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TOPKOK EN TOPMENS: MOKE KARMAOUI 
OVERLEDEN
Nooit meer koken met Moke… Chef-kok Mohamed Karmaoui, beter gekend als Moke, 
is zondag in de vroege ochtend overleden. Hij was op 1 januari nog maar juist 50 jaar 
geworden.

Moke was een echte selfmade man. Hij begon zijn horeca-carrière 
met een frituur, waar hij ook veel zelfgemaakte bereidingen ver-
kocht. Daarna opende hij zijn restaurant met feestzaal: Ter Poorte 
in Wellen. Hij groeide uit tot één van de topchefs in de provincie. 
Intussen bouwde hij ook aan zijn tv-carrière. ‘Koken met Moke’ was 
jarenlang één van de favoriete programma’s op TV Limburg. Alle 
Limburgers hingen aan zijn lippen als hij in zijn ongeëvenaarde stijl, 
vol passie voor het vak, zijn kookgeheimen prijsgaf. De beste recep-
ten bundelde hij trouwens in een reeks van kookboeken.

Na de stopzetting van zijn eigen restaurant, deed Moke diverse freelance opdrachten. 
Hij gaf les aan de kokschool in Hasselt, verzorgde workshops en demo’s, en sprong in 
bij diverse horecazaken die de expertise en goede raad van Moke goed konden gebrui-
ken. Hij was echt een bezige bij. Zo ontwikkelde hij eigen kookmaterialen, verfijnde hij 
nieuwe technieken, bracht hij foodboxen op de markt, en lanceerde hij -niet langer dan 
enkele dagen geleden- zijn eerste podcast.

Moke werd niet alleen als kok, maar ook als mens erg gewaardeerd. Een immer goed-
lachse man, boordevol humor. Welbespraakt, empathisch… Heel sociaal en vrijgevig. 
Een echte volksfiguur met veel talenten, die overal graag was gezien.

Hij is altijd heel positief gebleven, ook al bleef hij niet van het ongeluk gespaard. Een 
zakelijke tegenslag, kanker, slachtoffer van zinloos geweld… Moke wist telkens de blad-
zijde om te draaien en vol enthousiasme zijn weg verder te zetten.

Alles leek de juiste kant uit te gaan, tot hij vrijdag plots heel ziek werd. Hij werd met 
spoed opgenomen in het Jessa Ziekenhuis, waar orgaanfalen en een longontsteking 
werden vastgesteld. De test op het coronavirus was negatief. Hij heeft nog hard ge-
vochten, maar is zondagochtend om 5u20 overleden.

De redactie biedt zijn 2 kinderen, familiele-
den en de ruime vriendenkring van de chef, 
een warme en oprechte blijk van medele-
ven aan. Moke: het ga je goed!

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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Top 10 artikels

“ONDERNEMERSZUURSTOF VERDWIJNT EN WE 
STIKKEN”
Caroline Carpentier en Filip Struyf hebben in 2019 de binnenspeeltuin Tarzan & Jane geopend 
in Heusden-Zolder. De crisis valt hen enorm zwaar. In een open brief lanceren ze een nood-
kreet:

“In 2019 investeerden mijn man en ik meer dan 5 miljoen euro in de grootste binnenspeeltuin 
van de Benelux”, schrijft Caroline. “Al het spaargeld staken we in onze droom, ons huis volledig in 
hypotheek bij de bank. In februari waren we bezig met een tweede en derde vestiging. Vandaag 
zitten we thuis met onze kinderen, is onze zaak gesloten, en heb ik elke dag minder en minder 
zuurstof om te ademen. Het voelt alsof ik langzaam maar zeker stik.”

“Niemand, buiten Bill Gates dan, heeft deze crisis zien aankomen. Ik benijd beleidsmakers en ex-
perten die, met veel te weinig correcte wijzertjes op hun dashboard, tegen de klok én met het 
gewicht van de gehele bevolking op hun schouders, ons door deze crisis moeten loodsen. De 
enige juiste prioriteit was én is het beschermen van de fysieke én mentale gezondheid van ons 
allemaal. De beste remedie: in uw kot blijven.”

