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“     PAARDENSPORT DOET  
LIMBURGSE ECONOMIE 
OPLEVEN ”

Laurens Meynaerts (Sentower Park):

HOE ZOU HET ZIJN MET... ERIC BECKERS?
JEFFREY ALENUS IS ONZE VERBORGEN PAREL
DAVID WINKELS LAAT IN ZIJN KAARTEN KIJKEN
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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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STRIJDVAARDIGE HORECABAAS FAILLIET NA 
GROOT PECHVERHAAL
In de lijst van de faillissementen die donderdag werden uitgesproken door de rechtbank in Has-
selt: Rob Biesmans, de getalenteerde en joviale maître, cateraar en cocktailmaker. In een uitvoerige, 
openbare Facebook-post legt hij uit wat de waslijst aan oorzaken zijn van de gerechtelijke uitspraak. 
Een openhartig verhaal van vallen en opstaan als ondernemer.

Rob Biesmans verwierf bekendheid bij het grote publiek als maître van ‘Mijn Restaurant’ Bigarreaux in 
Sint-Truiden. Daarna was hij actief in zaken als Bies, Au nom du père et fils, Foodmonkeys en Koks & 
Tales, die -voor alle duidelijkheid- niet failliet is, alleen de zaakvoerder persoonlijk.

“Diverse gebeurtenissen in de recente maanden hebben me ertoe genoopt om de boeken neer te leggen 
als natuurlijk persoon met een ondernemingsnummer”, zegt hij. “Voor mij is het een uitweg, een moge-
lijke oplossing. Dit was geen makkelijke beslissing. Ik heb er dagen mijn hoofd over gebroken, nog meer 
slaap voor gelaten dan ik het afgelopen jaar reeds deed. De meesten onder u weten dat ik de laatste 
jaren veel tegenslag kende. Het was net alsof er met ieder klein stapje voorwaarts telkens drie stappen 
vanuit tegenovergestelde windrichting in mijn gezicht werd geduwd.”

CRIMINEEL
En hij geeft enkele voorbeelden: “De mislukte lunchzaak en de daardoor geschapen achterstand, mijn 
huis dat vakkundig in puin werd geslagen, mijn eigen expert die het wel heel goed kon vinden met de 
tegenpartij, de bedreigingen en agressie van enkele werfleiders van dezelfde bouwwerf, de brand die 
toch op mysterieuze wijze ontstond en na maanden van aandringen met zeer veel tegenzin werd on-
derzocht… De schade die door de brand werd veroorzaakt, en de daarbij horende sluiting van zes weken 
en dus ook inkomstenverlies dat aanzienlijk was, gaven me weinig keus behalve een WCO-reorganisa-
tieplan aan te gaan, waarbij ik de verantwoordelijkheid aanging om iedereen die nog geld te goed had 
100% terug te betalen. Zonder kwijtschelding van schulden dus, zoals dat in zo een situatie gewoonlijk 
wel het geval is. Tenslotte hadden de leveranciers hun diensten en/of goederen reeds geleverd en vond 
ik het normaal dat ze dan ook betaald zouden worden. Men verklaarde zich hiermee akkoord, maar 
toch waren er drie schuldeisers die zich niet aan de afspraak hielden en alsnog interesten gingen aan-
rekenen en zelfs geen gewag maakten van de gedane betalingen. Ik was ethisch en eerlijk, maar werd 
afgeschilderd als een crimineel.”

110 UUR PER WEEK
Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg Biesmans te maken met een vergissing bij de verzekering. “De 
adressen op de polissen werden verwisseld, waardoor plots mijn appartement oververzekerd was en 
mijn bar onderverzekerd. Uiteraard ben je je daar niet bewust van, tot je pand in brand staat…”
Toch liet de horeca-uitbater de moed niet zakken en liep zijn orderboek vorig jaar helemaal vol. “Met 
volle goesting ging ik er tegenaan, werkte meer dan een jaar 110 uur per week, zonder vrijaf, zonder 
vakantie. Om telkens er zeer nipt te geraken, maar het ging.”

Dan kwam echter de doodsteek: “December moest onze beste maand worden, maar door de aan-
passingen aan de grote en kleine ring voor de bouw van Quartier Bleu, was Hasselt gewoon niet meer 
bereikbaar. Ik had een zeer goed gesprek met de schepen van Economie over diverse problemen en mijn 
situatie. Hij kwam aandraven met statistische cijfers van 10 à 15% meer bezoekers en shoppers in de 
stad. Ja, dat kan. Overdag. Maar niet meer om 17u, wanneer mijn zaak (en talloze andere) hun deuren 
openen. We boekten tegen eind december een omzetverlies tot 50%…”

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

Top 10 artikels
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VKW LIMBURG HAPPENING: HIER ZIJN DE 
BEELDEN!
Als laatste in de rij, organiseerde VKW Limburg zopas een spectaculair nieuwjaarsevenement voor 
de leden.

Zo’n 1.000 genodigden tekenden present in Hangar 58 voor de traditierijke Limburg Happening, zoals 
het feest wordt genoemd. Om te weten wie er allemaal bij was, welke outfit ze gekozen hadden en met 
wie ze een babbeltje hebben geslagen, kan je door het fotoalbum bladeren!

KANKER
“En dan had je nog het geschenk van de fiscus: op de juiste rekening en tijdig betaalde belastingen niet 
weten terug te vinden in hun systeem, ondanks de hen bezorgde betaalbewijzen. “Betaal het anders 
opnieuw, dan verrekenen we het volgend jaar”, was het antwoord. Alsof je dat kan, je belastingen dub-
bel betalen.” Verder haalt Rob Biesmans problemen aan door de gestegen personeelskosten, vertragin-
gen en meerkosten bij verbouwingswerken, en gezondheidskwesties (twee hartaanvallen, darmkanker 
en chronisch slaaptekort).

Biesmans is ook zelfkritisch: “We zijn bij onszelf te rade gegaan. Lag het aan product, kwaliteit of ser-
vice? Nee, want dat was nog nooit zo hoog hier, net als klanttevredenheid.” Hij vraagt begrip voor de 
situatie. “Ik zou graag willen vragen om deze keer niet me met de vinger te wijzen, want ik heb me kapot 
gewerkt, alles eerlijk gedaan en aangegeven, en ben daar zwaar voor bestraft.”

Hij geeft echter niet op. “We gaan nu kijken in samenspraak met raadsman en curator wat er nog kan 
om asap een doorstart te maken. Aan onze gasten die reservaties hebben gemaakt vanaf volgende 
week: geen paniek, indien we jullie niet kunnen verwelkomen, zullen we jullie ten laatste aanstaande 
maandag contacteren. It ain’t over ‘till the fat lady sings…”

RAZENDSNELLE GROEIER GAAT BOUWEN IN 
TESSENDERLO
Qulaco, het bedrijf van Jan Latet (Tongeren) en Roy Quinten (Lommel) gaat tegen het einde van dit 
jaar verhuizen naar een nieuwbouw in Tessenderlo. Amper 4 jaar na de opstart telt de producent van 
prefab beton 20 werknemers, een aantal dat weldra nog kan verdubbelen.

Jan Latet en Roy Quinten zijn in 2016 gestart met de productie van elementen in prefab. Met veel 
succes, want de omzet groeide van 2 miljoen in 2017 naar 3,75 in 2019. “We profiteren ervan dat 
de bouw al enkele jaren floreert”, zegt Jan Latet. “Onze producten worden veel gebruikt voor gevels en 
terrassen voor bijvoorbeeld appartementen en woonzorgcentra. Het zijn juist die woningen die veel 
worden gebouwd, en dat is goed voor ons.”

Qulaco opereert vandaag nog vanuit een huurpand in Geel, maar door de groei van 2 naar 20 mensen, 
is de huidige locatie te klein. Op termijn komen er nog 15 tot 20 mensen bij. Latet en Quinten hebben 
daarom een bedrijfsterrein aangekocht in Tessenderlo, waarop tegen het einde van dit jaar een nieuw 
gebouw moet staan. De investering bedraagt 4,5 miljoen euro. “Tessenderlo is goed gelegen, vlakbij de 
E313 en de E314. Bovendien is het voor mij zelfs iets dichter bij huis”, lacht de Tongenaar.

https://www.madeinlimburg.be/nieuws/vkw-limburg-happening-hier-zijn-de-beelden/
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NIEUWE AFTERWORK-FORMULE UIT DE START-
BLOKKEN
Eind volgende maand vindt in Kaai 16 (Hasselt) het eerste afterwork-event van After.U plaats. Het 
is een gloednieuw concept waar telkens een thema aan gekoppeld wordt. De organisatoren Andrea 
Piombo, Louis Fryns, Paul Heylen, Laurens Zerbib en Glenn Blockx mogen alvast niet klagen van de 
belangstelling die op voorhand rond het event is opgewekt.

Exact 17 jaar geleden ging met Overtime het eerste afterworkconcept in Limburg van start. De formule 
houdt nog steeds stand. Daarna zijn er diverse andere initiatieven gekomen met een mix van ingredi-
enten als straffe dj’s, VIP-tafels, pastabuffetten, cocktails, enzovoort. Het doelpubliek bestaat telkens 
uit ondernemers, bedienden en andere werknemers die op een weekdag op een leuke manier willen 
verbroederen.

After.U is het nieuwste concept in de rij. Initiatiefnemers Andrea Piombo, Louis Fryns, Paul Heylen, 
Laurens Zerbib en Glenn Blockx willen er iets uniek van maken. “We bieden een totaalbeleving aan van 
kwaliteit, exclusiviteit, netwerken, gezelligheid en draaimeesters op verscheidene toplocaties”, aldus het 
vijftal. “En ieder event is gegoten in een uniek thema. Het eerste, op donderdag 26 maart in Kaai 16, 
staat in het teken van ‘ice’, met ice-bars, ice-queens en ice-decors. “Gezien de talrijke enthousiaste 
reacties is er vast en zeker nog plaats in Limburg voor dit type van afterworkparty’s”, besluiten de 
organisatoren.

