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“    NIET VAN PLAN  
OM TOT 73 JAAR  
TE BLIJVEN ”

Drie CEO’s bij Nelissen:

MIGUEL VANDEREYT KAN 
NU BETER RELATIVEREN

NEW KID BOEKT SUCCES 
OP 22-JARIGE LEEFTIJD
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Naast onze dagelijkse nieuwsartikels over de Limburgse onder-
nemerswereld, biedt Made in Limburg Magazine u maandelijks 
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NIEUW KANTOORGEBOUW VOOR
MARKTLEIDER FARMALINE
De Tongerse online apotheek Farmaline heeft zich zopas gevestigd in een vernieuwd kan-
toorgebouw op Tongeren Oost. Het bedrijf van Lode Fastré (37) en Leen Ponet (39) mag zich 
trouwens sinds kort Belgisch marktleider noemen.

Door de fusie met het Duitse Shop Apotheke en de beursgang werd de uitvalsbasis van Farma-
line in Piringen snel te klein. Daarop verkaste de administratie naar een groter gebouw op het 
industrieterrein Overhaem in Tongeren, maar ook daar werd het snel te krap. Farmaline heeft 
zich daarom zopas gevestigd in een vernieuwd kantoorgebouw op Tongeren Oost.

45 MENSEN
“Hier is nog ruimte voor groei”, zegt apotheker Leen Ponet. “Dit jaar alleen al hebben we 10 men-
sen extra in dienst genomen.” De nieuwe stek huisvest de klantendienst, de aankoop, marketing, 
boekhouding en administratie. “Heel wat van onze mensen zijn Franstalig, vandaar dat we dicht 
bij de taalgrens wilden blijven.” In totaal telt Farmaline nu 45 medewerkers. Het logistieke ma-
gazijn bevindt zich in Venlo.

HAASJE OVER
Farmaline mag zich sinds kort ook Belgisch marktleider noemen. Het neemt daarmee de fakkel 
over van de grote concurrent Newpharma uit Luik, die eind 2017 werd overgenomen door de 
familie Colruyt. “Het is alleszins een historische mijlpaal op ons groeipad in een erg competitieve 
markt”, aldus nog Leen Ponet.

OP VOORSCHRIFT
Het bedrijf wil graag nog veel groter worden. “Als straks ook de medicijnen op voorschrift online 
kunnen verkocht worden, zijn we er klaar voor”, zegt Lode Fastré. “In België mag dat nog niet. In 
Duitsland wel, en onze partner Shop Apotheke heeft daarvoor alle knowhow in huis.”

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

BERT VAN DE SLAGMOLEN IS CHEF VAN 
HET JAAR
Gault&Millau heeft maandag de splinternieuwe gids voorgesteld en daarbij ook een aantal unie-
ke onderscheidingen uitgereikt. Op de lijst van uitzonderlijke verdienste staan 2 Limburgse res-
taurants: Bert Meewis van Slagmolen is de nationale Chef van het Jaar en scoort met 18/20 de 
hoogste score van de provincie. Het Voerense restaurant Hoeve de Bies mag zich Ontdekking 
van het Jaar noemen.

La Source in Lanaken en Magis in Tongeren behalen een score van 17/20.

ANDERE LIMBURGSE SCORES:

16,5
Kristalijn (Genk)

16
Vivendum (Dilsen-Stokkem)
JER (Hasselt)
Innesto (Houthalen-Helchteren)
Cuchara (Lommel)
De Mijlpaal (Tongeren)
Altermezzo (Tongeren)

15,5
La Botte (Genk)
De Vork van Luc Bellings (Hasselt)
De Stadt van Luijk (Sint-Truiden)

15
La Feuille d’or (Dilsen-Stokkem)
Figaro (Hasselt)
Ogst (Hasselt)
De Fakkels (Sint-Truiden)

14,5
De Kwizien (Hasselt)
Rosch (Hasselt)
6Zinnen (Hasselt)

14
Mardaga (As)
De Poorterij (Dilsen-Stokkem)
Food Emotions (Hamont-Achel)
Koeckhofs (Hamont-Achel)
Ansoler (Hasselt)
Arlecchino (Hasselt)
Vous le Vous (Hasselt)
Ratatouille (Maaseik)
Bistro Bis (Tongeren)
Hof de Draeck (Voeren)
Zoethout (Wellen)

13,5
Corneille (Genk)
Partaasch (Genk)
U Restaurant (Genk)
The Thrill (Genk)
Jurgen’s Eetboetiek (Hasselt)
Osteria Moretti (Hasselt)
Table’O (Heers)
La Cocotte (Lommel)
Osteria Cellini (Maasmechelen)
Leonardo (Maasmechelen)
Fleurie (Peer)
Bella Via (Pelt)
Bistro De Pepermolen (Pelt)
Bistro Zutt (Sint-Truiden, nieuw)
Hoeve De Bies (Voeren, nieuw)

13
Bistro Philippe (Alken, sterke stijger)
’t Vlierhof (Bilzen)
Akko (Bilzen, nieuw in de lijst)
Op den Blanckaert (Bilzen)
Au Nom de Dieu (Dilsen-Stokkem)
’t Poorthuys (Genk)
Mélange (Genk)
Peppe’s (Genk)
De Molen (13)
Entrepot Del Tartufo (Hasselt, nieuw)
La Fontanella (Hasselt)
Taratata (Hasselt)
Marsnil (Heers)
Laurus (Heusden-Zolder)
De Wijers Hoven (Hoeselt)
Cucina De Gio (Houthalen-Helchteren)
Bienvenue (Maaseik)
De Loteling (Maaseik)
La Strada (Maasmechelen)
Poort 82 (Maasmechelen)
Sjalotte (Tongeren)
De Gebrande Winning (Sint-Truiden)
L’uno coll altro (Peer)
L’ Angelo Rosso (Sint-Truiden)
Den Ambacht (Sint-Truiden, nieuw)
Coco Pazzo (Sint-Truiden)
Le 54 (Tongeren)

12
De Verleiding (Bilzen)
Kampernoeli (Bilzen)
Nyde (Borgloon, nieuw)
’t Pure Genot (Dilsen-Stokkem, nieuw)
Gusto (Genk)
La Posta (Genk)
O Geros (Genk)
Ristorante Da Gianni (Ham)
Gastrobar ’t Genoegen (Hasselt)
De Zwaan (Hasselt)
Het Cordaat (Hasselt)
Kookpunt (Hasselt)
L’ Aperi Vino (Hasselt)
Rongese (Hasselt, nieuw)
Bar Tre (Hasselt)
Crudo (Hasselt)
ArtChoc (Hasselt)
Cy’an Thai (Hasselt)
De Goei Goesting (Hasselt)
Amitié (Kinroo, nieuw)
Le Bistrot (Lanaken)
Burgemeestershuis (Lommel)
Kasteel Wurfeld (Maaseik, nieuw)
Smaakkamer Lavendel (Maaseik, 
nieuw)
Tiffany’s (Maaseik)
Le Petit Belge (Maasmechelen)
Da Lidia (Maasmechelen)
Le Petit Château (Oudsbergen, nieuw)
Os (Sint-Truiden, nieuw)
Bistro 11 (Sint-Truiden)
Markt II (Tessenderlo, nieuw)
De Cantarel (Voeren)
Het Hooghuys (Sint-Truiden, nieuw)
Sans Gêne (Zonhoven)



6

Top 5 artikels

FAMILIE CRETSKENS NEEMT GEKENDE 
BAKKERIJ OVER
Crelem Bakeries, de bakkerijgroep van de familie Cretskens uit Dilsen-Stokkem, heeft in 
West-Vlaanderen de bakkerij Vermaut’s Boerenbrood overgenomen. De nieuwe aanwinst telt 
130 medewerkers en is gespecialiseerd in op steen gebakken broden, koffiekoeken en gebak 
van bladerdeeg.

Vermaut’s Boerenbrood was eigendom van Diversi Foods, onderdeel van de Martin Braun 
Gruppe. Het is met hen dat Crelem Bakeries maandag tot een akkoord is gekomen. Officieel 
gaat de overname in op 7 januari volgend jaar. Zo krijgt de familie Cretskens er 130 medewer-
kers bij, wat het totaal op 390 brengt. Vermaut’s -dat overigens al bestaat sinds 1898- wordt 
dan een zusje van de productiesites in Heusden-Zolder en Asse.