“En toch word ik stilaan gek in m’n kot. Niet omdat ik betwijfel dat thuisblijven de beste bestrij-
ding is van het virus. Wel omdat ik moedeloos word van het gebrek aan duidelijkheid, perspectief 
en burgerzin bij een kleine minderheid. Er is veel te veel tegenstrijdige communicatie en veel te 
weinig doordachtheid in maatregelen. Maatwerk is in crisistijden niet altijd realistisch, maar een 
gezonde logica moet altijd de basis zijn.”

“Zo zal voor sommige kleinere ondernemingen 4.000 euro eenmalige steun heel veel zijn. Maar 
voor een middelgrote onderneming zoals de onze, met een gemiddelde vaste kost van 25.000 
euro per maand, is dat, zonder ondankbaar te willen klinken, een druppel op een hete plaat. Wij 
hebben omzet nodig of uitstel van betaling. Toen we dat laatste vroegen aan de bank was het 
antwoord: betaal alle openstaande leveranciers en neem een bijkomend krediet om alle vaste 
kosten te kunnen blijven betalen. 7% intrest is toch een mooi tarief als je gesloten bent en geen 
zicht hebt op heropening, toch? Ik kreeg het Spaans benauwd.”

“Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. Maar dit betekent niet met blanco che-
ques zwaaien. Waarom kan financiële steun niet procentueel en gekoppeld worden aan jaarre-
keningen en balansen? Waarom kan kapitaal wel uitgesteld worden en intresten niet? En waar-
om, net als bij privéleningen, kan het uitgestelde bedrag i.p.v. na zes maanden niet achteraan de 
looptijd bijkomen? Geef bedrijven zuurstof en vooral tijd. Geen eenmalige O2-shot om daarna 
permanent aan de beademing te hangen.”

En ze besluit: “Beste beleidsmakers en experten. 
Na 20 jaar lokaal ondernemerschap geraken we 
stilaan uitgeput en in kritische ademnood. We 
voelen de spanning in ons kot elke dag toene-
men. We denken aan opgeven. Help ons door 
logisch en doordacht te zijn in jullie maatregelen. 
Door iedereen snel een duidelijk perspectief te 
geven. En laat niet alle ondernemerszuurstof 
verdampen, want dan sputtert straks de drij-
vende kracht van onze welvaart. Met alle men-
tale en fysieke gevolgen van dien.”
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GENKSE ONDERNEMER (33) PLOTS OVERLEDEN
Fabrizio Truzzu, zaakvoerder van ICT-firma Bytium in Genk, is vorige week plots overle-
den. Hij werd amper 33 jaar.

De jonge ondernemer genoot zijn opleidingen bij Syntra Limburg en Hogeschool PXL. Hij 
begon zijn bedrijf Bytium in 2015, waarin hij vooral actief was als freelance softwarede-
veloper. Daarnaast was hij sinds 2019 Regional Unit Manager bij softwarehuis Allphi in 
Westerlo, waar hij veel verantwoordelijkheid en aanzien genoot.

Fabrizio Truzzu was gekend als een immer goedlachse jongeman die 
genoot van het leven. Hij hield van muziek en was sportief. Hij over-
leed plots nadat hij door een hartstilstand werd getroffen tijdens het 
joggen.

Online condoleren kan via deze link. De crematie vindt plaats in in-
tieme kring. We wensen zijn vriendin, ouders, andere familieleden en 
dierbare vrienden van Fabrizio veel sterkte toe.

AUTOHANDELAAR-KASTEELHEER CLAES 
OVERLEDEN
In Hasselt is op 1 mei Sebastien Claes overleden. De ondernemer werd 87 jaar. Hij 
maakte zijn fortuin als onafhankelijk Mercedes-dealer en investeerde vervolgens in 
vastgoed. Daar hoorde ook het kasteel van Rapertingen bij, dat hij enkele maanden 
geleden verkocht aan Truienaar Amaury Verelst.