ONDERNEMERSDUO SLANKT SCHOENEN- 
KETEN AF
Drie jaar nadat ze de keten Avance overnamen van de Euro Shoe Group, voeren de Limburgse ei-
genaars Dirk Peumans en Caroline De Backer een herstructurering door. Ze kondigen aan dat de 
Vlaams-Brabantse winkels in Leuven, Tielt-Winge en Diest zullen sluiten.

Cardi Fashion Group, zo heet de vennootschap van Dirk Peumans en Caroline de Backer. In 2017, toen 
ze nog exploitant waren van de Avance-winkel in Leuven, kochten ze de keten over van de familie 
Vanaudenhove, die zich met Euro Shoe Group wou terugplooien op het merk Bristol. Het bedrijf bestond 
toen uit 13 vestigingen met een 50-tal medewerkers. Het was van de start duidelijk dat de nieuwe 
eigenaars het roer drastisch wilden omgooien. Er kwam een rebranding in functie van een warmere 
uitstraling met meer beleving.

Maar het tij helemaal keren blijkt niet evident. Er is nog een lange weg af te leggen om Avance uit de 
rode cijfers te halen. En dus grijpen de Limburgse ondernemers in. De winkels in Leuven, Tielt-Winge en 
Diest gaan alvast na de totale uitverkoop dicht, zo luidt de vermelding op de etalage. “Filialen die niet 
positief bijdragen, zullen worden gesloten”, stond er vorig jaar als commentaar bij de jaarrekening. En 
nu wordt de daad bij het woord gevoegd…

Verboven denkt er wel aan om elders, op kleine schaal, opnieuw aan het bakken te gaan.

https://www.afteru.be/
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CM ZET STULPJE VAN 35 MILJOEN NEER
Een werkplek voor 650 mensen, een openbaar toegankelijke brasserie en ruimte voor diensten zoals 
een crèche, thuiszorgwinkel of optiek. Dat is het concept van het nieuwe gebouw dat CM Limburg 
gaat realiseren aan de kanaalkom van Hasselt. Over 2 jaar moeten de verhuisdozen uitgepakt zijn.

Christelijke Mutualiteiten (CM) Limburg kampt met plaatsgebrek op de huidige hoofdzetel aan de Prins 
Bisschopssingel. Zo’n 200 van de 650 personeelsleden moeten elders worden ongebracht. “De huur 
van die extra gebouwen kost ons 300.000 euro per jaar”, zegt directeur Lizy Cosemans in Het Belang 
van Limburg. “Er staan bovendien nog enkele containers op onze parking. We zijn al sinds 2015 op zoek 
naar een oplossing.”

Er werd gedacht aan de uitbreiding op de huidige locatie en aan een nieuwbouw aan de Limburghal in 
Genk. Die pistes werden nu verlaten om op de site van het voormalige verzekeringskantoor Schoofs, 
naast Comfort Energy, een nieuw complex op te trekken.

Volgens de plannen gaat het om 3 gebouwen, waarvan één met zes verdiepingen en twee met drie ver-
diepingen. Er zullen niet alleen de gecentraliseerde diensten met 650 mensen worden ondergebracht, 
maar ook tal van andere functies. Zo komt er een brasserie en wordt nagedacht over andere functies, 
zoals een yogazaal, kindercrèche, opstapplaats voor jongerenvakanties (Kazou), enzovoort. De buurt-
bewoners zullen hier ook hun zegje in mogen doen.

De kostprijs van de investering bedraagt 35,2 miljoen. Tegen de jaarwisseling van 2021-2022 moet 
alles klaar zijn.

Top 10 artikels

LUC JEURISSEN LEENT MASERATI WEEKENDJE 
UIT
De lijst met knelpuntberoepen neemt verder toe. Werkgevers moeten dus steeds creatiever worden 
om de juiste mensen te lokken. Trixxo Jobs, het uitzendbureau van Luc Jeurissen, haalt bijvoorbeeld 
een opmerkelijke actie uit de kast. Wie 120 dagen werkt via het burea komt in aanmerking om een 
weekendje te gaan scheuren met de Maserati van de baas.

De VDAB heeft zopas nog aangegeven dat het vinden van mensen voor bepaalde beroepen nog pro-
blematischer wordt. In tal van sectoren weten werkgevers niet van welk hout pijlen maken. Ze moeten 
straf uit de hoek komen om arbeidskrachten aan zich te binden en nieuwe binnen te halen. De ene is 
daar al creatiever in als de andere. Bij Trixxo Jobs halen ze een beproefde incentive van stal. Trouwe 
uitzendkrachten krijgen er de kans om enkele dagen met de Maserati van de baas te gaan scheuren. In 
2018 had die formule al op veel bijval mogen rekenen.

“We zien dat deze aanpak duidelijk aanslaat bij profielen uit knelpuntberoepen in domeinen als ho-
reca, callcentermedewerkers en de bouw”, zegt CEO Frank Vliegen. “Het is precies dankzij de focus op 
knelpuntberoepen dat we als jong bedrijf zo snel gegroeid zijn. Via aparte niches in onze organisatie 
zijn onze consulenten gespecialiseerd in het werven van deze profielen. We organiseren bijvoorbeeld 
opleidingen in horeca en sales om potentiële kandidaten gratis te herscholen of bij te scholen. We ne-
men hier onze verantwoordelijkheid op. Leuke acties, zoals met de Maserati, dragen daar een steentje 
toe bij.”
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HANNE TROONBEECKX LAAT BUZZOOKA 
AAN NEDERLANDERS
De Nederlandse marktleider in influencer-marketing Influentials neemt het Belgische platform Buz-
zooka over. Hanne Troonbeeckx, die Buzzooka 3 jaar geleden oprichtte, zet haar carrière verder als 
‘hooggevoeligheidscoach’.

Buzzooka was één van de eerste spelers in België die zich op de markt van influencer-marketing ging 
richten. In een mum van tijd werden er duizenden influencers gestrikt, die konden geboekt worden door 
bedrijven en organisaties. Heel wat grote namen als Bijenkorf, JBC, Sportpaleis of Lignavita, zochten 
en vonden via Buzzooka de geknipte figuren om hun producten en diensten aan hun volgers voor te 
stellen.

Nu wordt het platform ook zelf gematcht. Terwijl het Nederlandse Influentials op zoek was naar Eu-
ropese uitbreiding, zocht Hanne meer tijd om zich op haar nieuwe passie te storten: het coachen van 
mensen die hooggevoelig zijn. En dus was een deal snel beklonken.

“De sterke groei van Buzzooka en de hoge druk die dit met zich meebracht, maakte dat ik tegen mijn 
grenzen aanliep”, zegt Hanne Troonbeeckx. “De overname komt dus als geroepen. Aangezien ik zelf 
hoogsensitief ben, heeft mijn hart altijd gelegen bij het coachen van hooggevoelige mensen. Ik ben dan 
ook zeer enthousiast om mijn volle aandacht te geven aan mijn coachingpraktijk Happy Factory.”

Voor Influentials is Buzzooka een waardevolle aanwinst in hun wens om een diverse en
internationale influencer-portfolio op te bouwen. Merken als Coolblue, HelloFresh en Unilever gaan er 
nu al mee in zee. “Deze overname komt zowel de influencers zelf als de partnerorganisaties ten goede”, 
aldus nog Hanne Troonbeeckx.

De komende maanden stappen alle influencers en bedrijven die gebruik maken van Buzzooka over
op de interface van Influentials. Daarna wordt de merknaam Buzzooka opgeheven.

NICO HENRARD IS NU OOK HORECA-ONDER-
NEMER
Het is intussen al bijna 8 jaar geleden dat Nico Henrard zijn bedrijf Ariadne verkocht aan CFE. Intus-
sen richtte hij in dezelfde sector van automatisering, de firma’s A+ en Krios Automation op. Daar 
komt nu nog een hele andere activiteit bij, want samen met zijn vrouw heeft hij in het landelijke 
Vlijtingen een wellness-B&B geopend.

Vorige week zwaaiden in de deelgemeente van Riemst de deuren open van Bed & Breakfast ’t Vlyt. 
Marie-Paule en Nico Henrard hebben kosten noch moeite gespaard om de mooie hoeve volledig te 
renoveren tot een verblijf met 4 luxueuze gastenkamers.

Blikvangers zijn de zonovergoten ontbijtruimte waar lokale streekproducten geserveerd worden. En 
uiteraard het wellness-gedeelte, dat een zwemspa, sauna, jacuzzi en Turks stoombad bevat. In de tuin 
pronkt een tonvormige Finse sauna. En tot slot is in de B&B het schoonheidssalon Beauty by Jess 
ondergebracht, waarin Jessica Moermans de gasten via allerlei behandelingen onderhanden neemt.

Marie-Paule en Nico zijn vastberaden om ook van deze zaak een succes te maken. De eerste boekingen 
lopen alvast vlotjes binnen…

Top 10 artikels
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ECHTPAAR TREKT STEKKER UIT GEKEND MO-
DEHUIS
An Vandevorst en Filip Arickx stoppen na 22 jaar met hun modelabel A.F. Vandevorst. De Oudbergse 
en haar man vinden dat door de digitale evolutie de exclusiviteit en intimiteit uit de sector zijn ver-
dwenen. En dus wordt op 29 februari het afscheidsfeest van A.F. Vandevorst gevierd.

Het nieuws komt van de modewebsite Women’s Wear Daily. Daar zegt An Vandevorst dat ze haar 
kleding aan de haak hangt. Tijdens de modeweek van Parijs wordt het einde van het luxelabel in de 
kijker gezet.

Oorzaak van de beslissing is de digitalisering van de mode. “De dynamiek is weg”, aldus Vandevorst 
die vroeger lang voor Dries Van Noten werkte. “We kunnen niet langer hetzelfde niveau van creativiteit 
bereiken. Dat is nodig om ons te onderscheiden. En dus ziet onze wereld er een heel stuk minder aan-
trekkelijk uit. De exclusiviteit en intimiteit zijn weg.” Het koppel stopt liever op een hoogtepunt.