De overname is een nieuwe etappe in de groeispurt van Crelem Bakeries, dat nu al een omzet 
van 50 miljoen euro draait en daarmee nummer 2 is op de Belgische markt. “Het is inderdaad 
de dringende zoektocht naar extra productiecapaciteit die tot deze stap heeft geleid”, zegt 
Geert Coppieters, algemeen directeur van Crelem Bakeries. “Bovendien bevinden we ons zo 
ook dichter bij onze klanten in Oost- en West-Vlaanderen, wat voor dagvers brood en gebak 
zeer belangrijk is.”

En ook eigenaar Raymond Cretskens is enthousiast: “Onze ambitie is om de uitgelezen part-
ner te zijn van de Belgische retail en foodservice voor de aanlevering van dagvers brood en ge-
bak. De broden en het gebak van Vermaut’s Boerenbrood en het gamma van Crelem Bakeries 
zijn complementair. Zowel de bakkerijen in Asse en Zolder, als de nieuwe in Lendelede, krijgen 
ruimte om verder te groeien.”
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LIMBURGERS HALEN GROOT CONTRACT 
VOOR AUDI BINNEN
Bdtronic, een dochter van het Duitse beursgenoteerde Max Automation, heeft een contract ge-
tekend voor de levering van machines aan autofabrikant Audi. Een belangrijke stap in de snelle 
groei van de onderneming, die wordt aangestuurd door een Limburgs management.

Bdtronic is gevestigd in Wickersheim en maakt hoogtechnologische machines voor de au-
to-industrie. Het bedrijf groeit mee met de stijgende belangstelling voor elektrische voertui-
gen. Audi is de meest recente fabrikant die met Bdtronic in zee gaat. Het contract voor de 
e-tron SUV, trouwens volledig gemaakt in Vorst, is goed voor een extra omzet van zo’n 7 
miljoen per jaar. Dat is een tiende van wat de Duitse machinebouwer voor dit jaar vooropstelt. 
Zes jaar geleden lag de omzet nog 3 keer lager.

Het team van intussen 400 medewerkers wordt aangestuurd door Limburgers: Genkenaar 
Patrick Vandenrhijn is CEO, zijn stadsgenote Elisabeth Lantmeeters is samen met Assenaar 
Wim Dexters voor het bedrijf actief in de VS, Diepenbekenaar Andy Jorissen is er CCO en Phil-
lip Vandewalle uit Beringen is manager en commercieel verantwoordelijke voor de West- en 
Oost-Europese operaties. Of anders gezegd: een buitenlands bedrijf met de stempel Made in 
Limburg! 
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VAN HAVERMAET LAST PAUZE IN
Pauze, het bedrijf van ondernemer Rik Verbeemen, maakt voortaan officieel deel uit van de 
Van Havermaet-groep. Daarmee haalt de dienstverlener in financiële, fiscale, juridische en 
andere domeinen, een brok expertise in huis om ook op vlak van strategie en leiderschap de 
nodige ondersteuning aan bedrijfsleiders te bieden.

Pauze is door Rik Verbeemen opgericht met als insteek dat elke onderneming, groot of klein, 
af en toe nood heeft aan een moment van herbronning. “Een moment om even stil te staan, 
te kijken naar de huidige waarden en te evalueren of die nog van toepassing zijn”, zegt hij. 
“En vooral ook om na te gaan of het bedrijf nog steeds de richting uitgaat die oorspronkelijk 
werd beoogd.” Daarvoor heeft hij een werkwijze uitgedokterd waarbij de mens centraal staat 
als alfa en omega van de onderneming. “Een organisatie is dan ook een afspiegeling van het 
leiderschap en eigenaars moeten zich kwetsbaar durven opstellen”, aldus Verbeemen. “Ten 
tweede vinden we het belangrijk om richting te bieden zodat ondernemers weer gezonde 
goesting hebben om verder te bouwen. En ten derde geloven we steevast in een optimale, 
interne balans tussen mannelijke daadkracht/procedure (yang) en vrouwelijke empathie/pro-
ces (yin). Op die manier willen wij het verschil maken voor bedrijven die willen heroriënteren.”

DOORDACHT
“De race naar succes loopt sneller dan ooit, en elke onderneming moet af en toe even bijbe-
nen”, zegt Kristof Meesters, algemeen directeur bij Van Havermaet. “Uiteraard gebeurt dat 
liefst op de juiste manier. In onze zoektocht om onze klanten hierin sterker te begeleiden, 
kwamen we uit bij een nieuwe partner: Pauze. Dit is een innovatief bedrijf dat ondernemers 
en eigenaars assisteert bij hun volgende, nieuwe stap. Zaakvoerder Rik Verbeemen heeft hier-
voor een mens-centrale aanpak uitgewerkt, die de nodige ademruimte biedt om doordachte 
beslissingen te nemen. Omdat deze dienstverlening een grote meerwaarde voor onze klanten 
kan betekenen, maakt Pauze maakt nu officieel onderdeel uit van Van Havermaet.”

INTEGRATIE
CEO Jan Maurissen gelooft er sterk in: “De integratie van Pauze past volledig in onze overtui-
ging om een brug te slaan tussen de onderneming, de ondernemer/eigenaar, en bij uitbreiding 
ook naar de familie. Een duurzame begeleiding en advies kan maar gebeuren via een geïnte-
greerde aanpak van de verschillende niveaus en disciplines.”
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CEO Binnenstebuiten

Waar in andere bedrijven de familiale aandeelhouders steeds vaker een externe CEO gaan zoeken, kiest Ne-
lissen Steenfabrieken voor een eigen koers. Met Burt Nelissen, Joeri Gevers en Carlos Jorissen telt de tradi-

tierijke onderneming zelfs 3 CEO’s. Een erg werkbare situatie, zo blijkt. “Het is omdat wij alle drie op dezelfde lijn 
zitten dat we onze hoge ambities de afgelopen 5 jaar tot uitvoering hebben kunnen brengen”, zeggen ze in koor.

In Kesselt kijken ze nu al uit naar 2021, want dan bestaat Nelissen 
Steenfabrieken precies 100 jaar. Het belooft een stevig feestje te 
worden, daar bij de trots van het dorp. Redenen om te vieren, zijn er 
genoeg. Nelissen heeft de wind in de zeilen en groeit nog ieder jaar 
gestaag. Vooral sinds de vierde generatie, met Burt Nelissen, Joeri 
Gevers en Carlos Jorissen het roer in handen kreeg. 

“We werken alle drie bijna 20 tot 29 jaar voor dit mooie bedrijf”, 
steekt Carlos Jorissen van wal. “We kennen dus het reilen en zeilen 

erg goed. Onze rolverdeling is heel spontaan gegroeid, in feite door 
onze ouders op te volgen. Burt houdt zich, net als zijn vader destijds, 
bezig met operations en HR. Joeri is verantwoordelijk voor de admi-
nistratie, planning en de binnendienst, terwijl mijn eigen affiniteit ligt 
in het commerciële, PR en marketing. Als CEO komen er uiteraard 
nog een aantal taken bij, die een belangrijke impact hebben op de 
organisatie. Er moet een strategie ontwikkeld worden en er moeten 
knopen doorgehakt worden. Denk maar aan het uitgebreide inves-
teringstraject dat we in 2010 zijn opgestart. De uitvoering van dat 

HEILIGE DRIEVULDIGHEID BIJ 
NELISSEN STEENFABRIEKEN

“  We hebben het gaspedaal ingeduwd, 
en dat werpt zijn vruchten af ”
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CEO Binnenstebuiten

programma is zowat 5 jaar geleden in een stroomversnelling ge-
komen omdat wij met z’n drieën plankgas hebben gegeven. Onze 
ambities liggen hoger dan die van de vorige generatie, wat maakt 
dat we grote sprongen voorwaarts kunnen zetten nu wij als een 
eenheid de richting van het bedrijf bepalen.”