Sebastien Claes was afkomstig van Balen en belandde door zijn legerdienst in Hasselt. Daar vond 
hij zijn vrouw en startte hij zijn eerste zaak. “Het begon met de verkoop van fruit, maar hij scha-
kelde snel over naar auto’s als onafhankelijk Mercedes-dealer”, vertelt zijn dochter Sonja in Het 
Belang van Limburg. “In 1967 opende hij zijn eerste toonzaal in Rapertingen, waar vandaag het 
Chinees restaurant is gevestigd. Amper vijf jaar later was er al een groter gebouw, waar vandaag 
de Cardoen-toonzaal in ondergebracht is.”

Pol, zoals hij door de meeste mensen werd genoemd (Hij wijzigde zelf zijn naam naar Sebastien 
omdat hij dat liever hoorde), investeerde de opbrengsten in vastgoed. Zijn portefeuille, die zo’n 49 
panden en bouwgronden bevatte, werd in februari jongstleden verkocht aan vastgoedmakelaar 
Amaury Verelst. Het kasteel van Rapertingen, waar Claes woonde en overleed, behoorde even-
eens tot de transactie. Hij realiseerde zijn droom om ooit dit pand te kopen en er te gaan wonen.

Sebastien Claes was niet alleen een succesvol ondernemer, hij was ook actief in het verenigings-
leven. Zo steunde hij de lokale voetbal- en wielerclub, én de vogelbond. Hij was tevens een fer-
vent jager.

Familie en beste vrienden brengen hem een laatste groet, nu zaterdag in het kasteel van Raper-
tingen. Onze blijk van medeleven gaat uit naar de talrijke familieleden, zakenrelaties en kennissen 
van Sebastien Claes.
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KARINE VALY (LA BOTTEGA): “ZIEKEN 
VOCHTEN VOOR HUN LEVEN, WIJ OOK”
Karine Valy, boegbeeld van de Limburgse retail, doet haar verhaal over de afgelopen 
weken in een opmerkelijke post. Ze deelt haar emoties, tips en dankbaarheid. Lees mee!

11 mei 2020. Een dag die we wellicht niet rap vergeten. Na bijna 8 weken ging onze winkel 
afgelopen maandag eindelijk terug open. Mijn klein hartje bloeide snel terug open toen ik 
enkele mensen zag wachten voor de deur bij het opengaan. Een geruststelling en een op-
luchting ging door mijn lijf. De afgelopen weken waren een rollercoaster met nooit geziene 
emoties van wanhoop en ongerustheid, maar ook van daadkracht, creativiteit en warmte. 
Onze klanten lieten geregeld verstaan dat ze aan ons dachten. Echt hartverwarmend.

Je winkel moeten sluiten, zo abrupt, zo ingrijpend, is niet iets wat ik dacht dat mij ooit zou 
overkomen. Maar het onvermijdelijke sloeg toe. En terwijl vele mensen (in het ziekenhuis) 
vochten voor hun leven op amper 500 m van onze winkel, vochten wij ook voor ons leven. 
Anders natuurlijk. Een mensenleven is meer waard, dat snap ik wel. Maar als je als gezin 
meer dan 20 jaar lang je lief en leed hebt gestopt in je merk en winkel, en net grote inves-
teringen achter de rug hebt, 100-den collecties betaald aan leveranciers en bijna 40 men-
sen op de payroll hebt, dan begrijp je dat dit voor ons ook een gevecht was van overleven.

De eerste dagen waren we lam geslagen. Onze ogen stonden op oneindig, onze adem 
stokte. Wat nu? Stilaan ging het weer kriebelen. Dit kan niet. Dit mag niet. We moeten 
verder… ‘Kom op’ klonk het in ons hoofd. En dus vlogen we er ten volle in. ‘Never waste a 
good crisis’ werd ons levensmotto voor 8 weken. We zijn er nog heel lang niet. Het bange 
hartje is er nog steeds. Wat met onze stock, onze verkoop, de nieuwe najaarscollectie 
die moet worden aangekocht en vooral ons personeel. Ook wij hebben goede krachten 
moeten laten gaan. Uit pure noodzaak. Een harde, moeilijke beslissing die ik liever niet had 
genomen. Maar we moeten verder, allemaal.