Top 10 artikels
Met haar uitbreidingsproject is ze niet over één nacht ijs gegaan. “Het businessplan is gebaseerd op 
statistieken van de Universiteit Hasselt”, zegt ze. “Beleving in de winkel in heel belangrijk. Dat is de toe-
komst. Wij geloven sterk dat ons concept hier op zijn plaats is, gezien de talrijke nieuwe initiatieven op 
de mijnterreinen van Zolder, waardoor onze gemeente op de Europese kaart komt te staan.”

De uitbreiding is tegelijkertijd een voorzet naar de opvolging in de zaak. “Mijn 2 kinderen Nagaia (21) 
en Ascanio (29) en mijn schoondochter Saartje (28) werkten het totaalconcept van boetiek met horeca 
en wijnhandel mee uit”, aldus nog Brenda Corsi. Domani & Vino Ascanio heeft dus een lange toekomst 
voor de boeg!”
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CEO Binnenstebuiten

LAURENS MEYNAERTS
SENTOWER PARK

“     Paardensport creëert veel meer  
economische omzet dan voetbal ”

Een parcours zonder strafpunten. Dat heeft Laurens Meynaerts afgelegd sinds hij als 24-jarige het 
grootste en mooiste hippische centrum van het land onder zijn hoede kreeg. Nochtans geen evidentie, 

want de piste naar de huidige status van wereldfaam die Sentower Park geniet, lag bezaaid met hoge 
oxers en triple waterbakken. “Ik omring me met mensen die sommige dingen veel beter kunnen dan ik”, 
zo verklapt de nog altijd maar 29-jarige CEO zijn bedrijfsgeheim.

Voor wie het zich nog herinnert: het was ondernemer Eric Schildermans van ES Tooling die in 2010 het recreatiedomein ‘t Laer in 
Opglabbeek kocht om er zijn persoonlijke droom te realiseren: een hypermodern paardensportcentrum met internationale allure. 
Schildermans investeerde er zo’n 15 miljoen, maar sprong net iets verder dan zijn stok lang was, met het faillissement van Sen-
tower Park tot gevolg. Het gonsde van de geruchten over mogelijke overnemers: van steenrijke sjeiks tot iets minder steenrijke 
Marc Coucke’s. Maar uiteindelijk ging er een in ondernemerskringen onbekende snotneus mee aan de haal: Laurens Meynaerts 
kreeg met de hulp van zijn ouders en enkele privé-investeerders de sleutels van het paardencentrum in handen. “Toegegeven, ik 
had toen zelf grote vraagtekens bij de rendabiliteit van het project”, zegt hij nu. “Hoe zou ik als 24-jarige, onervaren beginneling 
een megalomaan centrum op de kaart kunnen zetten? Mijn grootste bekommernis was om er een gezellige thuis voor iedere 
liefhebber van paardensport van te maken. Hoe? Dat zou ik gaandeweg wel ontdekken.”
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CEO Binnenstebuiten

RODDELS
De piepjonge CEO kreeg tonnen vertrouwen van zijn ouders en de investeerders, maar die hielden ook subtiel een stevige oog 
in het zeil. “Klopt, iedere maandag stuurden ze een ervaren bedrijfsleider naar me toe om me te challengen: waarom doe je dit 
of dat, heb je niet te veel betaald voor je verzekeringen, wie wil je bijkomend aanwerven, hoe ga je leveranciers selecteren,…? 
Allemaal vragen die niets met paardensport hadden te maken, want daar kende hij niks van. Maar het was wel een sterk klank-
bord dat me maturiteit gaf om te groeien als ondernemer. De kennis- en ervaringsoverdracht was ook nodig om mij als jongere 
te wapenen tegen roddels en vooroordelen. Volgens een aantal mensen zou niet lang duren vooraleer bij Sentower opnieuw het 
bordje ‘te koop’ aan de gevel zou hangen. Ik zou het op mijn leeftijd nooit kunnen redden. Ik was gedoemd om te mislukken… Nu, 
dat tegendeel wilde ik toch wel eventjes met man en macht bewijzen. Ik putte er motivatie uit.”

LIJKEN
Niet alleen de perceptie van zijn persoon speelde in zijn nadeel. “Zoals dat wel vaker bij een overname gebeurt, en zeker als het 
om een faillissement gaat, vielen er wat lijken uit de kast. Niet zozeer financieel, omdat wij alleen het vastgoed hadden gekocht 
en niet de vennootschap met alle schulden. Maar bijvoorbeeld op milieuvlak bleken de vergunningen niet helemaal in lijn met wat 
er op het terrein gebeurde. Nog een tegenvaller: de naam Sentower Park had door de perikelen een negatieve bijklank gekregen. 
Ik had nochtans gekozen om de naam te behouden, onder meer om de kost van een grote rebranding uit te sparen. Het gevolg 
was dat ik stap voor stap de reputatie moest heropbouwen, wat alleen kon door positivisme uit te stralen. Het was een heel 
bewuste keuze om niet te verzanden in de malaise van voorheen, maar toekomstgericht te focussen op alle positieve dingen 
waar ik wel een invloed op had. All eyes on the future… Die strategie heeft goed gewerkt. Spreek vandaag op een springwedstrijd 
overal ter wereld de naam Sentower Park uit, en men zal ons niet alleen kennen, maar ook associëren met gezelligheid, kwaliteit 
en professionaliteit. Mission accomplished.”

INVITITO
Laurens Meynaerts moest zich niet alleen bij de liefhebbers van paardensport op de kaart zetten. Als ondernemer van ‘buiten-
landse’ origine (Vlaams-Brabant) kende hij helemaal niemand in het werkgeverslandschap. “Ik herinner me de eerste Nieuwjaar-
sinvitito van Voka Limburg. We kenden er geen kat. Mijn ouders zijn al na een uurtje naar huis gegaan. Ik heb na lang zoeken 
toch een bekend gezicht gevonden, die me dan bij andere mensen geïntroduceerd heeft. Maar als ik nu naar dezelfde receptie ga, 
geraak ik amper voorbij de vestiaire als ik een babbeltje wil slaan met vrienden en kennissen uit mijn netwerk. In de beginfase heb 
ik dan ook veel tijd geïnvesteerd om nieuwe mensen te leren kennen: de Ronde Tafel, VKW Limburg, Jong Voka,… overal was ik 
erbij. Niet om er klanten uit te halen, wel om ervaringen uit te wisselen met gelijkgestemde zielen. Want zij worden in hun bedrij-
ven met dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Dat heeft me enorm geholpen om als beginnend ondernemer mijn weg te vinden.”

Dat alles maakt dat Laurens Meynaerts zich helemaal thuisvoelt in Limburg. “Absoluut. Ik denk zelfs dat ik voor altijd in deze pro-
vincie wil blijven. Mijn ouders trouwens ook, want die zijn momenteel aan het bouwen in Heusden-Zolder. Ik heb hier nu een fijne 
zaak, die erg geapprecieerd wordt door klanten, toeschouwers en leveranciers. Ik werk in een fijn team, beschik over een breed 
netwerk… Wat wil ik nog meer? Een vriendin misschien? Tja, ik heb wel een langere relatie gehad, maar het is niet simpel in deze 
branche. Je bent altijd druk in de weer op momenten dat andere mensen vrij hebben en aan het genieten zijn. Getrouwd met de 
zaak, zo heet dat. Maar goed, er is geen haast bij. Misschien reageert er wel iemand op dit interview? (lacht)”. 

WHAT’S NEXT?
Ambities zijn er nog genoeg. “Binnen ons segment, de 3-sterrenwedstrijden, willen we nog groeien in extra gezelligheid, beleving, 
comfort voor deelnemers en bezoekers. Live muziek, lekker en gevarieerd eten, uitstekende trainingsfaciliteiten,… Daar staat 
Sentower Park voor. En daar komen de internationale toppers voor naar hier. Ze laten bij ons hun jonge paarden ervaring en wed-
strijdritme opdoen. Of na deelname aan grote tornooien, zoals de Olympische Spelen, moeten de paarden rustig terug opbouwen, 
zodat ze niet geblesseerd geraken. En dat gebeurt dus hier in Oudsbergen.” 

“We streven niet naar de organisatie van 4- of 5-sterrenwedstrijden, waarbij alleen de hoogte van het prijzengeld verschillend 
is. Om dat rond te krijgen, moet je met een heel team een jaar lang focussen op één event, terwijl wij met onze equipe liever 20 
internationale wedstrijden op poten zetten. Een bewuste keuze, al sluit ik niet uit dat we ooit samen met een externe organisatie 
toch zoiets uit de mouw schudden. Het kan. Minstens één keer een groot kampioenschap op de volle bezetting organiseren, dat 
blijft wel een droom.”

HOTEL
Over enkele jaren leent de accommodatie er zich misschien nog meer toe. “Er zijn inderdaad concrete uitbreidingsplannen”, vertelt 
de CEO. “De aanvraag loopt om onze 500 stallen, die nu in tenten zijn ondergebracht, op te trekken in moderne, permanente 
gebouwen. Dat is warm, dicht, geeft minder overlast… een vooruitgang voor iedereen.  We willen ook de parking optimaliseren. 
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CEO Binnenstebuiten

En op termijn een hotel bouwen. Naast de buitenpiste mikken we op een project van 50 kamers, waarvan de helft met zicht op 
de piste. Dat zou geweldig zijn.”

En buiten de paardensport? “Naast de core business, willen we Sentower Park nog meer op de kaart zetten als eventlocatie 
voor andere groepen. We hebben al organisaties ontvangen zoals de Chambers Trophy, het boksgala, de landbouwbeurs en 
heel wat B2B-events of zelfs trouwfeesten. We hebben daar alles voor in huis en kennen intussen de kneepjes van het vak. Dat 
alternatieve programma begint aardig te lopen. Ideaal is uiteraard een combinatie tussen paardensport en een andere attractie. 
Zo verwelkomen we binnenkort een foodtruckfestival tijdens een jumping. Dat geeft meerwaarde voor de bezoekers van beide.”

