een werkloze). De pot van 4 miljoen was 2 jaar 
voor de voorziene einddatum al leeg. De voornaamste begunstigde 
was het exploderende ZOL-ziekenhuis, dat voor elke aanwerving 
het cadeautje kwam ophalen. Sympathiek, dat wel, maar dat met 
de bonus 2.481 nieuwe jobs zijn gecreëerd? Nou moe. 

Al moeten we het kind niet met het badwater weggooien. 
Een minderheid van subsidies maakt wel degelijk een verschil. 
Denken we aan de IBO-contracten, FIT-subsidies voor expor-
tondersteuning of de KMO-portefeuille. Om het makkelijk te 
maken: zit er een 3-letterwoord in, mag de toelage blijven, en  
anders: afschaffen die handel!

Kurt Meers

S U B S I D I E E T
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