Iedereen die mij kent zal zeggen dat ik een ‘aanpakker’ ben. Ik sta altijd open voor nieuwe 
ideeën en mogelijkheden en heb altijd de neiging alles weer heruit te vinden. Dat houdt 
mij fris en flexibel, net als fashion retail ook is. Vernieuwen, veranderen is de boodschap. 
En net dat zal ik altijd doen. Deze coronacrisis heeft mij wel een aantal lessen geleerd, die 
ik hier graag wil delen. Misschien kan je er wat mee, of biedt het steun:

8 RETAILLESSEN VOOR EEN ‘CORONA-PROOF’-AANPAK (OF TOCH EEN BEETJE)

1. VEERKRACHT
Veerkracht is je belangrijkste troef als ondernemer. Snel schakelen en jezelf durven 
heruitvinden is een must. De oude bedrijfsstrategie mag bij zo’n felle crisis op de schop. 
Je moet snel bijsturen.

2. DE KLANT VINDT ZIJN WEG
Daar waar we vroeger hard moesten trekken om onze klant ook online te laten kopen, 
heeft deze crisis het aankoopgedrag aanzienlijk gewijzigd. Onze klanten wilden graag 
specifiek bij ons shoppen en ons online team heeft heel wat kopers wegwijs gemaakt in 
e-commerce. Sommige producten werden online meer verkocht dan vorig jaar in dezelfde 
periode in de winkel. Fijn te zien dat onze inspanningen op merkgebied de afgelopen we-
ken ons hebben gered met zoveel echte fans.
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3. EEN HYBRIDE MULTICHANNEL MARKETING IS ESSENTIEEL
Dat het onderhouden en versterken van een klantrelatie en een sterk merk hebben be-
langrijk is, daar waren we wel al van overtuigd. Maar dat we de laatste jaren, toch wel 
met een redelijke zware last, hevig hebben geïnvesteerd in een performante webshop en 
contentstrategie (live styling video’s, digitale campagnes, live chat sessions, Insta-sto-
ries, enz.) heeft deze crisis erg zijn nut bewezen. Enkel via digitaal hebben we heel wat 
omzet goed kunnen maken. Het is van belang dat je op de website en webshop dezelfde 
beleving aanbiedt, met dezelfde modepassie en kwaliteitsadvies. Daar gaan we nog meer 
op inzetten.

4. PERFORMANTE DIGITALE SERVICEVERLENING
Ons digitaal team was er al van overtuigd, en nu wij ook. Het is echt mogelijk om online 
dezelfde kwalitatieve dienstverlening te geven als in de winkel: namelijk heel adviserend 
zorgen dat de kleding precies past bij de persoon en haar/ zijn verwachtingen. Met onze 
live styling video’s hebben we hier sterk op ingezet met heel veel enthousiasme van onze 
stylistes én onze klanten.

6. DANKBAAR VOOR ‘WINKELHIEREN’
De consument geeft aan dat ze echt de Belgische retailers waarderen en dat ze meer wil-
len shoppen bij lokale handelaars. De lege winkelstraat werd ineens voelbaar werkelijk en 
mensen reageerden meteen intuïtief op wat belangrijk is: het lokale leven, de economie 
om de hoek en onze maatschappij.