GROTER DAN VOETBAL
Meynaerts wil ook buiten de eigen muren meerwaarde creëren. “Met de buurtwoners hebben we een programma opgezet, 
waarbij we twee keer per jaar overleggen om nog beter samen te werken. Eén keer per jaar organiseren we een groot buurtfeest, 
want we willen een echt onderdeel van de lokale community zijn. Verder investeren we in meer samenwerking met andere on-
dernemingen in Limburg. Als je weet dat onze gasten voor een event hier van woensdag tot zondag vertoeven, profiteert de wijde 
economie rondom ons daar mee van. Hotels, restaurants, Maasmechelen Village, de lokale bakkers, kappers en tankstations,… 
Het is zelfs officieel berekend dat de paardensport een grotere economische omzet genereert dan bijvoorbeeld het voetbal. Zeker 
in Limburg, waar de concentratie van kwalitatieve faciliteiten voor paardensport tot de wereldtop behoort. En als je dan toch van 
ambitie spreekt: als Limburg het mekka is van de internationale paardenwereld, willen wij daar graag het centrum van zijn…”

DELEGEREN
En tot slot zijn ambitie als bedrijfsleider? “Ik ben nu 29 jaar en best trots op het parcours dat ik samen met mijn mensen hier heb 
afgelegd. Intussen zijn we met zo’n 40 FTE’s wat je toch een flinke KMO kunt noemen. Als manager wil ik de collega’s onder-
steunen in hun ontwikkeling. Niets is zo fijn dan hen te zien groeien in hun verantwoordelijkheden. Daarbij weet ik intussen wat 
ik zelf goed kan, en wat ik beter aan anderen overlaat. Dat is voor mij nog altijd de grootste kunst van het ondernemen: je goed 
omringen met mensen die op vele vlakken beter zijn dan jezelf. Dan komt alles goed!”

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

Eenvoudig was het niet voor Eric Beckers, toen hij in oktober 2017 na 35 jaar koos om het familiale 
Ford-dealership te verlaten. Hij zocht en vond heel snel nieuwe uitdagingen. Zoals de verhuur van be-

stelwagens, een poot die hij recent heeft opgestart voor ATL Renting. “Dit jaar wil ik tussen de 500 en 700 
voertuigen in omloop brengen”, klinkt het ambitieus.

Haast iedereen in Limburg kent Ford-garage Beckers in Bilzen en Lanaken. Het traditierijke bedrijf is onder impuls van de gebroeders 
Beckers uitgegroeid tot een echte referentie. Het kwam voor buitenstaanders als een verrassing toen Eric Beckers meer dan 2 jaar 
geleden zijn afscheid aankondigde na een carrière van 35 jaar in de familiale structuur. “De bedoeling was om nadien even de kat uit 
de boom te kijken”, vertelt hij. “Maar ik liep al snel tegen de muren op en engageerde me snel voor nieuwe, ondernemende projecten.” 
Zo startte hij samen met een ex-werknemer een bedrijf op om hagelschade op voertuigen weg te werken. “Dat liep heel goed, maar 
ik had meer uitdagingen nodig en heb na 1,5 jaar mijn aandelen opnieuw verkocht.”

FIETSTOCHT
Het was tijdens een fietstocht met Marc Meylaers, VKW-voorzitter en CEO van ATL Renting, dat er ideeën werden uitgewisseld 
over de professionele toekomst. “Hij stelde voor om eens te gaan praten met Vital Gijbels, eigenaar van ATL Renting”, zegt Eric 
Beckers. “Met zowat 5.000 trailers en 2.000 trekkers in omloop, is dat een echte gigant op de verhuurmarkt in Europa. Na enkele 
constructieve gesprekken kwamen we overeen dat ik voor hen de verhuur van bestelwagens zou opstarten. In september 2019 ben 
ik ermee begonnen, met een wit blad. ‘Trek uwe plan ermee, ik heb alle vertrouwen dat het goed komt’, zei Vital. Een zalige manier 
van werken, die echt vleugels gaf. Dat werpt meteen zijn vruchten af, want sinds we op 1 januari 2020 officieel zijn gestart, lopen 
de zaken als een trein. We hebben nu al een team van 8 mensen om merken te selecteren, voertuigen te kopen, de administratie in 
orde te brengen of in sommige gevallen de ombouw en de reclamebelettering te regelen. Het is onvoorstelbaar hoe snel men de weg 
naar ons gamma heeft gevonden. Het voordeel is dat wij heel snel een voertuig op maat ter beschikking hebben. Intussen staat hier 
een voorraad van 125 stuks. Je ziet ze staan als je op de E313 naar Antwerpen rijdt… In het eerste jaar wil ik tussen 500 en 700 
bestelwagens in de verhuur hebben. Ja, de lat ligt hoog, maar het is haalbaar.”

BROERS
Eric Beckers kijkt graag vooruit: “Weldra starten we op voor de Nederlandse markt, en ook in andere landen waar ATL vestigingen 
heeft, zoals Duitsland en het voormalige Oostblok, zijn er nog veel mogelijkheden. We zijn dus voor langere tijd vertrokken in dit 
verhaal. Ik voel me uitstekend in mijn sas, en ben hongerig om stappen vooruit te zetten.”

Met zijn broers heeft Eric nog altijd een goed contact. “We doen zelfs behoorlijk wat zaken samen”, bekent hij. “Voor een bepaalde 
type in ons aanbod hebben zij -in alle objectiviteit- de beste offerte neergelegd. Zo heb ik intussen al 85 bestelwagens bij hen ge-
kocht. Een hele fijne samenwerking, en dat gaan we zeker zo houden!”

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL

ERIC 
BECKERS

“   Al 85 voertuigen besteld in de 
 garage van mijn broers ”



14

Met vallen en opstaan

Het was nog maar net Nieuwjaar geweest, toen een felle, uitslaande brand de interieurzaak Driedeco 
in Borgloon volledig in de as legde. Brecht Bruninx en Rebecca Vanhoudt zagen hun ondernemers-

droom in rook opgaan. Maar meteen kwam er in de regio een grote solidariteitsactie op gang. En nog 
geen maand later is Driedeco al opnieuw open. De tijdelijke locatie wordt ter beschikking gesteld door 
ondernemers Luc en Ariane Stevens-Lenaerts van Stevens Houttechniek in Sint-Truiden. “Hartverwar-
mend”, zo klinkt het.

“Acht januari 2020 is een datum die in ons geheugen gegrift staat”, zo begint Brecht Bruninx, zaakvoerder van Driedeco het 
verhaal. “Van de ene dag op de andere waren we alles kwijt. De droom van ons mama, alle spullen van onze kleine Galileo, én 
onze geliefde zaak Driedeco... Een enorme brand vernielde in amper 30 minuten ons verleden en de toekomst. Ik weet nog dat 
ik samen met mijn broer heel verdwaasd de bluswerken gadesloeg vanop straat. De emoties namen het toen over. Ik zag het 
somber in en had totaal geen besef wat er daarna op ons af zou komen.”

MAAND NA VERWOESTENDE BRAND
IS INTERIEURBEDRIJF OPNIEUW OPEN

Luc Stevens en Ariane Lenaerts met Rebecca Vanhoudt en Brecht Bruninx.

DRIEDECO
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Met vallen en opstaan

ALLES KWIJT
Amper enkele uren later kwamen de eerste solidariteitsacties op gang. “Buurtbewoners die hier op de stoep stonden met allerlei 
spullen om de dringendste noden te lenigen”, weet Brecht. “Gevolgd door het straatcomité, de Rotaract Haspengouw en tal van 
individuele schenkers. We zijn echt enorm dankbaar voor de grote solidariteit en het begrip dat wij gekregen hebben. Ik kan be-
vestigen dat elke gift goed werd besteed, want wij waren alles kwijt.” Nog de avond van de brand kreeg het gezin voor drie weken 
noodopvang in het vakantiehuis Hof ter Heerlijkheid in Hoepertingen. En zo volgde de ene steunbetuiging na de andere. “Gelukkig 
hadden wij nog een woning in Voort die we gingen klaarmaken voor de verhuur, maar die nog volledig moest worden ingericht. 
Met de steun van vrienden en schenkingen hebben we dat huis klaargestoomd als onze voorlopige woonplaats.” 

TERUGVECHTEN
“Het is dankzij al die steun dat wij de moed en kracht hebben gevonden om terug te vechten en opnieuw onze ondernemers-
droom na te jagen”, aldus nog Brecht Bruninx. “We moesten en zouden niet zomaar opgeven. Toen Luc en Ariane van Stevens 
Houttechniek hier voor de deur stonden met een voorstel om ons zakelijk uit de nood te helpen, hebben we dan ook geen moment 
geaarzeld.” 

Robin, de schoonzoon van Luc en Ariane is al vele jaren een goede vriend van Brecht. “Hij was vorig jaar nog getuige op de trouw 
van Robin en onze dochter”, aldus het echtpaar. “Wij beschikken in het industriepark van Brustem over een toonzaal die al even 
leeg staat om er een nieuw concept te ontwikkelen. Maar de invulling laat nog even op zich wachten. Vandaar dat we met veel 
plezier het gebouw ter beschikking stellen van Brecht, zodat hij zijn klanten verder kan helpen en intussen zijn zaak opnieuw kan 
opbouwen. Voor ons is het fijn dat we de vrienden van onze kinderen kunnen helpen met de heropbouw van hun levensdroom.”

DUIZENDMAAL DANK
Brecht en partner Rebecca hebben na de horrormaand januari de draad opnieuw opgepikt. “De tijdelijke opslagplaats loopt al 
goed vol”, zeggen ze. “Onze leveranciers werken heel goed mee om snel een breed gamma ter beschikking van onze klanten te 
hebben. Wanneer we opnieuw naar Borgloon kunnen trekken, is nog koffiedik kijken. Het blijft wachten op de nodige attesten 
en goedkeuringen van de verzekering eer we daar de volgende stappen kunnen zetten. Maar we zijn al enorm blij dat we na het 
vallen zo snel zijn kunnen opstaan. Met duizendmaal dank aan iedereen voor de massale steun”, besluit Brecht.