COMPROMIS
De overgang van de derde naar de vierde generatie heeft heel wat 
voeten in de aarde gehad. “Het was niet eenvoudig voor hen om los 
te laten wat ze gedurende zovele jaren hadden opgebouwd”, legt 
Joeri Gevers uit. “Ze waren minder geneigd om nog de risico’s van 
grote investeringen te nemen. Intussen borrelden de toekomstplan-
nen op bij ons, de volgende generatie, en stonden we te popelen om 
onze visie in de praktijk te brengen. De generatiekloof was een rem 
op de verdere groei van het bedrijf, en daarom moest er actie onder-
nomen worden.” Jan Maurissen van advieskantoor Van Havermaet 
werd ingeschakeld om de familiale overdracht in goede banen te 
leiden. “Absoluut geen makkelijke taak, want in familiebedrijven 
spelen veel meer gevoeligheden mee dan elders. Het is altijd goed 
opletten om niemand tegen de borst te stoten. Jan heeft met res-
pect voor ieders wensen, op 1,5 jaar een mooi compromis bereikt 
waarmee we ook voor de toekomst gewapend zijn. Alle afspraken 
naar de huidige aandeelhouders en de volgende generaties zijn 
vastgelegd in een familiecharter. Daar staat bijvoorbeeld in dat onze 
kinderen eerst bij voorkeur 5 jaar in een ander bedrijf moeten gaan 
werken om ervaring op te doen. Het is buiten hun comfortzone dat 
ze het meest kunnen leren en vervolgens meerwaarde kunnen cre-
eren voor Nelissen Steenfabrieken.”

CONTRAST
Een ander onderdeel van de afspraken bij de overdracht, is de in-
stallatie van een familieforum. “Het is een strategisch overleg- en 
beslissingsorgaan waarin de 13 aandeelhouders vertegenwoordigd 
zijn”, vertelt Burt Nelissen. “Zij willen geïnformeerd worden over het 
reilen en zeilen, en  betrokken zijn bij de koers die wordt uitgestip-
peld. Ze denken allemaal goed mee en stimuleren elkaar om een 
constructieve inbreng te doen. Je merkt dat de jeugd een andere in-
gesteldheid heeft, en met veel zelfvertrouwen en verwachtingen de 
toekomstplannen smeedt. Dat is toch een contrast met de eerder 
terughoudende visie van de vorige generatie.”

De transitie die werd doorgevoerd, werpt meteen haar vruchten af. 
“We hebben inderdaad de afgelopen jaren in versneld tempo een 
aantal strategische investeringen doorgevoerd”, bevestigt Carlos 
Jorissen. “Ons nieuwe hoofdkantoor is daar het meest zichtbaar 
van. Maar ook op vlak van marketing, commerciële strategie, eco-
logie, nieuwe machines, innovatieve producten, adminstratieve 
processen en infrastructuur voor onze productie, hebben we gro-
te stappen voorwaarts gezet. Zodanig dat we nu op vele vlakken 
een voorloper in de sector zijn. We vragen ons telkens af hoe lang 
het zal duren vooraleer anderen ons gaan kopiëren. Dat is een heel 
andere manier van werken en dat merk je ook in de dagelijkse om-
gang met onze medewerkers. Ze hebben de vrijheid om initiatieven 
te nemen, er wordt naar hen geluisterd. Dat biotoop is nodig om 
als team te kunnen groeien. Maar ook aan de buitenwereld merk je 
dat Nelissen Steenfabrieken vandaag anders gepercipieerd wordt. 

We worden gevraagd, gewaardeerd, meegenomen in vernieuwende 
projecten,… Onze naam duikt vaker spontaan op. Allemaal tekenen 
dat we op de goede weg zijn.”

SNELHEID
De drie CEO’s vullen elkaar heel goed aan. Het is dus zeker geen 
situatie waarin er maar één haan de baas op de mesthoop kan zijn. 
“Elk vanuit ons eigen takenpakket doen we constant suggesties 
over dingen die beter kunnen”, zegt Joeri Gevers. “Dat bespreken we 
dan onderling en toetsen het af aan onze strategie. Alle ideeën met 
een grote impact passeren via de Raad van Bestuur en het familie-
forum. De doorlooptijd van die procedure is vrij kort. De mogelijkheid 
om snel beslissingen te nemen is een groot voordeel dat we als 
familiebedrijf moeten blijven koesteren.” Andere ideeën voor verbe-
teringen kunnen ook van de andere leden uit het forum komen, en 
uiteraard ook van de medewerkers. “We hebben bijvoorbeeld een 
innovatieteam, waarin alle collega’s hun suggesties kunnen aftoet-
sen en uitwerken”, weet Burt Nelissen. “Ook voor hen is de betrok-
kenheid erg belangrijk. Als dat gevoel goed zit, staat er geen rem op 
de ‘drive’ om ons bedrijf vooruit te stuwen.”

UITBOLLEN
De toekomst ziet er dus rooskleurig, of beter baksteenroodkleurig, 
uit voor Nelissen Steenfabrieken. “Er zijn nog uitdagingen genoeg 
die in ijltempo op ons afkomen”, aldus nog Burt Nelissen. “Ik denk 
aan de klimaatdoelstellingen, de verdere digitalisering of de beton-
stop. Het zijn allemaal factoren die een grote impact op onze busi-
ness hebben en waar we ons voor moeten wapenen vanuit onze 
missie, visie en waarden.”

De 3 CEO’s denken dan ook niet meteen aan ‘uitbollen’. “Nu de vol-
gende generatie staat te popelen om ons te vervoegen, ben je uiter-
aard waakzaam om een nieuwe overdracht zo goed mogelijk aan 
te pakken”, geeft Carlos Jorissen toe. “Er is zeker nog 5 jaar nodig 
om onze kinderen klaar te stomen en hen verantwoordelijkheid in 
het bedrijf te geven. Daarbij probeer je uiteraard de frustraties te 
vermijden die je destijds zelf bij de overdracht hebt meegemaakt. 
Dat lesje hebben we geleerd. Er is dus nog werk genoeg op de plank. 
En we komen nog allemaal even graag naar het bedrijf. Weliswaar 
zal het tempo geleidelijk zakken. De laatste 6 jaar zijn heel intensief 
geweest met alle nieuwe projecten. Een beetje meer rust inbouwen, 
zou welkom zijn. De focus wat verleggen van het operationele naar 
het strategische. Ik ga zelf naar de 60 en zie me niet tot 73 jaar hier 
de plak zwaaien. Tegen dan moet de 5de generatie mee het roer 
in handen hebben. Daar zouden wij alle drie heel fier op zijn. Want 
het is absoluut de intentie om een familiebedrijf te blijven. Dat we 
ooit op een overnamebod zouden ingaan, lijkt me onwaarschijnlijk. 
Alhoewel je nooit weet welke zotte prijs er misschien ooit gaat cir-
culeren en hoe de aandeelhouders dan zullen reageren. Vooralsnog 
denken we andersom en bekijken we zelf overnamedoelwitten.“ In-
tussen kijkt de vorige generatie mee van aan de zijlijn en zien ze dat 
het goed is. Nelissen Steenfabrieken is klaar voor de volgende 100 
jaar…

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: Luc DAELEMANS
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Hoe zou het zijn met ...

Ondernemer Luc Leën is gekend als drijvende kracht achter de familiale drukkerij Leën in Hasselt. 
Waar hij vroeger actief was in diverse ondernemerskringen, heeft hij sinds zijn pensionering wat 

gas teruggenomen. Hoe zou het zijn met Luc, vroegen wij ons af.

Hoe voelt het aan om gepensioneerd te zijn?
“Ik en gepensioneerd zijn, dat gaat eigenlijk niet samen. Ik heb op de keper beschouwd heel weinig vrije tijd en zit nog alle 
dagen in de drukkerij. Enige tijd geleden ben ik aan mijn heup geopereerd en toen heb ik noodgedwongen twee maanden thuis 
gezeten. Dat voelde inderdaad aan als het leven van een gepensioneerde. Maar het bloed kruipt waar het niet gaat en zo snel 
als ik letterlijk weer op de been stond, was ik opnieuw aan het werken. Pak nu vandaag: momenteel ben ik aan het ontbijten 
en daarna vertrek ik naar de drukkerij. Daar kan je me dan tot 16 uur vinden.”