7. ONDERNEMEND, FLEXIBEL EN CREATIEF PERSONEEL
In de retail hebben we de laatste jaren al heel wat shifts moeten ondergaan. Eén van de 
meest ingrijpende is het personeel. Daar waar je vroeger een goede verkoper moest zijn, 
moeten we vandaag de dag meer op zoek naar hybride profielen. Jazeker, het verkoop-
saspect is nog altijd het allerbelangrijkste, maar de klanten shoppen anders. Kennis van 
sociale media, logistieke systemen, digitale platformen is de norm geworden. Elke mede-
werker is ‘ondernemer’ en van hen wordt veel meer verwacht om heel creatief, flexibel en 
ondernemend zijn job op te nemen. En dat hebben we de afgelopen weken erg gevoeld. 
Wij zijn gezegend met een topteam van creatieve, hardwerkende mannen en vrouwen. 
Zonder hen hadden we nooit zo gemakkelijk kunnen schakelen naar andere vormen van 
verkoop. Met succes. Hier zijn we hen heel erg dankbaar voor.

8. SHOPPEN IN UW KOT IS OOK VERWENNERIJ!
Wij hebben de laatste weken erg gemerkt dat fashion niet alleen dient om zich in sociale 
context goed te voelen en uitdrukking te geven aan zichzelf. Maar dat een hoop mensen 
ook fashion kopen als ze ‘in hun kot moeten blijven’ omdat ze zichzelf willen verwennen 
en ook voor zichzelf er goed willen uit zien. Wij kiezen niet alleen voor fysieke hygiëne 
maar ook fashionable mentale hygiëne. De toekomst als moderetailer is dus nog altijd 
mooi en noodzakelijk. Daar zijn wij alleen maar blij om.

Ten slotte, als voetnoot, wij zijn zo ERG dankbaar als moderetailer dat klanten in crisis 
de lokale handelaar- en ons- niet laten vallen, dat ze trouw blijven en dat ze onmiddellijk 
contact namen met ons via digitale kanalen. Een ongelooflijk hart onder de riem. Zonder 
onze trouwe klanten zou het nog veel zwaarder zijn. Zij gaven elke dag perspectief.

Karine Valy

Top 10 artikels
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HOOGMARTENS HELPT QUARTIER BLEU UIT DE 
NOOD
Wie maandag de ondergrondse parking van het nagelnieuwe winkelcomplex Quartier 
Bleu in Hasselt binnenrijdt, passeert ongewild een primeur van Hoogmartens We-
genbouw. Het bouwbedrijf heeft in allerijl én handmatig een asfaltlaag aangebracht, 
waardoor de vloerverwarming niet werd beschadigd en de shoppers in alle comfort 
kunnen ontvangen worden. 

Op 11 mei gaat uiteindelijk de shoppingzone van Quartier Bleu officieel open. Het veel-
besproken winkelcomplex aan de Hasseltse Kanaalkom verwacht een massa bezoe-
kers. De ondergrondse parking is één van de cruciale factoren voor het verhoopte suc-
ces. Logisch dus dat die werken tijdig en perfect moesten afgerond zijn. Toch zaten de 
hoofdaannemers even met handen in haar, toen bleek dat het beton dat was voorzien… 
nog moest drogen en daardoor de deadline niet kon gehaald worden.

Enter Hoogmartens. De wegenbouwer stelde als oplossing voor om een laag in asfalt 
aan te leggen. Dat moest wel manueel gebeuren aangezien er al een ‘verwarmingslint’ 
was aangebracht zodat de inrit ijsvrij blijft als er in de winter wordt gewinkeld. “Een pri-
meur én een huzarenstukje”, klinkt het bij Hoogmartens, dat overigens zopas een nieu-
we website en andere communicatiedragers op de wereld heeft losgelaten. “We zijn 
heel fier op het resultaat en blij dat we ons steentje -letterlijk- hebben bijgedragen aan 
dit mooie project.”

NIEUW SYSTEEM UIT PEER: ZWEMBAD IN 3 WEKEN
We schreven al eerder dat Limburgse zwembadbouwers overstelpt worden met aanvragen. Er 
lopen zelfs al offertes voor uitvoering in het voorjaar van 2021. Andere spelers kiezen bewust 
voor heel andere systemen, die zelfs nog voor deze zomer kunnen geplaatst worden. Zoals 
All-MR/Eurosteelframing, het metaalconstructiebedrijf uit Peer, dat met Quick Pools een op-
bouw-bad in 3 weken klaar heeft.