Tekst: Jozef CROUGHS / Kurt MEERS
Foto: Jozef CROUGHS
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New Kid on the Block

1.    Waarmee heb je het spaargeld verdiend dat je in de zaak hebt gestopt? 
  “Bij de start van mijn zaak had ik al een loopbaan van 12 jaar achter de rug, waardoor ik zelf wat geld opzij kon zetten. Ik had 

het geluk om van bij de aanvang meerdere stabiele klanten te mogen verwelkomen, die zorgden voor vaste inkomsten.”

2. Heb je er ooit aan gedacht om samen met iemand anders je onderneming op te starten? 
   “Ja, maar niet zozeer een persoon, wel een partnerbedrijf. Ik wou samenwerken met een onderneming die compatibel is, om 

zodoende een breder gamma van services te kunnen aanbieden. Zo heb ik een goede samenwerking gehad met het financieel 
M&A-kantoor Finpartners, om klanten naast financial services, ook een betere kijk op hun cijfers en op hun business te kunnen 
geven. Achteraf zijn we als goede vrienden uit elkaar gegaan omdat de werking en aanpak van klanten intern te veel verschilt. 
Desondanks blijven we toch goede contacten met hen onderhouden.” 

3. Moet je jezelf in de startfase dingen ontzeggen omdat je geen volwaardig loon kunt uitkeren? 
   “Dat klopt, maar dat wordt duizend maal gecompenseerd door het vrij gevoel dat je verkrijgt als zelfstandige en de rechtstreek-

se appreciatie van je klanten.” 

SYLVIO RODRIGUEZ ELEM3NTS

“    Wij worden goed gepamperd, en dat 
mag best zo blijven ”

Echt ‘new on the block’ is Sylvio Rodriguez niet, want hij heeft al een rijkgevulde carrière achter de rug. 
Toch past hij in deze rubriek, aangezien zijn start-up Elem3nts nog maar net komt kijken. Een verslag in 

vraag en antwoord, live vanop C-Mine Crib!
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New Kid on the Block

4. Heb je een Plan B achter de hand voor het geval de start-up toch niet het verhoopte succes wordt?
   “Een plan B zal zijn dat ik, gezien mijn kennis en ervaring, altijd wel kan terugvallen op een interne positie bij een bedrijf. Maar ik 

hoop natuurlijk dat mijn plan A on-track blijft!”

5.  Heb je hulp gekregen van instanties of personen die cruciaal waren om de stap naar ondernemerschap te wagen?
   “Ik denk dat een goede sparringpartner altijd wel goed is, om te helpen bij het nemen van beslissingen in bepaalde situaties. Ik 

heb persoonlijk een goed contact met mijn boekhouder en mijn bankier. Niet zozeer als de persoon in hun job, maar eerder van-
wege de ervaring die zij hebben met bedrijven of personen die voor dezelfde vraagstelling hebben gezeten. Ook is het belangrijk 
om tijdig te anticiperen op bepaalde stappen, zoals het aanwerven van bijkomend personeel of het investeren in infrastructuur. 
Dat kan vandaag zijn, maar evengoed moet je misschien nu al stappen nemen om het volgend jaar pas te doen.”

6. Zou je naar het buitenland verhuizen als blijkt dat zo de slaagkansen van je start-up verhogen? 
   “Als voormalig Project Finance Manager bij Deme heb ik al enkele jaren als expat gewerkt. Indien dit nodig is in vorm van ex-

pansie voor Elem3nts, en dit ook een significante meerwaarde creëert, zou ik een verhuis overwegen in samenspraak met mijn 
gezin.”

7. Vind je dat start-ups in Limburg meer of juist minder ‘gepamperd’ moeten worden? 
   “Ik vind de situatie in Limburg zeer gezond voor start-ups. We zijn voor Vlaanderen een moeilijke regio, dan denk ik aan het SALK program-

ma. Maar ik vind persoonlijk dat we onze locatie net positief moeten ervaren. We bevinden ons heel centraal in Europa met Nederland, 
Duitsland op een boogscheut. Dat creëert bijkomende kansen. Ik ben bijvoorbeeld sneller bij mijn klant in Düsseldorf dan bij die in Brussel.” 
“Ik ben ook heel tevreden over de faciliteiten die starters worden aangeboden. Zo is Elem3nts gevestigd in de incubator C-Mine 
Crib. Een grote meerwaarde, aangezien je dezelfde faciliteiten kunt benutten als een groot bedrijf. En je blijft continu up-to-date 
over wat er beweegt in de bedrijfswereld. Ik vind dat we in Limburg dus goed ‘gepamperd’ worden, en dat mag voor mij ook zo 
blijven.”

8. Met welke Limburgse ondernemer zou je over 20 jaar graag vergeleken willen worden? 
   “Met Jean-Pierre Wuytack van Steenfabriek Vandersanden, maar ook het team dat rond hem staat. VanderSanden is een 

mooi voorbeeld van een familiebedrijf dat in enkele generaties is uitgegroeid tot een multinational. Maar het voelt vandaag nog 
steeds heel familiaal aan. Het personeel is er gelukkig, gemoedelijk, efficiënt en is zeer goed op elkaar ingewerkt. Je voelt dat het 
er echt een heel sterk team is dat de oorspronkelijke waarden uitstraalt.”

9. Wat doe je om de concurrentie in je sector voor te blijven? 
   “Ik lever resultaat en probeer de tijdsspanne tussen aanvang en oplevering kort te houden, zodat de klant niet lang op zijn 

honger blijft zitten. Bijkomend probeer ik net een beetje meer te doen dan gevraagd, door ook voorstellen te geven in bepaalde 
inzichten, KPI’s of optimalisatie van bedrijfsprocessen. Mijn moto is dan ook ‘I deliver on promises’, en daar hou ik mij aan.”

10. Zou je zwichten voor een miljardair die morgen aan je deur staat om je start-up over te nemen?
   “Het ondernemerschap is competitief. Ik zou dan altijd eens met hem of haar op de koffie gaan om eens te sparren over de visie 

en toekomstplannen.” 

11. Welk cadeau zou je het eerste personeelslid geven dat 20 dienstjaren op de teller heeft?
   “Een mooie reis met zijn of haar partner. Family time is belangrijk. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Deze uitspraak telt 

ook voor emotionele gezondheid. Zo geef ik mijn medewerkers 40 dagen verlof. Dat is nodig om te recupereren van het harde 
werk.” 

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL
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Spraakmakend

Eerst even een interessante verklaring voor het feit dat heel veel van de prijzenkrakers in Limburg Nederlandse roots hebben. “Een 
gevolg van het handelsinstinct dat de Nederlanders al honderden jaren in zich dragen”, zo klinkt het. “Denk aan de ontdekkings-
reizigers. Hun volk is van oudsher niet te beroerd om ver te reizen en grote risico’s te nemen als ze daar een stuiver mee denken 
te verdienen. Vandaar ook dat de Nederlanders pioniers zijn in de partijhandel, waarbij grote volumes van goedkope producten 
worden ingevoerd. Dat de meestal in Azië geproduceerde spullen van inferieure kwaliteit zijn, is van ondergeschikt belang. Dat 
geldt ook voor de samenstelling van het aanbod. Veel van de ketens, zoals Zeeman, Kruidvat of Action, bieden een mix aan van 
food en non-food, van speelgoed over lingerie tot inktpatronen… Kortom alles wat de Nederlanders op dat moment voor een 
prikje kunnen inkopen, wordt in dezelfde winkels gedumpt. Aankleding van het interieur is nagenoeg onbestaande. Grote bakken 
in smalle gangen overdonderen de massa. De redenering is: als het goedkoop genoeg is, vind je altijd een publiek dat het mee-
neemt. Door de eigen kosten laag te houden, verdien je wel wat op de grote volumes. En dat heeft tientallen jaren goed gewerkt.” 

E-COMMERCE
Maar nu lijkt dus een tegenbeweging ingezet. Experts zien een shift door de popularisering van het internet. “Waar de grote mas-
sa die geïnteresseerd is in discount-artikelen er vroeger op uittrok om koopjes te doen, vindt deze doelgroep nu ook zijn gading op 
het internet”, zeggen de waarnemers. “Tweedehands-sites, gratis aan huis leveringen en het onbeperkt en kosteloos terugsturen 
van bestellingen, maken van de online handel een te duchten concurrent van de prijsbrekers in de retail. Ook de duurdere merken 
hebben daar last van, maar vanaf een bepaald prijsniveau willen kopers hun goederen toch fysiek gezien, gevoeld en geproefd 

HOLLANDSE 
RETAILFORMULES

IN HET SLOP?
Zeeman sluit in Shopping 1 Genk. De hele Blokker-keten wordt verkocht en slankt af. Ook andere grote, 

gevestigde waarden geven er hier en daar de brui aan. De grote discounters hebben het moeilijk, en dat 
zowel in kleding als interieur en huishoudelijke prullaria. De leemte die ze veroorzaken, versterkt het gevoel 
van de leeglopende handelskernen en voedt de drang naar doortastende oplossingen om meer kopers voor 
fysieke winkels op de been te brengen. Een rondvraag bij enkele gerenommeerde retailexperts leverde volgen-
de conclusies op:
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Spraakmakend

hebben. En ze willen er advies bij, want een miskoop in de hogere prijsklasse willen ze liefst vermijden.”

IMPULSAANKOPEN
Maar dat is niet de enige reden voor de slabakkende partijhandel. “De consument heeft vandaag een ander wensenlijstje”, al-
dus een andere kenner. “Goedkope ‘brol’ om de woonkamer op te fleuren of de kleerkast te vullen, is niet meer in trek. Bij het 
winkelen om het winkelen -gewoon omdat het een hobby of tijdverdrijf is- hebben de nutteloze gadgets in de winkelkar plaats 
geruimd voor praktische spullen voor dagelijks gebruik, van iets betere kwaliteit. Daarom doen ketens als Action, Hema en Van 
Craenenbroek het wel nog goed. Mensen gaan er nog altijd buiten met spotgoedkope massa-artikelen die ze niet op hun lijstje 
hadden staan, maar het is wel allemaal functioneler, mooier en duurzamer geworden. Er wordt in het aanbod meer ingespeeld 
op de seizoenen. Men laat ook gericht een vast gamma van artikelen produceren op basis van vroegere verkoopcijfers en klan-
tenkaartgegevens in plaats van eenmalig grote loten op te kopen. Bovendien wordt er bij deze ketens iets meer winkelbeleving 
gecreëerd. Het is ook de reden waarom Ikea de bovenhand heeft genomen op ketens als Leen Bakker, Casa en Blokker: functio-
neel, mooi-ogend, een sfeervolle winkelbeleving en toch goedkoop.” Een collega verwijst in dat verband naar het succes van de 
non-foodartikelen in de folders van winkels als Aldi en Lidl. “Het blijven impulsaankopen, maar er kan wel een nut voor gevonden 
worden om het geweten te sussen”, zegt hij. 