Is uw betrokkenheid bij de zaak anders dan vroeger?
“Uiteraard doe ik iets heel anders dan vroeger, toen ik de zaak samen met mijn broer moest runnen. Ik houd me hoofdzakelijk 
bezig met lichte handenarbeid zoals plooien en plakken. Machinaal werk is er niet meer bij. Waarom ik dat doe? Ik vind het 
simpel gezegd plezierig om te doen. Bovendien bevind ik me zo dagelijks opnieuw tussen de mensen. In mijn vroeger leven was 
het razend druk, zo zat ik ook in de beroepsvereniging en het paritair comité. Wat maakte dat ik één dag per week in Brussel 
moest zijn. Die dag maakte ik dan goed door op zaterdag te werken. Ik werkte van ’s morgens tot ’s avonds en heb dat altijd 
graag gedaan. Het was soms hard werken, maar dat nam ik er bij. Werken doe ik nog altijd graag, anders deed ik het niet.”
 
Hoe zit het met de vrije tijd?
“Nu heb ik inderdaad meer vrije tijd, die onder andere ook aan de kleinkinderen wordt besteed. Ik heb 3 kinderen en 6 klein-
kinderen. Eén dag per week zorgen mijn vrouw en ik voor de kleinkinderen, we halen die dan van school en geven ze eten. 
Daarnaast heb ik altijd een passie voor bouwen gehad. Ik heb de bouw van ons bedrijf begeleid en loop graag door de stad om 
de gang van zaken op de bouwwerven te volgen. Vannacht ben ik nog gaan kijken naar het storten van beton voor de grote 
werken aan de Bonnefantenstraat. Verder ben ik lid van Probus, een vereniging van gepensioneerden van Engelse oorsprong. 
We vergaderen om de 14 dagen op woensdag, terwijl we de ‘vrije’ woensdag informeel met de leden samenkomen in een 
Hasselts café. Het betreft een clubje van gepensioneerden die elkaar ontmoeten zonder verdere verplichtingen. We zijn dus 
geen serviceclub, maar de tijd wordt wel heel nuttig besteed!”

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: MiL

LUC LEËN
“    Meer tijd voor mijn passie  

in de bouwsector ”
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Met vallen en opstaan

Vandereyt is een naam die klinkt als een klok in de Limburgse bouwsector. Het traditierijke aanne-
mersbedrijf heeft –zoals u zeker weet- de derde generatie niet overleefd. Voor Miguel Vandereyt 

(50) was de stopzetting een harde dobber. Toch heeft hij heel snel de draad van zijn actieve carrière opge-
pikt. Met zijn bedrijf Valore treedt hij op als dealmaker van vastgoedprojecten. “Ik heb geleerd om te re-
lativeren en focus mij nu op de dingen die ik graag doe. Meerwaarde creëren, dat is mijn doel”, vertelt hij.

MIGUEL VANDEREYT

“    Moet alles wat er fout gaat een 
duidelijke reden hebben? ”
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Met vallen en opstaan

Nadat Miguel Vandereyt in het kader van de WCO-wetgeving had geprobeerd de meubelen te redden, viel in juni 2018 het 
doek over BRV, de afkorting van Bouw & Renovatie Vandereyt. Het bedrijf was door zijn grootvader Michel gesticht in 1936 
in Zonhoven. De tweede generatie, Raoul Vandereyt, bouwde de firma verder uit vanuit de Zavelvennestraat in Kiewit. Toen 
hij op 29-jarige leeftijd onverwacht de touwtjes in handen kreeg, was Miguel vastberaden om hier een stevig vervolg aan te 
breien. Dat lukte aanvankelijk erg goed. Maar vorig jaar, na 19 jaar, liep het dus mis. “Waarom? Tja, daar valt veel over te 
zeggen, maar moet er altijd één reden zijn voor alles wat er fout loopt? Ondernemen is nu eenmaal delicaat en vereist om 
op veel facetten keuzes te maken in een wispelturige wereld. Heb ik zelf fouten gemaakt, en had ik sommige dingen anders 
willen aanpakken? Zeker. Maar dat ging soms gewoon niet. Als je in een traditierijk familiebedrijf wordt gedropt, lijkt dat een 
voordeel, maar je hangt ook vast aan een keurslijf met bepaalde structuren en wetmatigheden. Bij ons was het zo dat de 
familiale overdracht niet goed was geregeld. Mijn vader had redelijk radicaal het beleid en de operationele taken aan mij toe-
vertrouwd. Hij nam zelf geen actieve rol meer op, maar behield wel behoorlijk wat zeggenschap. Die tegenstelling vertraagde 
en bemoeilijkte de dagelijkse gang van zaken. De oplossing daarvoor - defamilialisering via extern management- bracht niet 
het vooropgestelde resultaat. Door dat interne proces kwamen een aantal projecten niet behoorlijk op de rails  en als klap op 
de vuurpijlwerden er enkele claims voor de rechtbank in ons voordeel uitgesproken, maar bleven de betalingen daarvan uit. 
Dat alles bracht BRV aan het wankelen en deed ons uiteindelijk de das om.” 

VALORISEREN
“Ik heb na een korte bezinning voor mezelf uitgemaakt om alleen nog dingen te doen waar ik vrolijk van word. Ik wist dat de 
bemiddeling bij vastgoedprojecten mij wel zou liggen. Wat ik met Valore (wat met een beetje verbeelding staat voor Vandereyt 
Loves Real Estate) doe is het faciliteren van deals. Ik ben geen vastgoedmakelaar, maar een adviseur die partijen samen-
brengt. Ik tip mensen die iets voor elkaar kunnen betekenen. Ik geef waar mogelijk advies en volg dossiers voor klanten op. Zo 
was ik betrokken bij de vergunningsaanvraag van Soenen Golfkarton in Dilsen-Stokkem. Daarnaast verhuur en beheer ik een 
aantal gebouwen uit mijn eigen vastgoedportefeuille, maar ook dat doe ik nu geheel anders, met veel meer aandacht voor de 
meerwaarde voor de huurders, en start ik nieuwe bouwprojecten op. Het valoriseren van onroerend goed, zeg maar. Mensen 
verderhelpen met mijn expertise, dat is plezant. Het levert een directe meerwaarde op, en dat is waar Valore voor staat. Een 
heel bewuste keuze. Projecten waar ik geen goed gevoel bij heb, of waar het niet klikt met de zakenpartners, laat ik aan mij 
voorbij gaan. Die stress bespaar ik mezelf.”

SUSTAINABLE
Miguel Vandereyt sleept het faillissement van vorig jaar niet als een blok aan zijn been mee. “Natuurlijk krijg je een hoop el-
lende over je heen en zit ik in met de schuldeisers die toen zijn achtergebleven”, zegt hij. “Maar anderzijds kan en moet ik die 
periode ook achter mij laten. Ik heb geleerd om te relativeren en vooral niet in een hoekje weg te kruipen. De ziekte en nadien 
het overlijden van mijn moeder en de familiale twist met mijn vader, waren van een andere emotionele orde. Ik heb een les in 
nederigheid gekregen, dat wel. Ik geniet van de kleine dingen in het leven: een wandeling met de hond, een lunch met vrienden, 
quality time met mijn dochter,… Meer aandacht voor menselijke aspecten ook. Ik ga bijvoorbeeld regelmatig langs bij huurders 
om te vragen hoe het met hen gaat. Vroeger zou dat ondenkbaar geweest zijn. Mijn persoon is nu meer in balans. Ik werk 
aan het sustainable maken van mijn eigen leven. Dat geeft mij meerwaarde, dus is de naam Valore ook privé helemaal van 
toepassing.”

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: MiL
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New Kid on the Block

22 jaar is Tim Vervoort nog maar, en toch heeft hij al zijn eigen bedrijf op de rails gezet. Met 
Potvos maakt hij bedrijfsvideo’s met een plezante boodschap. Van reclamespotjes tot recrui-

ting-filmpjes: met een professionele video brengt Tim het verhaal van een onderneming digitaal naar 
buiten.