“Vermits de werkzaamheden van de architecten van de woningbouw grotendeels on hold staan, 
mede door de coronacrisis, zijn wij als werkgever niet bij de pakken blijven zitten en hebben wij 
gebrainstormd hoe wij in deze tijd toch nog productief kunnen zijn”, zegt Ronny Mouling van 
All-MR, Eurosteelframing en nu ook Quick Pools/Design-Pools. “Aangezien de coronacrisis veel 
mensen heeft doen beseffen dat genieten in en rond je eigen woning het nieuwe normaal wordt, 
hebben wij de productie van lichtgewicht frames uitgebreid naar andere toepassingen. Zo stellen 
wij nu met trots een uniek all-in concept zwembadsysteem voor, dat 3 weken na bestelling in de 
Limburgse tuinen kan geplaatst worden.”

In deze opbouwversie zijn geen grondwerken nodig. De afwerking gebeurt naar keuze, inclusief 
pomp/filtersysteem, buitenbekleding en een warmtepomp. “We merken dat de vraag enorm 
groot is. We hebben dus op het juiste moment onze business in een andere richting gestuurd en 
zo de crisis op een positieve manier aangewend”, besluit Ronny Mouling.

Op de website van Quick Pools staat alle info over prijzen en afmetingen.
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KERKHOFS LIQUIDEERT HELFT VAN ZIJN AAN-
BOD
Het verhuurbedrijf voor de eventsector Fungroup heeft naar aanleiding van de coronacrisis 
een drastische beslissing genomen: minstens de helft van de catalogus wordt verkocht. “We 
moeten ons businessmodel herzien”, aldus ondernemer Stefan Kerkhofs. “Om te overleven 
moeten we terug naar de essentie. Jammer, maar na 9 weken lockdown hebben we nog steeds 
geen perspectieven.”

The Fungroup uit Beringen is wereldwijd gekend voor spectaculaire attracties, zoals het elas-
tiekspringen van Benji-Fun. Daarnaast verhuurt de onderneming van Stefan Kerkhofs honderden 
soorten opblaasbare attracties, springkastelen, spellen en diverse andere benodigdheden om 
een evenement te organiseren. Een sector die door de lockdown bijzonder hard wordt getroffen. 
Voor het bedrijf uit Beringen kon de timing niet slechter uitkomen: “We komen net uit de traditi-
oneel erg kalme winterperiode, hebben net een stevige investering achter de rug (3,5 miljoen in 
extra attracties en gebouwen) en zien nu het zomerseizoen bijna helemaal verloren gaan”, aldus 
Kerkhofs. “Dat komt bijzonder hard aan. 35 jaar lang hebben we alles gegeven wat erin zat. Maar 
vandaag hebben we geen enkel toekomstperspectief. We weten totaal niet hoe en wanneer het 
verder gaat, en die onzekerheid geeft ons de nodige stress.”

De situatie heeft Kerkhofs aan het denken, en aan het rekenen gezet. “Opgeven staat niet in ons 
woordenboek. We moeten dus drastische acties ondernemen om sterker uit deze hele crisis te 
komen. Als bedrijf hebben we de afgelopen weken heel goed gekeken naar ons huidige business-
model en kwamen we snel tot de conclusie dat het tijd is om weer terug te gaan naar de essentie 
van de zaak: specialist zijn in unieke, niet-alledaagse attracties. Zoals de kraan-activiteiten en 
de mobiele podia die we verhuren. Maar dat houdt ook in dat we afscheid nemen van minstens 
50% van ons aanbod: alle opblaasbare dingen en honderden andere materialen gaan de deur uit. 
Jammer, maar het is niet anders.”

Stefan Kerkhofs blijft daarnaast wel nog het succesvolle concept Dinner in the Sky aanbieden. 
“Van zodra de horeca open mag, gaan we opnieuw 60 meter de lucht in voor een unieke culinaire 
ervaring”, zegt hij. “Uiteraard met respect voor alle regels rond social distancing. We kunnen dat.” 
De eerste dinners zijn gepland voor 1 september in Alden Biesen.