MIJN-LIMBURG
In vergelijking met andere provincies is de revolutie bij de discounters nog niet zo drastisch in Limburg. “Dat heeft vooral te maken 
met de demografische verschillen”, aldus een wetenschapper. “In en rond de voormalige mijngemeenten zijn het gemiddelde op-
leidingsniveau, de werkzaamheidsgraad en de koopkracht lager dan elders in de provincie, én dan in andere Vlaamse provincies. 
Nochtans vormen deze mensen de voornaamste doelgroep van de discountwinkels. Zij hebben bovendien een grotere traditie in 
de klassieke winkelformules én zijn minder snel geneigd om hun aankopen via e-commerce te doen. En wat ook meespeelt: de 
populatie van jongeren én ouderen is in Limburg gemiddeld groter, wat opnieuw de doelgroepen zijn die het vaakst uitkijken naar 
koopjes. Als het van hen afhangt zullen ketens als Zeeman, Blokker of Leen Bakker nog lang mogen bestaan…”

   Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: TTStock / Shutterstock.com



20

Den bureau van de CEO

Het is een cliché in ondernemingsmiddens maar ook bij Melexis startte het meer dan 30 jaar geleden 
allemaal met een idee en een plannetje van aanpak op een bierkaartje, in een Duits café. Tolk En-

gels-Spaans Françoise Chombar, haar echtgenoot Rudi De Winter en Roland Duchâtelet vormden - na 
samenwerken bij het Duitse Elmos - tijdens een avondlijk beraad in 1989 bij haar thuis het starttrio dat 
van Melexis één van de mooiste en meest bewonderde Belgische ondernemingsparels maakte. De Vlerick 
Award in 2016, Beste Werkgever, Onderneming van het Jaar in 2000, de Ambiorixprijs 2014, Limburgse 
Ondernemer van het Jaar 2019, ICT Personality of the Year, de onderscheidingen zijn talloos. Ze is vooral 
fier op de Global Prize for Women Entrepreneurs die ze in 2018 in handen kreeg. Eén iemand zou haar 
zelfs graag als Premier zien omdat ze “Een vrouw is die weet van aanpakken, en technologische kennis 
paart aan een internationale visie.”  Manager van het Jaar wil Chombar niet worden, want “Alles draait 
om het team, niet om mij.” En precies dat gegeven uit zich helemaal in haar bureau en het gebouw.

FRANÇOISE CHOMBAR
CEO MELEXIS

“   Mijn bureau is waar mijn Apple’s staan ”
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Den bureau van de CEO

SPARTAANS
De topvrouw houdt kantoor in het Melexis-zenuwcentrum 
dat gelegen is op het industrieterrein van Tessenderlo, kort 
bij de E313. Daarnaast is er nog een Belgische productieves-
tiging in Ieper en eentje in uitbreiding in de Bulgaarse hoofd-
stad Sofia en nog een 15-tal wereldwijd. Het gebouw ademt 
geen uiterlijke schijn of verspilling uit, integendeel, het is zelfs 
een beetje Spartaans. Geen decorum of uiterlijk vertoon. 
“Zonder franjes, functioneel maar toch aangenaam.” stelt 
de CEO zelf, er aan toevoegend “Ik haat verspilling – lichten 
moeten ’s avonds uit  - en ben zuinig van aard, sommigen 
zullen zeggen: gierig. Als ik uitgeef, moet het opbrengen. We 
zijn heel down to earth, heel pragmatisch maar het mag wel 
mooi zijn. Maar dat is niet hetzelfde als duur zijn.” 

Chombar kwam net binnengestoven uit een klantenmeet-
ing op de Hasseltse Corda-campus. “En na ons gesprek rij ik 
verder naar Antwerpen.” Duidelijk iemand dus die het niet op 
een 9-to-5-job houdt. Ze is ook geen alfavrouw die altijd het 
laatste woord heeft en alle eer opstrijkt. “Laat staan dat ik 
me afzonder. Ik heb zoals iedereen hier een tafel en stoel ter 
beschikking tussen alle anderen en dus geen eigen bureau. 
Enkel een “landing spot” als het ware.” Zelfs geen eigen kast 
voor de ontvangen cadeaus en wijnkistjes? “Die worden alle-
maal verloot op ons personeelsfeest.”

De topvrouw is veel buitenshuis en op de momenten dat ze 
er is, is dat meestal om met anderen samen te werken. “Een 
eigen kantoor, met gecapitonneerde deuren, waar ze s’och-
tends mijn koffietje komen brengen … (nadrukkelijk) dat zéker 
nooit, dat is het begin van het einde. Ik heb ook trouwens 
geen eigen parkeerplaats. Toegegeven, ik heb dus wel een 
vaste tafel waar ik al eens aan zit. Maar eigenlijk is mijn bu-
reau waar dit staat of ligt (toont fier haar Mac, Ipad en Ipho-
ne). Ik kan overal werken. Ik hoef zelfs geen bureau, ook niet 
in onze Ieperse productie-eenheid. Het is dus een beetje zoals 
met de slogan “Mijn thuis is waar mijn Stella staat.” maar bij 
mij wordt het dan “Mijn bureau is waar mijn Apple’s staan.”

THUISGEVOEL
“Thuis is er een apart bureau maar daar zit mijn echtgenoot 
ook al eens te werken, dus van een “womans’ cave” bij mij 
thuis kan je niet echt spreken. Ik ben een echte avondmens. 
Werk en vrije tijd zijn voor mij eigenlijk vreemde begrippen. Ik 
kan me goed concentreren, zelfs in vrij luidruchtige ruimtes. 
En als het te druk wordt op het werk? Dat compenseer ik met 
okido yoga.

Ook mijn wagen is niet volgestouwd met allerlei dossiers en 
documenten, een auto is gewoon een mobiliteitsding hoewel 
een hedendaagse wagen tjokvol steekt met onze sensoren 
en chips. 

(Vervolgt enthousiast) We willen een no-nonsense bedrijf 
zijn, open en transparant, hier voor een 230-tal medewer-
kers en wereldwijd voor 1.500. Toen we hier verbouwden, 
hebben we met een groep medewerkers samen gezeten 
om er een plek van te maken waar iedereen zich kan thuis 
voelen. Iedereen moét naar buiten kunnen kijken, een band 
hebben met de buitenwereld. Centraal in het gebouw is er de 
kantine en elk verdiep heeft een “coffee corner”. Medewer-
kers moeten elkaar kunnen “vinden“, ruimte krijgen om zich 
te ontwikkelen en zo telkens beter te doen. Gesprekken op 
zo’n plek kunnen de basis vormen voor nieuwe ideeën. Het 
moet allemaal mensvriendelijk zijn, kleurrijk en luchtig. Overal 
is er hier vast tapijt, het is rustig, met geluidswerende pane-
len en aparte ruimtes om te vergaderen. We zetten mensen in 
groep bijeen die rond een item samenwerken: ontwikkelaars, 
product marketing managers, business unit managers… Het 
gaat over teams die iets realiseren en dus goed met elkaar in 
contact moeten kunnen komen.” 

DIERENFOTO’S
Veel planten in het gebouw maar kunst valt niet te bespeu-
ren. “De enige kunst die we hebben is het beeld van de Am-
biorixprijs, voor de rest hangen er foto’s van dieren alsook van 
onze producten, telkens met vermelding van onze waarden. 
Dat is zo in elk van onze 19 kantoren wereldwijd. Wat zijn die 
waarden: 1. plezier op het werk; 2. aan één zeel met de klant 
trekken; 3. winstgevend zijn; 4. altijd een plan hebben, niet 
opgeven en 5. de reis is belangrijker dan het resultaat. Een 
voorbeeld is de folie aan het gebouw vooraan met de hamer-
haaien: zij vinden hun prooi via magnetisme, een verwijzing 
naar onze magnetische sensoren.”

Het gebouw in Tessenderlo barst bijna uit zijn voegen, uit-
breiden kan maar enkel in de hoogte. Als kind had Chombar 
al interesse in techniek, ze metste zelfs muurtjes en bouwde 
maquettes.  Gaat ze dan ook aan de slag als bouwheer? “Zelf 
niet, nee. (Denkt na…) Maar wellicht zou ik hier nog wat meer 
groen willen voorzien. Een groendak, met bijenkasten erop en 
een groot dakterras zoals we in Ieper hebben, dat zou een 
welgekomen meerwaarde zijn. Iedere keer dat we bouwen, is 
dat altijd wat beter, zeer energiebewust, met energierecupe-
ratie, waterpompen en zo. Milieu en innovatie zit ingebakken 
in ons DNA. Onze huiskleur is zelfs “electric green”. Als bedrijf 
mikken we op een duurzame toekomst waarin diversiteit, in-
clusiviteit en technologie de belangrijkste schakels zijn. We 
willen onze klanten zoveel mogelijk helpen milieuvriendelijke 
producten aan de man te brengen.”

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.

De groep Abo Global is in feite opgebouwd door de toenmalige hoofd-
aandeelhouder André Bosmans. De hoofdactiviteit is het valoriseren 
van restfracties uit de staalindustrie. In plaats van het weg te gooien, 
wordt het metaalafval verwerkt en terug aangeleverd als grondstof. 
Het recyclagebedrijf, dat alle historische onderdelen heeft samenge-
voegd onder de naam Abo Global, is wereldwijd actief. 