TIM VERVOORT (POTVOS)
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New Kid on the Block

1.    Waarmee heb je het spaargeld verdiend dat je in de zaak hebt gestopt? 
  “Om mijn eerste camera te kopen ben ik een maand gaan verven in het Radisson Blu Hotel in Hasselt. Met die camera heb ik 

als student-zelfstandige mijn eerste opdrachten verfilmd. En wat dat opleverde, heb ik steeds geïnvesteerd in nieuw materi-
aal. Dit is zo uit de hand gelopen dat de volgende investering een bestelwagen of een magazijnruimte zal zijn…”

2. Heb je er ooit aan gedacht om samen met iemand anders je onderneming op te starten? 
   “In het begin wilde ik alles zelf doen zodat dat ik altijd volledige controle heb. Naarmate de opdrachten groter en complexer 

worden en mijn agenda steeds voller wordt, merk ik dat alleen werken niet de oplossing is. Gelukkig kan ik steeds op mijn 
vader rekenen om me uit de nood te helpen. Hij staat altijd paraat om de geluidsopnames voor zich te nemen. Daarnaast zie 
ik nu ook in dat extra hulp van bijvoorbeeld jobstudenten zeker nodig gaat zijn.” 

3. Moet je jezelf in de startfase dingen ontzeggen omdat je geen volwaardig loon kunt uitkeren? 
   “Voorlopig moet ik mezelf niets ontzeggen. Alle extra’s die ik verdien investeer ik telkens opnieuw in de zaak. Omdat het werk 

ook mijn hobby is, vind ik dat een dubbele investering.” 

4. Heb je een Plan B achter de hand voor het geval de start-up toch niet het verhoopte succes wordt?
   “Indien het niet zou lukken met Potvos heb ik nog steeds een masterdiploma in de informatica achter de hand.”

5.  Heb je hulp gekregen van instanties of personen die cruciaal waren om de stap naar ondernemerschap te wagen?
   “Ja, in het begin was  dat T-Interim, omdat zij de mogelijkheid aanboden om onder een kunstenaarsstatuut opdrachten uit te 

voeren. Op de universiteit kwam ik in contact met Els Huysman van StudentStartUP en Pitch Please. Dankzij vele infosessies 
en workshops, kon ik  van start gegaan als student-zelfstandige. Dit jaar hebben vrienden van mij me overtuigd om met Ann 
Simons van Wingmen te gaan praten. Zo is uiteindelijk Potvos ontstaan.”

6. Zou je naar het buitenland verhuizen als blijkt dat zo de slaagkansen van je start-up verhogen? 
   “Liever niet, ik ben er trots op om Limburger te zijn. Maar wat vroeger opstaan ’s ochtends om naar een verre opdracht te 

rijden, is geen probleem.”

7. Vind je dat start-ups in Limburg meer of juist minder ‘gepamperd’ moeten worden? 
   “Sinds enkele jaren merk ik dat er meer ondersteuning is voor startende, Limburgse bedrijven, en dat vind ik fantastisch! De 

hulp die er nu al is, is perfect, maar extra’s kunnen zeker geen kwaad!”

8. Met welke Limburgse ondernemer zou je over 20 jaar graag vergeleken willen worden? 
   “Medialife, het productiehuis uit Hasselt. Ja, zij zijn mijn Hasselts idool!”

9. Wat doe je om de concurrentie in je sector voor te blijven? 
   “Ik zie dat vele videobedrijven beginnen met een price-range voor te stellen en dan pas met een idee te komen. Ik werk liever omge-

keerd: eerst bekijken we met de potentiële klant wat mogelijk is, wat zijn écht willen, dan pas wordt een gepersonaliseerde offerte 
gemaakt. Zo heb ik al een aantal bedrijven benaderd met mogelijke filmscenario’s waarvan ondertussen de eerste verfilmd worden. “ 
 
“Daarnaast is er het prijsvoordeel. Omdat we met een kleine ploeg een bedrijfsfilmpje kunnen maken en al het nodige profes-
sionele materiaal al in huis hebben, kunnen we aan heel interessante tarieven kwaliteitsvolle video’s maken. We proberen ook 
vaak de werknemers van de bedrijven te betrekken als acteurs en figuranten. Dat spaart ook al veel kosten uit voor acteurs 
en actrices.”

10. Zou je zwichten voor een miljardair die morgen aan je deur staat om je start-up over te nemen?
   “Op dit moment niet, ik zou het eerst zelf willen uitbouwen en kijken waar ik kan geraken. Het ondernemen zelf vind ik ge-

weldig plezant: in contact komen met nieuwe mensen, proeven van diverse bedrijfswerelden en -takken en samen met deze 
mensen leuke projecten realiseren.” 

11. Welk cadeau zou je het eerste personeelslid geven dat 20 dienstjaren op de teller heeft?
   “Ik denk dat een weekendje in thema van film op zijn plaats is. Een bezoek brengen aan pioniers in de filmwereld en genieten 

van een lekker etentje onder de IMAX -projectie van een filmklassieker…” 

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL
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Spraakmakend

Een gekend ondernemer uit West-Limburg heeft een historiek van een aantal faillissementen achter zich. Hij heeft naar eigen zeggen 
pech gehad. Echtscheiding, zelf opgelicht door grote klant, familieruzie, rechtszaak tegen de aannemer van de nieuwbouw… Kortom: 
nooit zijn schuld. Hij houdt er desondanks een rijkelijke levensstijl op na. Op recepties voert hij het hoge woord. Ondernemende da-
mes uit zijn netwerk vallen voor zijn charmes. Twee van hen vertellen een haast identiek verhaal. De welbespraakte ondernemer met 
een grote vriendenkring, is lief en charmant. Er komen gevoelens bij kijken. Ze gaan samen veel uit, genieten van het leven. Never a 
dull moment. Ze worden een koppel en niet lang daarna vraagt de ondernemer om wat geld te mogen lenen. Om het faillissement 
te kunnen afhandelen, moeten er namelijk enkele dringende kosten gebeuren. De som bedraagt enkele duizenden euro, en zowel 
lief 1 als het latere lief 2, gaan in op het verzoek. Zoals afgesproken wordt het geleende geld stipt terugbetaald. Maar dan komt de 
vraag naar een groter bedrag: tussen 150.000 en 250.000 euro is wat er nodig is “om het verleden volledig uit te wissen en met een 
propere lei samen een nieuwe toekomst te kunnen opbouwen”. In het ene geval is de dame er gedeeltelijk op ingegaan. Na 80.000 
euro te hebben overgemaakt, verbrak de ondernemer plots de relatie. Het geld heeft ze nooit meer teruggezien. In de schaarse 
communicatie achteraf werd de lening beschouwd als een gift, waarbij beiden zogezegd evenveel zouden ingebracht hebben. Een 
advocaat probeert nu het geld te recuperen. Liefje 2 was iets voorzichtiger. Nadat ze zich had geïnformeerd bij andere ex-vriendinnen, 
besloot ze zelf de relatie te verbreken. 

ONDERNEMER ZKT. SUGAR-MOMMY

Het is allicht een verschijnsel van alle tijden, maar recent werden ons 5 gevallen gesignaleerd van onderne-
mers die welstellende Limburgse dames voor zich wisten te winnen om hen nadien geld af te troggelen 

en tot slot met de noorderzon te verdwijnen. Een trend? Dallas ligt in Limburg!
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Spraakmakend