NIEUW BEDRIJF IN GENK WIL 25 MENSEN AAN-
WERVEN
Brightest, een Antwerpse onderneming die software test, opent een nieuwe vestiging 
op Thor Park in Genk. Onder leiding van de 2 Limburgers David Vandingenen en Kevin 
Pieters zal het team de komende 2 jaar worden versterkt met 25 bijkomende aanwer-
vingen.

“De Thorsite is een hotspot voor technologie, energie en innovatie. Zeg maar de Silicon 
Valley van Limburg”, zegt Managing Partner Pieter Chiau van Brightest. “We kiezen be-
wust voor een dynamische plek waar een aantal jonge bedrijven verenigd zijn.”

“We willen vooral onze regionale verankering benadrukken”, zegt Koen De Wilde, ook Ma-
naging Partner bij Brightest. “Het zijn economisch geen evidente tijden door de pandemie. 
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UW DAGEN DOORBRENGEN BIJ DEMOCO: EEN 
DROOM
Een mooie onderscheiding voor CEO Philip Demot, HR-directeur Ilse Claes en de rest 
van het team bij bouwbedrijf Democo: ze zijn verkozen tot Great Place to Work, en dit 
als eerste in heel België.

Met 800 zijn ze nu: de Democo-llega’s. En dat ze goed gesoigneerd worden, blijkt uit de 
verkiezing van het bedrijf tot Great Place to Work, een titel die jaarlijks wordt uitgereikt 
aan bedrijven die een grondige inspectie met brio doorstaan. De mening van de werkne-
mers over de jobtevredenheid, familiale werksfeer, open communicatie en toekomstplan-
nen, is doorslaggevend bij de beoordeling. Democo is de eerste onderneming die dit jaar 
de prestigieuze onderscheiding binnenhaalt.

“We zijn erg trots op deze erkenning”, aldus gedelegeerd bestuurder Philip Demot. “Al 
sinds de opstart van Democo in 1977, zijn de medewerkers het fundament van ons be-
drijf. De voorbije jaren zijn er sterke veranderingen doorgevoerd, die noodzakelijk waren 
voor de verdere groei. Dankzij de steun, het vertrouwen en de wil om vooruit te gaan bij al 
onze 800 medewerkers, is dat een succes gebleken.”

Een grote pluim voor het binnenhalen van de onderscheiding mag op de hoed van HR-di-
recteur Ilse Claes worden geprikt. Die blijft bescheiden onder de lofbetuigingen. “De titel 
Great Place to Work is een bekroning voor al onze medewerkers”, zegt ze. “Het sterkt ons 
om een steeds betere en hechtere werkplek te maken. Dat is enorm belangrijk in de War 
for Talent. Want vandaag is het niet evident om talent voor lange tijd aan je onderneming 
te binden. Zeker niet in de bouwsector, waar heel wat knelpuntberoepen, zoals ingeni-
eurs, techniekers en calculators te vinden zijn. Deze onderscheiding als beste werkgever 
kan een steuntje in de rug zijn voor ons wervingsbeleid”, besluit ze.

Top 10 artikels

Maar wij geloven sterk in de toekomst in Limburg. Dit is voor ons een logische nieuwe 
stap. Een kantoor in het oosten van het land laat ons toe om nieuwe klanten en mede-
werkers aan te trekken in de regio.”

Met Kevin Pieters (Hasselt) en David Vandingenen (Oudsbergen) komen er 2 Limburgers 
aan her roer van de nieuwe entiteit. “Door de coronamaatregelen gaan we in eerste in-
stantie online en telefonisch op zoek naar nieuwe klanten en lokaal talent”, aldus het duo.