MARECHAL
Gezien André Bosmans (72) destijds op zoek was naar continuïteit, 
haalde hij durfkapitalist Ivo Marechal aan boord als minderheidsaan-
deelhouder en voorzitter van de raad van bestuur. De bedrijfsleiding 
werd toevertrouwd aan Jeffrey Alenus (46), die een dynamisch en in-
ternationaal georiënteerd team aanstuurt. Het aandeelhouderschap 
is in tussentijd in handen van het management in combinatie met Ivo 
Marechal.

NIEUW-ZEELAND
De staalsector binnen Europa staat onder grote druk, onder meer 
door de opgelegde CO2-taks, die echter niet wordt aangerekend op 

geïmporteerd staal.  In deze stagnerende markt slaagt ABO Global 
erin om mooie groeicijfers voor te leggen. “Onze doorgedreven stra-
tegie van specialisatie en diversificatie loont”, stelt CEO en mede-ei-
genaar Jeffrey Alenus. “We opereren in een kleine nichesector, maar 
daarbinnen zijn we een echte specialist die meespeelt op Europees 
vlak. We zijn verplicht om deze lijn door te trekken en meer en meer 
globaal te denken omdat onze sector sterk afhankelijk is van geopoli-
tieke beslissingen. Vandaag verkopen we op maandelijkse basis naar 
landen zoals Indië, Pakistan of Australië en onlangs hebben we een 
grote partij gekocht in Nieuw-Zeeland.”

Abo Global heeft dan ook de wind in de zeilen. De omzet groeide de 
afgelopen jaren van 10 miljoen tot ongeveer 20 miljoen. Ook het per-
soneelbestand nam toe tot nu al 18 medewerkers. Alenus kijkt dan 
ook heel positief naar de toekomst: “At the end of the day zijn het 
onze mensen die het verschil maken, wat dat betreft zijn we perfect 
gewapend om de toekomstige uitdagingen aan te gaan”, besluit hij.

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: MiL

ABO GLOBAL
B E R I N G E N
ABO GLOBAL
B E R I N G E N
“   Specialisatie doet ons 

boven middenmoot 
uitstijgen ”

Het was in 2013 dat Jeffrey Alenus tegen Stijn Bij-
nens ging zeggen dat hij een andere uitdaging 

wou aangaan en de LRM-baas dus op zoek mocht 
naar een nieuwe commercieel directeur en woordvoer-
der. Alenus hield vervolgens nog even de boot af, om 
tot slot zijn overstap bekend te maken naar ABO Glo-
bal (toen nog ABO Belgium en Tubecom) in Paal. Een 
nobele onbekende bij het grote publiek én actief in een 
totaal andere leefwereld dan de voorgeschiedenis van 
de nieuwbakken manager.
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DIT BETEKENDE UNIZO IN 2019 VOOR U

Zo’n 5 jaar geleden kondigden we vanuit UNIZO Limburg aan dat we van eventbureau meer wilden evolueren 
naar een adviesorganisatie. Waar we enkele jaren geleden 2 startersadviseurs in huis had, is onze adviesafdeling 

intussen versterkt en uitgebouwd tot 10 medewerkers. En we houden ons al lang niet meer bezig met startersadvies 
alleen.

Startersadvies ontgroeid
Enkele jaren geleden kwamen we tot de merkwaardige vaststelling dat 
we jaarlijks enkele honderden starters in het ondernemerschap bege-
leidden. Maar eens gestart, kon een ondernemer bij ons nauwelijks te-
rugvallen op professioneel advies of een klankbord. Dat startersadvies 
was historisch zo gegroeid en onze specialiteit. Maar net die jaren na de 
opstart zijn minstens zo belangrijk, want dat is de periode waarin heel 
wat ondernemers struikelen. In het ergste geval gaan ze zelfs failliet. 
Vanuit die analyse zijn we ook advies gaan geven in de jaren na opstart. 
We merkten meteen dat hier bijzonder veel vraag naar was. En tegelij-
kertijd hadden we op dat vlak ook heel veel kennis in huis en een goed 
netwerk om naar door te verwijzen.
 
Kleintjes groter laten worden
Daarnaast hebben we ook expertise uitgebouwd rond groeien en groei-
pijnen van ondernemers. Inmiddels spitst onze dienstverlening en ad-
vies zich toe op alle kantelmomenten die een ondernemer op zijn pad 
kan tegenkomen. Een goed en veelvoorkomend voorbeeld is de aan-
werving van een eerste medewerker. Uit ervaring weten we dat dit de 
belangrijkste aanwerving is die een ondernemer in zijn loopbaan doet. 
Je moet namelijk je loon in twee doen en in het beste geval zelfs volledig 
afstaan, als je een eerste kracht aanwerft. Veel zelfstandigen doen er 
zeer lang over om die eerste stap te zetten. Wij proberen hen hierin te 
begeleiden en te helpen.
 
Klaar maken voor de Toekomst
Tegenwoordig stomen we de ondernemers ook klaar voor de toekomst. 
We willen de ondernemer inspireren en laten zien welke toekomsts-
cenario’s er mogelijk zijn om zijn/haar onderneming future proof te 
maken. Wij onderzoeken met andere woorden wat nodig is binnen een 
onderneming, alvorens de stap naar innovatie te kunnen zetten. We 
merken dat hier een grote nood aan is bij onze ondernemers. We leven 
in een sterk veranderende wereld en we sensibiliseren onze onderne-
mers ook op die veranderingen in te spelen. Alleen weten ze vaak niet 
hoe. Daarom hebben we hiervoor een nieuw traject opgezet.

Management en structuur, Financiën en HR
In grote lijnen kan je de domeinen waarin we ondernemers advies no-
dig hebben samenvatten in 3 pijlers: Management, Financiën en perso-
neel. De eerste pijler ‘Management’ gaat dan vooral over het brengen 
van structuur in een onderneming en het opzetten van systemen en 
processen. Bij de tweede pijler ‘Financiën’ proberen we de ondernemer 
wegwijs te maken in de verschillende financieringsvormen die er zijn. 
We gaan de ondernemer ook bijstaan in de zoektocht naar financiële 
middelen en we leren hem de eerste stappen zetten om met een fi-
nancieel klare kijk naar zijn onderneming te kijken. Voor het derde luik 
‘Personeel’ werken we samen met de collega’s van Liantis.

Huisarts-functie
Onze adviesrol beperkt zich tot eerstelijnsadvies. UNIZO Limburg wil op 
geen enkele manier concurrerend zijn voor de gespecialiseerde dienst-
verleners en consultants in de markt. Integendeel, heel wat van hen zijn 
lid bij ons. Wij willen vooral complementair zijn en verwijzen daarom 
vaak door naar een netwerk van specialisten en experten in de markt. 
Wij zien onszelf als de huisarts die de eerste diagnoses stelt en waar 
nodig door verwijst.

Nood aan een klankbord? Mail je vraag naar begeleidingen@unizo.be

“   Stevige uitbouw van adviespoot moet ondernemers ondersteunen 
op kantelmomenten en klaarmaken voor de toekomst. ”

UNIZO Limburg werkt via belangenbehartiging, advies, begeleiding en informatie 
aan een ondernemersvriendelijk beleid in Limburg.
0496 10 17 69
patrick.buteneers@unizo.be  
https://www.unizo.be/limburgLIMBURG

mailto:begeleidingen%40unizo.be%0D?subject=
https://www.unizo.be/limburg
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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 ... 

DAVID WINKELS
VALUE RETAIL MAASMECHELEN VILLAGE
1.  Voor een etentje in welk restaurant zou je een afspraak durven verzetten?
    ”Moeilijk om een keuze te maken wat ik ben een echte ‘gourmand’, maar ik zou toch gaan voor de klassieke keuken van Bert 

van De Slagmolen, en een klein Italiaanse tourtje door Limburg maken naar Marco van Osteria Cellini, Peppe en Gaspare van 
La Botte, Francesco van Arlecchino en Giuliano van het gelijknamige restaurant.”

2.   Waar ga je bewust iets kopen omdat het aanbod ‘Made in Limburg’ is?
  “In Hasselt zie je me steevast richting ’t Vitamientje trekken voor verse groenten en fruit. En voor vers Italiaans eten in Diest 

bij Carlo Leoni. Ook superblij met Het Kookdepot en het feit dat ze nu ook open gaan in Hasselt (in de voormalige Donum 
winkel, nvdr).”

3.    Als je niet naar het budget moet kijken, welke auto staat dan in je garage? 
   “Ik ben compleet gek van auto’s, maar Porsche staat hoog in het lijstje. Een oldtimer 911 Targa heb ik al, maar er kan altijd nog 

eentje bij dan….”

4.   Op welke leeftijd wil je het roer van je onderneming doorgeven? 
  “Was Value Retail (eigenaar van Maasmechelen Village en nog 10 andere merkendorpen wereldwijd) maar mijn onderne-

ming… Ik ben al happy dat ik er 16 jaar mag werken en hoop dat nog vele jaren te mogen doen. Mijn kinderen inspireren me 
trouwens om samen met hen nog iets op te zetten. Daar kijk ik mega naar uit!”

5.   Aan welke huishoudelijke taak heb je een absolute bloedhekel? 
  “Opruimen is wel aan mij besteed, maar vraag me niet hoe een afwasmachine of wasmachine werkt.”
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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 ... 

6.  Met welke Limburgse ondernemer (M/V) zou je een Blind Date (Bizz) wel zien zitten? 
  “Ik mag gerust stellen dat ik een zeer groot netwerk heb, maar Ronnie Leten (thans voorzitter bij telecomreus Ericsson) staat 

bovenaan het lijstje. Ik ben trots op wat die man heeft bereikt en in interviews blijkt duidelijk zijn gedrevenheid en beschei-
denheid.”

7.  Op welke sportprestatie ben je stiekem jaloers? 
  “Ik vind de recente ‘Kim-back’ van Kim Clijsters en haar wedstrijd in Dubai iets om op jaloers te zijn. Niet zozeer om de uit-

eindelijke uitslag van die wedstrijd maar om haar beslissing om op haar eigen typische ‘Kim-manier’ terug in de spotlights te 
komen. Met passie, ambitie en sympathie.”