PORSCHE
Een ander geval situeert zich in Hoeselt. Een uitgeweken Antwerpenaar ontmoet via het internet een dame uit de streek. Het komt 
tot een afspraak, waarin hij zijn verleden als geslaagd zakenman in geuren en kleuren vertelt. Jarenlang topfuncties bekleed in het 
buitenland, fabrieken met honderden medewerkers aangestuurd, veel geld verdiend en grote sier gemaakt. Door de ziekte van zijn 
moeder moest hij echter naar Antwerpen terugkeren en zijn leven heropbouwen. Zijn bescheiden appartementje is een tijdelijke 
oplossing. Zegt hij. Hij is nu zelfstandig consultant, zo vertelt hij aan zijn date. Het komt tot nieuwe afspraakjes, waarbij mevrouw 
in dure sportwagens wordt opgehaald om chique restaurants te gaan bezoeken. Al vrij snel komt de man inwonen bij de Limburgse 
omdat “het prachtige penthouse dat hij heeft gekocht, nog in aanbouw is”. Hij laat haar een appartementsblok in Antwerpen zien. 
“Hier komen wij later wonen”, zegt hij. Zogezegd. Het stel koopt samen een nieuwe auto. Elk de helft, dat is het eerlijkst, zo stelt de 
ondernemer voor. Het wordt een middenklasse-model, want hij wil haar niet op kosten jagen… Intussen voert hij enkele opdrachten 
als consultant uit, geronseld in het ondernemersnetwerk waar hij zich heeft binnengewerkt. Maar als zijn facturen voor niet-gele-
verde prestaties worden geprotesteerd, komt de schijnconstructie aan het licht. De mooie sportauto’s blijken geleend van andere 
ondernemers, of van garages die testmodellen ter beschikking stellen. De oplichter legt snel de boeken neer, waarna nog meer louche 
zaken aan het licht komen. De bestelde Porsche wordt nooit betaald, het spaarboekje van de dame, met wie hij intussen zelfs is ge-
trouwd, blijkt leeg, en ook haar appartement moet worden verkocht om de schulden van haar echtgenoot af te betalen. Hij verbreekt 
dan snel de relatie en verhuist opnieuw naar Antwerpen, op zoek naar nieuwe slachtoffers… 

DOOR DE MAND
Een advocaat uit Hasselt heeft diverse dames als klant. Ze werden allemaal opgelicht door een flamboyante bedrijfsleider die zich 
voordoet als een welstellende gentleman. Nederlandse tongval, verzorgd uiterlijk, grote Amerikaanse auto. Ook hij dist een verhaal 
op van aaneengeschakelde successen bij multinationals in het buitenland. Met foto’s bewijst hij dat hij daar wel degelijk aan de 
slag was. Een eenvoudige Google-search leert dat zijn passage toch niet overal zonder slag of stoot is verlopen. De advocaat toont 
ons een dikke map met persknipsels met aankondigingen van grootschalige investeringsprojecten, die telkens om één of andere 
reden werden afgeblazen of gaandeweg stopgezet. Hij heeft altijd een uitleg klaar, maar nooit ligt de schuld bij hem. Ook aan zijn 
Limburgse dames, onthult hij plannen voor grote investeringsprojecten in ons land. Hij haalt er zelfs de pers mee. Ook hier draaien 
de megalomane ideeën op niets uit. De vriendinnen, die hij serieel opspoort via het internet, worden regelmatig gevraagd om geld 
te lenen. Veelal kleinere bedragen. Ook meubels en kleren worden soms door de vriendin van het moment gesponsord. Hij houdt er 
zelfs meerdere relaties op hetzelfde moment op na. Tot de ‘zakenman’ door de mand valt. De dames worden allemaal gecontacteerd 
door een Spaanse vrouw, die wel veel geld is kwijtgespeeld aan de oplichter. De alarmen gaan af, en het komt tot een rechtszaak. 
De ondernemer zorgt dat hij het geld grotendeels heeft terugbetaald aan zijn Belgische slachtoffers, en blijft zo buiten schot. Hij 
woont momenteel in een bescheiden rijhuis en zoekt nog steeds via internet contact met goedgelovige, welstellende dames die snel 
medelijden hebben… 

REKENING VAN VRIEND
Nog in Zuid-Limburg maakt een succesvolle vrouwelijke ondernemer via een datingsite kennis met een gescheiden heer die zelf een 
dienstverlenend bedrijf elders in de provincie runt. Een gekend figuur, die optreedt als vertrouwenspersoon van diverse KMO-be-
drijfsleiders. Hij duikt regelmatig op bij acitviteiten van werkgeversorganisaties en is ook in de pers geen onbekende. De gezellige 
afspraakjes vloeien uit in een prille relatie. Alles gaat goed en het verliefde koppel stelt kinderen, vrienden en familie voor aan de 
nieuwe partner. Een relatie op lange termijn is de wens van beiden. Tot er zich zakelijke opportuniteiten voordoen. De ondernemer ziet 
investeringsmogelijkheden in vastgoed en in het bedrijf van een bevriend ondernemer. Of mevrouw niet mee wil doen, en ook wat 
spaargeld in de projecten wil stoppen? Zeker wil ze dat. Diverse keren worden er aanzienlijke sommen geld overgemaakt. Er wordt 
wel telkens een bewijs van storting afgeleverd, maar niet meer dan dat. Als een donderslag bij heldere hemel neemt de man plots zijn 
telefoon niet meer op als zijn vriendin belt. Ook de zakenpartner antwoordt niet meer. Blijkt dat de flamboyante ondernemer is opge-
pakt door het gerecht op verdenking van fraude. Ook nadien geeft hij nooit meer een teken van leven aan zijn ex-vriendin. Advocaten 
proberen nu het investeringsbedrag te recupereren. Op dit moment is de man in kwestie nergens in Limburg meer te bespeuren. Het 
gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet en uitgebreid naar de handel en wandel op privévlak.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.. Een gewaarschuwde vrouw is er 2 waard!

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

De Corda Campus: het is een stuk terug thuiskomen voor Cegeka-CEO Stijn Bijnens. Nadat onder zijn 
bewind eerst LRM naar de voormalige Philips-site verhuisde, wist hij nu ook het hoofdkwartier van 

zijn huidige werkgever Cegeka naar Corda te herlokaliseren. Made in Limburg Magazine zocht hem op in 
de nieuwe werkomgeving.

STIJN BIJNENS 
CEO VAN CEGEKA
“   Mijn bureau? Dat is in feite dit hele 

gebouw… ”
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Den bureau van de CEO

Toen Bijnens zijn contract tekende bij Cegeka, had de ICT-gigant nog 
zijn hoofdzetel in de ‘scheve torens’ nabij het Provinciehuis. Daar 
kwam vorige maand verandering in, met de officiële opening van 
de ‘schuine schans’, een nieuwbouw op de Corda Campus waar de 
hotshots van Cegeka momenteel vertoeven. De focus hier ligt op het 
ontwikkelen van applicaties voor onder andere de gezondheidssector 
en voor bedrijven in het 5G-landschap.

Corda 3 op de Hasseltse technologiecampus huisvest zo’n 300 Cege-
ka-medewerkers in een innovatief, toekomstgericht kantoorconcept. 
Het is opgevat als creatieve en inspirerende werkomgeving. Het ge-
lijkvloers is de Business Lounge om klanten, partners, start-ups en 
studenten te verwelkomen in een unieke belevingsruimte. Opzet is 
om hier door te groeien tot 500 mensen. Corda Campus is bewust 
gekozen: vlakbij het trein- en busstation, voldoende laadpalen voor 
elektrische voertuigen, en omliggende fietspaden die aansluiten op 
het fietsroutenetwerk. 

BEZIG MET MENSEN
Hoe zou Bijnens’ zijn nieuwe werkstulpje eruit zien: protserig? Vol de-
sign? Chaotisch? Niets van dat alles, we worden simpelweg ín een 
soort vergaderlokaal binnengeleid. De Cegeka-topman merkt onze 
verbazing op en steekt onmiddellijk van wal. “Dit is inderdaad mijn 
bureau, maar eigenlijk is gans dit gebouw mijn kantoor”, vertelt hij. “Is 
het hier een inspiratieplek? (lacht) Nee, daar heb ik thuis mijn man-ca-
ve voor. Dit lokaal is mijn werk- én ontmoetingsplek. 80% van mijn 
tijd besteed ik aan ‘bezig zijn met mensen’, veelal in one-to-one om-
geving.” 

Voor de CEO is elk personeelslid even belangrijk, waar hij of zij ook 
zit in het gebouw. (Beklemtoont) “Net daarom is er doorgedreven na-
gedacht over hoe we willen gaan samenwerken. Een kantoor vormt 
immers hét ankerpunt bij uitstek voor menselijke interactie.” 

CLEAN DESK
Alle bureaus bij Cegeka liggen er ongewoon netjes bij.  “Bedoel je clean 
desk-policy? Daar was ik nooit mee bezig, maar degenen die me van 
vroegere werksituaties kennen, gaan niet geloven wat ze nu zien en 
achterover vallen: ik heb nu al 9 maanden een clean desk.  Nu lukt dat 
dus door mijn digitale werkplek, die niet fysiek vastligt, te gebruiken.”

De Cegeka-topman heeft in wezen - door vijf Belgische en meerde-
re buitenlandse vestigingen - meer dan 30 bureaus, elk met hun ei-
genheid. “Idealiter willen we het overal zoals hier, maar dat zullen we 
wellicht enkel met nieuwe kantoren kunnen realiseren. Zo fanatiek als 
McDonalds op het vlak van uniformiteit van werkplek zijn we niet.” 

SCHAKELKAST
Bijnens diept het concept achter het gebouw en de inrichting verder 
uit. “Dit lokaal, mijn bureau dus,  is als werkplek vooral digitaal. Je kunt 
om het even waar in het gebouw via je laptop alle apps en configura-
tietools gebruiken. Maar we moeten opletten, want er zijn nu zoveel 
communicatieplatformen dat het soms onoverzichtelijk dreigt te wor-
den. E-mail blijft voor mijzelf het voornaamste, maar vooral LinkedIn 
maakt opgang. Je ziet hier ook meer en meer ‘teams-groepen’ waar-

binnen men digitaal communiceert. Het is allemaal wat aanpassen, 
maar het zal een grote efficiëntiewinst opleveren en de mailbox min-
der belangrijk maken.” 

“Niemand heeft hier zijn eigen bureau, ook niet degene die voor CEO 
speelt”, stelt hij. “Veel collega’s zijn trouwens bij klanten of onderweg. 
Vanuit overwegingen als efficiëntie en ecologie hoeft dus niet iedereen 
een eigen bureau. De enigen met vaste werkplek zijn twee manage-
ment assistents. Zij werken voor een 15-tal mensen, en kunnen van-
uit hun eigen kantoor snel agenda’s langs elkaar leggen. Hun vaste 
plaats is ook beter qua informatiedoorstroming, want deze dames 
fungeren als ‘schakelkast’. Dat wil zeggen dat ze de olie zijn die de 
machine draaiende houdt, zeker in onze internationale omgeving. 
Daarom zit ik dicht bij hen.”

RESPECT
Naargelang de soort van conversatie of activiteit  – vertrouwelijk of 
niet - kan het personeel naar een andere werkplek gaan, bijvoorbeeld 
om te telefoneren of te vergaderen. Wie écht wil focussen, zoals de 
bedrijfsjuriste op één welbepaald dossier,  kan dat in een erg afge-
schermde ruimte. Bellen kan in een ‘belbox, niet in de open ruimte. 
“Het is ook niet de bedoeling om op een bureau foto’s van de hond 
ofzo te zetten”, stelt Bijnens. “Dat doe ik ook niet. Mijn trofeeën, zoals 
die van Manager van het Jaar, staan in mijn ‘man cave’. Hier kom ik 
om te werken, mensen te ontmoeten, anders hoef ik hier niet te zijn, 
daarom ben ik er ook nooit in het weekend. Trouwens, in een IT-om-
geving gaat het er erg soepel aan toe. Zo staat mijn deur quasi altijd 
open, behalve in het geval van een persoonlijk gesprek. De omgeving 
is ook minder hiërarchisch: in de IT-wereld bouw je gezag op door het 
goed te doen of goed te zijn, je moet het verdienen en respect krijgen.” 

TEKENCURSUS
Huiskleuren?  Wit en groen? “Inderdaad, er zijn overal planten. Groen 
is een aangename kleur om in te werken. Dat hoeft niet in een sjiek 
interieur met exotische houtsoorten. (Fijntjes) Ik zie trouwens als er 
hier in het weekend volk is. Het licht valt  snel uit, zelfs als je binnen 
maar even stilzit. Bij veel beweging is er dus veel licht en dus veel volk 
in huis. Bovendien is heel sterk ingezet én geïnvesteerd in akoestiek, 
om stilte te creëren, zelfs in open ruimtes.” En veel wit, dat erg sober 
oogt. ”Dat is het opzet: bij een gesprek concentreer je je op de persoon, 
bij digitaal werken op het toestel. Kleuren zijn dan niet zo belangrijk.” 

Kunstwerken zijn er niet te bespeuren. “Wij hebben mensen die goed 
kunnen tekenen. In plaats van in een meeting alles op te schrijven,  te-
kenen we de samenvatting van wat besproken is op een white board. 
Die tekening mag een hele tijd daarop blijven staan. Mensen kunnen 
er zo hun creatieve kant kwijt en krijgen zelfs tekenopleiding om hier 
nog in te verbeteren. Heel efficiënt. In plaats van schilderijen hebben 
we hier levende kunst, gelinkt aan het bedrijf.” 

Terwijl topman Bijnens ons kort rondleidt, zien we geen brandtrappen. 
“Ik hoef niets mee te grabbelen in dat geval, buiten lopen doen we 
dan via het schuine groendak van het gebouw”. Wie dus Stijn Bijnens 
het groendak ziet afrennen, weet dat er iets grondig mis loopt in de 
Cegeka-hoofdzetel…

Tekst: Dirk HAESEVOETS
Foto: Luc DAELEMANS
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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.

Een omzet van 80 miljoen euro, 850 medewerkers en de status van wereldwijd marktleider in de sector van 
flexibele kunststofslangen. En toch doet de naam Plastiflex niet direct een belletje rinkelen? Hoog tijd voor 

een kennismaking!

Het was een mooie aankondiging op Made in Limburg: Plastiflex heeft zopas, in aanwezigheid van Vlaams minister Wouter Beke en van 
de burgemeester van Beringen, Thomas Vints,  het nagelnieuwe hoofdkantoor officieel ingehuldigd. Zoveel schoon volk, dan moeten ofwel 
de verkiezingen in aantocht zijn, ofwel is het bedrijf van een enorm groot belang voor de regio. 

Dat laatste dus. Plastiflex is met een omzet van 80 miljoen euro de wereldwijde marktleider van flexibele kunstofslangen voor diverse 
markten, zoals ze in het Engels zeggen: healthcare, floorcare, pool, white goods en industrial. Ze maken dus slangen uit kunststof, zoals 
de buis van een mobiele airco-unit of van een stofzuiger. Het bedrijf uit Beringen heeft productievestigingen in Azië (2), Noord Amerika 
(2) en Europa (2). Alles bij elkaar worden er 850 werknemers tewerkgesteld, die allemaal moeten rapporteren aan het hoofdkwartier in 
Paal-Beringen. De eigenaar is sinds 1998 3d-investors, een Belgische investeringsmaatschappij die in handen is van ondernemersfami-
lies Donck en Desimpel. 

Om voorloper te kunnen blijven, heeft Plastiflex in Paal-Beringen geïnvesteerd in een nieuw hoofdkantoor waar zo’n 30 mensen tewerk-
gesteld zijn. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook een nieuw Innovation Center te bouwen. Daar ontwikkelen de ingenieurs 
nieuwe producten, die vervolgens wereldwijd in de markt worden gezet.

Piet Gruwez, CEO. van de Plastiflex groep, licht toe: “Onze klanten zijn wereldmerken in de productie van stofzuigers, wasmachines, in-
dustriele gereedschappen en zwembadreinigers zoals Miele, Philips, Electrolux, Kaercher, Zodiac, Pentair”, somt hij op. “Daarnaast heeft 
Plastiflex de voorbije jaren fors geinvesteerd in de ontwikkeling van gepatenteerde innovaties in de medische industrie en in de uitbouw 
van een sterke positie in de ’respiratory care’. Onze slangen worden gebruikt in ziekenhuizen over heel de wereld (denk aan Emergency 
Rooms en Intensive Care). We bevinden ons nu dus in een fijne positie op wereldmarkt en willen die status graag vasthouden. Vandaar 
de investeringen in Beringen.”

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: MiL

“De bekendste slangen komen uit Beringen”
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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 ... 

ISMAËL BEN-AL-LAL

1.  Voor een etentje in welk restaurant zou je een afspraak durven verzetten?
    ”Geen twijfel mogelijk: d’Entrecote. Al horen we veel goeds over gezond vegetarisch eten…”

2.   Waar ga je bewust iets kopen omdat het aanbod ‘Made in Limburg’ is?
  “Ridley. Topfietsen van eigen bodem.”

3.    Als je niet naar het budget moet kijken, welke auto staat dan in je garage? 
   “Doe maar de Tesla Roadster, model anno 2020..”