8.  Over welk onderwerp zou je een boze lezersbrief naar een krant durven sturen? 
  “De huidige regeringsformatie of beter: het uitblijven ervan. Terwijl iedereen dag in dag uit gewoon zijn ding doet en het beste 

van zichzelf geeft, zit men daar doodleuk in Brussel wat te bakkeleien tussen partijen. De ‘sense of urgency’ ontgaat hen 
volgens mij.”

9.  Hoeveel % bedraagt de kans dat je ooit op een verkiezingslijst zult belanden? 
  “Daar ben ik eerlijk gezegd nog niet uit… Met de politieke impasse thans in ons land kriebelt het soms om iets te doen. De 

manier waarop vandaag aan politiek wordt gedaan staat me niet aan. Het land leiden zoals een ondernemer dat lijkt me wel 
wat. Kortom, CEO van de NV België ;-).”

10. Waar mag het vakantiehuis staan dat de Nationale Loterij je cadeau wil doen? 
  “Dat mag een typische Victoriaanse rijwoning zijn in Hampstead (in het noorden van Londen). 25 jaar geleden mocht ik er een 

jaar vertoeven en ben sindsdien nog steeds verliefd op die wijk. Iets zuidelijker – en als er nog geld over is – mag dat huisje 
in Italië (Toscanië) of Frankrijk (Bordeaux) staan. Als er maar goede wijngaarden in de buurt zijn…”

11. Met welk zelfgemaakt gerecht durf jij je inschrijven voor een kookwedstrijd? 
  “Ik ga weer resoluut voor Italiaans gaan: mijn ‘saltimbocca alla romana’ (opgerolde kalfslapjes met kaas, parmaham en salie) 

krijgen van mijn gasten altijd goede ‘ratings’.”

12. Wie krijgt zeker een vermelding in je speech als je de Nobelprijs voor Economie wint? 
  “Cliché, maar dat zijn zeker mijn ouders, in het bijzonder mijn vader Hervé (trouwens altijd werkzaam geweest bij Concentra). 

Zijn kennis, visie en de manier hoe hij in het leven stond, hebben me gevormd tot wie ik nu ben. Ik mis hem nog elke dag.” 

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL
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 Zij is de baas 1

Na 55 jaar gaat horecagroothandel Van Zon het hoofdkantoor in Hamont ruilen voor een nieuwbouw 
in Lommel. “We zijn zodanig hard gegroeid dat we ruimte nodig hebben om onze ambities in te vul-

len”, zegt CEO Marion Van Zon, die de architecte is van het straffe parcours dat het bedrijf al vele jaren 
aflegt.

Marion Van Zon is de derde generatie van het familiebedrijf. “Mijn opa is als Nederlander begonnen met het invoeren van vlees-
kroketten voor Belgische frituren”, vertelt Marion. “Hij ging zelf van deur tot deur en verkocht ze per stuk…” Hamont is altijd de 
thuisbasis geweest. Marion vervoegde het bedrijf op 18-jarige leeftijd. “Eerlijk gezegd was ik een moeilijke tiener, waar mijn ou-
ders de handen vol mee hadden”, bekent ze. “Ik werkte aanvankelijk op de boekhouding, dik tegen mijn goesting. Pas toen ik naar 
de commerciële dienst verhuisde, begon ik mijn draai te vinden. En daarna is het snel gegaan.”

Marion nam het roer in handen toen haar ouders in 2011 een stap achteruit hebben gezet. “Met de opening van bijkomende 
vestigingen in Beringen en Kampenhout had de vorige generatie al een nieuwe dynamiek in gang gezet”, blikt de CEO terug. “Ver-
volgens heb ik zelf mijn stempel kunnen drukken op de verdere schaalvergroting. De strategie om niet alleen frituren maar de hele 
horeca te gaan bedienen vanuit meerdere vestigingen, heeft van Van Zon een grote, nationale speler gemaakt.” 

Kroon op het werk wordt de nieuwbouw in Lommel, waar vanaf november 2020 het hoofdkantoor wordt gevestigd. “We blijven 
ambitieus, wat de behoefte aan meer plaats voor administratie en stockage inhoudt”, legt Marion Van Zon uit. “Onze nieuwe 
uitvalsbasis in Lommel biedt daar alle mogelijkheden voor. Zo’n 100 mensen uit onze groep van 200 zullen daar tewerkgesteld 
worden.”

De CEO is de fase van ‘tegen haar goesting’ dus duidelijk ontgroeid. “Ik geniet ervan om nieuwe doelstellingen en concrete, in-
novatieve projecten uit te werken”, zegt ze.  “Daarbij vertrouw ik meestal op mijn sixt sense: het buikgevoel. Ik weet niet of dat 
typisch vrouwelijk is, maar het werkt wel voor mij. Zolang onze klanten, medewerkers én aandeelhouders er wel bij varen, zie ik 
geen redenen om het anders aan te pakken.”

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL

MARION
VAN ZON
HORECA VAN ZON

“    Buikgevoel blijft 
een belangrijke  
parameter ”
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 Zij is de baas 2

Gutami Solar is een bedrijf dat amper 5 jaar geleden het levenslicht zag, en in 2019 een omzet reali-
seerde van 31,5 miljoen euro.  Bijna 200 mensen verdienen er elke dag hun brood. Een straffe pres-

tatie van CEO Marina Doggen, die vanuit Beringen haar groothandel in zonnepanelen heeft uitgebouwd 
tot één van de marktleiders in de groene energievoorziening.

Het is precies tien jaar geleden dat Marina Doggen samen met haar dochter Tine Berrevoets de firma Berrentec oprichtte. “Met de 
ervaring die we voordien al hadden uitgebouwd als groothandel in de automatisering van hekken en poorten,  zijn we samen een 
nieuw avontuur aangegaan”, vertelt Marina Doggen. “Een logische stap. Ik ben altijd heel ondernemend geweest, maar was in het 
begin van mijn carrière misschien wat te braaf. Ik zag wel de opportuniteiten, maar durfde geen risico’s nemen. Met de kennis en 
ervaring die ik nu heb, zou ik het helemaal anders aangepakt hebben.” 

De bedoeling van moeder en dochter was om Berrentec uit te bouwen als een groothandel in zonnepanelen. “Maar al na een maand 
kwamen er diverse andere activiteiten bij, en intussen is het bedrijf geëvolueerd tot een totaalaanbieder van allerlei toepassingen in 
de duurzame energievoorziening, vooral warmtepompen. Mijn dochter Tine runt Berrentec nu op haar eentje.” 

En Marina dan? “Vijf jaar geleden heb ik samen met enkele vennoten de internationale groothandel Gutami Solar opgericht. Een 
uitstekende zet, want waar ik vroeger dacht dat ik alles beter alleen kon doen, ben ik intussen overtuigd van de toegevoegde waarde 
die sterke vennoten en partners bieden. Dankzij het netwerk lonken er nieuwe horizonten, en daar spelen we gretig op in.” Met veel 
succes, want het bedrijf stelt momenteel 50 eigen mensen en tot 150 onderaannemers tewerk. De omzet is opgelopen tot 31,5 
miljoen euro. “En het staat vast dat dit slechts het begin is”, aldus Marina Doggen. “Niet alleen de range van activiteiten zal nog 
verbreden, ook geografisch hebben we grote, internationale ambities.”

De CEO heeft er nog altijd veel zin in. “Ik krijg nog iedere dag energie van het ondernemen”, zegt ze. “Dit is het mooiste beroep dat er 
bestaat. En dat in een sector die er bijzonder goed voorstaat, want investeren in groene energie brengt nog altijd veel meer op dan 
geld op de bank parkeren…”

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL

MARINA
DOGGEN
GUTAMI SOLAR

“    Mocht ik opnieuw 
beginnen, ik zou 
meer risico’s nemen ”
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Ja, ik winkel graag. Maar -net zoals vele mannen- is dat louter functioneel. Een uur in de supermarkt rondhollen om ingrediënten 
voor een etentje te verzamelen, vind ik prima. Voor de dagelijkse consumptie een bak Cola Zero, een grijs tijgerbrood en 2 bussels 
stoofprei oppikken: prima. En één keer per jaar (ja, één) kan ik het opbrengen om een klerenwinkel binnen te stappen en dan bijna 
alles mee te nemen wat ze in mijn maat hebben. 

Voor dat alles is er echter één voorwaarde: parking voor de deur. En anders ga ik niet. Makkelijker was een politiek correcte stelling 
in te nemen en de loftrompet te zwaaien over de ruime randparkings met aansluitende busverbinding, de bakfietsen waar je een 
forse diepvriezer mee kunt transporteren of de nu al mythische Spartacustram, die shoppen in Maastricht zal verheffen tot de 
ultieme wens van een veroordeelde on death row.

Maar ik doe het niet, omdat mijn doelgroep als functioneel consument wordt miskend. De ecologische lobby gooit ons op dezelfde 
hoop als de shopaholics, die er zowaar plezier in scheppen om hele zaterdagen (of zondagen in het geval van de Village) langs 
boetieks te struinen en bakken met afgeprijsd ondergoed te doorsnuffelen. Zij zijn de exclusieve fine fleur die beleidsmakers voor 
ogen hebben als ze de binnenstad uitroepen tot verkeersvrij belevingswalhalla. Zoals een voetbalstadion, dat maximaal één keer 
per week voor een paar uurtjes wordt opengesteld om de extatische massa te plezieren. Voor en na is alles kil en doods.

Nu leven we gelukkig in een zelfregulerende wereld. Dat hele handelskernen leegstaan terwijl de 
Quartier Bleus, T-Forums en Be-MINE Boulevards floreren, is geen toeval. Als met beschul-
digende vinger wordt gewezen naar de e-commerce, gaat men voorbij aan één van de 
belangrijkste oorzaken: het gefnuikte comfort voor de klassieke consument door 
zijn parking af te pakken. En dan is Bol.com misschien een kinderachtige, maar 
wel een begrijpelijke reactie.

Kurt Meers

DE WINKELHIER
VAN ONS ALLEMAAL
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