4.   Op welke leeftijd wil je het roer van je onderneming doorgeven? 
  “Dat kan snel zijn, want ik vind dat het moment is aangebroken van zodra er iemand beter geschikt is en ik dan misschien een 

andere rol kan opnemen.”

5.   Aan welke huishoudelijke taak heb je een absolute bloedhekel? 
  “SDe was opplooien, dat staat vast. Als ik het moet doen, kreukt de was gewoon terug…”

6.  Met welke Limburgse ondernemer (M/V) zou je een Blind Date (Bizz) wel zien zitten? 
  “Elon Musk. Of was die niet van Limburg?”

7.  Op welke sportprestatie ben je stiekem jaloers? 
  “Ik ben zelf een triatleet, dus kies ik voor die sport. Jan Frodeno, winnaar van de Ironman in Hawaï 2019, finishte in 7u51. 

Waauw, petje af!”

8.  Over welk onderwerp zou je een boze lezersbrief naar een krant durven sturen? 
  “Wanneer er teruggekomen wordt op genomen politieke beslissingen! Die politieke onduidelijkheid, daar kan ik echt kwaad 

van worden.”

9.  Hoeveel % bedraagt de kans dat je ooit op een verkiezingslijst zult belanden? 
  “Minder dan 10%. Onwaarschijnlijk dus, maar zeg nooit nooit.”

10. Waar mag het vakantiehuis staan dat de Nationale Loterij je cadeau wil doen? 
  “Calpe, it is. Een fietsparadijs en toch dichtbij huis.”

11. Met welk zelfgemaakt gerecht durf jij je inschrijven voor een kookwedstrijd? 
  “Daar waag ik mij echt beter niet aan! Of toch, wacht… een gegrilde entrecôte!”

12. Wie krijgt zeker een vermelding in je speech als je de Nobelprijs voor Economie wint? 
  “Ook niet zo moeilijk: mijn dochters ” 

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL

FUTECH, ILUMEN
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Zij is de baas

Wie erin slaagt om andermans dromen te doen uitkomen, is ofwel een goede fee, ofwel een straffe ma-
dam. Zoals Veroniek Jacobs, die vorig jaar van start ging met haar advies- en coachingbureau The Art of 

Growing en sindsdien potten breekt dat het een lieve lust is.

“Ik ben ingenieur van opleiding”, vertelt Veroniek Jacobs. “Als werknemer was ik vele jaren actief voor industriële multinationals, vooral in 
de sales, sales management en business development. Naast de inhoudelijke ervaring op vlak van productie, innovatie, communicatie of 
planning, heb ik er veel geleerd over menselijke succesfactoren. Wie slaagt erin om zijn teamleden mee te krijgen? Wie kan bottlenecks 
doen oplossen als een fluitje van een cent? Kortom, wie verstaat de kunst om te groeien, zowel op persoonlijk vlak als met de organisatie? 
In die materie ben ik me verder gaan verdiepen.”

Het resultaat is een eigen coaching- en adviesbureau in Zonhoven, dat recent werd herdoopt van Ivizo naar The Art of Growing. “Wat we 
doen is mensen actief ondersteunen in hun groeiproces”, legt Veroniek Jacobs uit. “Het doel is om naargelang de noodzaak, een handje 
te helpen achter de schermen, langs de zijlijn of volop in de frontlinie. Via een transformatieproces willen we impact creëren. Dat kan op 
twee vlakken: de harde, zeg maar inhoudelijke business-aspecten, zoals het optimaliseren van de strategie, de sales en communicatie, het 
hr-beleid of de interne processen. Anderzijds leggen we ons toe op de coaching van de ondernemer of manager zelf. We gaan samen op 
zoek naar antwoorden op vragen als: wie ben je als persoon, wat doe je graag en waar heb je een hekel aan. Welke ambities leven er en 
welke dromen houden je ’s nachts wakker? Mensen op het juiste spoor zetten om die dromen te realiseren, dat is wat we het liefste doen.” 

The Art of Growing hanteert daarvoor diverse formules. “Afgelijnde adviestrajecten om te groeien in marge of omzet worden uitgewerkt 
in 6 stappen.  Soms zijn het opdrachten op maat zoals het opstellen van een marketing- en communicatieplan, de doorlichting van het 
salesteam of de verbetering van interne processen en systemen (bottlenecks in groei dus).  In domeinen waarin ik zelf geen expert ben, 
worden ervaren freelancers ingeschakeld. 
Verder genereren we impact door individuele coachingsessies. En tot slot is er onze academy, waarmee we kleine groepjes coachen en 
trainen. Dat gebeurt hier in ‘de praktijk’ (Het kantoor is de voormalige dokterspraktijk van haar vader, nvdr), op een mooie, rustgevende 
locatie in België, of tijdens een buitenlandse reis. Daar worden de deelnemers helemaal uit hun comfortzone gehaald en geeft de cultuur-
schok een extra dimensie om na te denken over jezelf, jezelf in relatie tot de anderen en te groeien in leiderschap, waarin impact, vitaliteit 
en work-life-integratie centraal staan.”

The Art of Growing heeft van bij de start de wind in zeilen. “We zijn inderdaad al goed volgeboekt”, lacht Veroniek Jacobs. “De mond-tot-mond-
reclame doet zijn werk en daardoor gaat het snel. En dat is fijn, want zo komt ook mijn droom als ondernemer geleidelijk uit…”

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL

VERONIEK 
JACOBS
THE ART OF  
GROWING
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Ons gedacht
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Nee, echt niet. We hebben nooit het nut ingezien van landschapskantoren. U weet wel, die grote balzalen waarin alle collega’s 
worden samengepropt als kakelende kippen in een legbatterij. Tof voor de sfeer, aldus de interieurspecialisten die hiervoor ge-
studeerd hebben. Terwijl ze in feite gewoon de orders van hun opdrachtgevers uitvoeren: besparen op ruimte, geen geld uitgeven 
aan tussenmuren en vooral: ervoor zorgen dat de baas kan controleren of het werkvolk niet hele dagen op Facebook, Zalando 
of adult-websites zit. Het merendeel van de werktijd gaat op aan discussies omdat Jos het altijd te warm heeft, Rita alleen naar 
Nostalgie wil luisteren, Sabine de toner van het kopieerapparaat moet vervangen en Nico voor zijn bloedcirculatie moet rondlopen 
terwijl hij telefoneert.

Er zijn ook voordelen aan landschapskantoren. Een hele dag koffieklets houden: leuk! Elkaar afluisteren om iets te weten te 
komen: Wist je dat…  de zoon van Ludo van de boekhouding een nieuw lief heeft? Dat de man van Mia op vakantie het buffet 
slecht verteerd heeft? En wil je weten welke schoenen je zaterdag op de bruiloft moet aandoen: even een poll onder de collega’s 
organiseren! 

Maar werken? Niks. En de cijfers bewijzen het. De wereldvermaarde professor Theo Compernolle heeft het berekend: in een land-
schapskantoor loopt de productiviteit tot 40 procent terug. Wij denken zelfs dat het nog meer is. Als werkgever betaalt u dus uw 
mensen in een landschapskantoor 2 dagen per week te veel. Mochten ze allemaal in een apart hok zitten, zou het werk woens-
dagnamiddag klaar zijn. Klaar. Volgens Compernolle worden in een landschapskantoor 50 procent meer fouten gemaakt, wordt 
het stressniveau verdubbeld én zijn alle collega’s gemiddeld om de 2 minuten afgeleid. Toch duizelingwekkende statistieken?

De vraag is: Is er iets anders aan te doen dan iedereen een koptelefoon te geven, een 
geluidsabsorberende bloembak op tafel te zetten of thuiswerk als de nieuwe norm 
op te leggen? Ja, zegt ook Jo Peters van Deusjevoo, die zich met zijn nieuwe be-
drijf UPspace, heel specifiek toelegt op de creatie van de juiste, maatgerichte 
werkplek. Een vaandeldrager van de anti-flexplek, die Jo. De hero van het 
hokjesdenken! Geef die man de Nobelprijs voor Economie!

Kurt Meers

HOKJESDENKEN
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