Beide managers hebben een jarenlange ervaring in de testingwereld. “We hebben over-
wogen om een eigen bedrijf op te starten, maar dat zou er precies zo hebben uitgezien 
als Brightest”, zegt David Vandingenen. “We hoeven het warm water niet opnieuw uit te 
vinden. Het was logisch om de handen in elkaar te slaan.”
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Exact 4 jaar staat Raf Degens aan het hoofd van Corda Campus, de exemplarische hotspot 
waar vandaag 235 bedrijven hard timmeren aan de weg naar boven. Daarbij heeft hij slechts 

één doel voor ogen: een aangename werkomgeving creëren voor meer dan 5.000 mensen die 
hier dagelijks hun boterham verdienen. “We zijn goed bezig, maar de grootste fout die we kun-
nen maken is op onze lauweren rusten. Corda Campus moet zichzelf blijven heruitvinden en 
telkens de toekomst voor de volgende 10 jaar verzekeren”, zegt hij.

Raf Degens (°1974) is een echte Zonhovenaar. “Ik ben daar ook naar school geweest. Fijne jeugd gehad. Maar na de 
humaniora wou ik onder de kerktoren uit en zelf mijn weg gaan zoeken. En dus ben ik naar Leuven getrokken om voor 
handelsingenieur te studeren. De vrijheid en verantwoordelijkheid had ik nodig om volwassen te worden. Ik genoot 
ervan om mijn talenten te ontwikkelen en op eigen benen te leren staan. Die jaren in het studentenleven hebben me 
als mens gevormd en daar ben ik dankbaar voor.” In Leuven leerde Raf Degens zijn latere echtgenote kennen. “We 
zijn er nog een hele tijd blijven wonen omdat we beiden in Brussel werkten. Mijn eerste job was bij een klein consul-
tancybureau. Daarna stapte ik over naar Deloitte Consulting. Als jonge snaak mocht ik multinationals adviseren over 
technologie. De eerste 5 jaar was ik veel in het buitenland: Frankrijk, Engeland, de VS en Duitsland. Dat was wel mijn 
ding. Ik kreeg veel kansen en leerde de corporate-wereld van binnenuit kennen. Die ervaring komt vandaag nog altijd 
goed van pas.” 

“GEEN STRAK PAK”
Degens zat bij Deloitte op zijn plaats. “Ik ben een strever van nature en was na 10 jaar klaar om als Director de stap 
naar Partner te zetten. Toch heb ik toen het roer omgegooid. We woonden intussen in Hasselt en mijn work-life balans 
was verre van ideaal. Intussen zag ik in Limburg heel mooie dingen gebeuren in de start-up en scale-up-scène. Daar 

“Over 10 jaar moeten buitenlanders
nog altijd hier de mosterd komen halen”

Raf 
Degens
Raf 
Degens 
Corda Campus
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wou ik wel eens van proeven. Toen ik heel toevallig, via een oud-collega, in contact kwam met Frank Bekkers, heb ik 
de stap naar Mobile Vikings gezet. Hoewel we totaal andere types zijn, klikte het enorm goed met Frank. Hij had het 
niet zo begrepen op consultants in strak pak, maar al snel wisten we een hecht team te smeden. Het begin van een 
fantastische periode. Ik kwam in een totaal andere omgeving en sfeer terecht, waar ik enorm veel kon bijleren. Zowel 
naar jobinhoud (Degens was er COO), als op strategisch en menselijk vlak. Ik ondervond aan den lijve hoe moeilijk het 
ondernemerschap kan zijn, maar ook wat je met de juiste energie en teamspirit allemaal kunt bereiken. Een unieke 
ervaring, waar ik heel dankbaar voor ben.”

“NIET ALS VASTGOEDBOER”
Toen Mobile Vikings aan Medialaan werd verkocht en enkele sleutelfiguren het bedrijf verlieten, was ook voor Raf 
Degens de tijd rijp voor een nieuw avontuur. “Ik besloot vol te gaan voor de job van Corda-directeur, die net vacant 
was”, zegt hij. “Als ‘bewoner’ had ik de ontwikkeling van het campusconcept meegemaakt en ik geloofde sterk in het 
groei-potentieel. Stijn Bijnens zag wel iets in mijn visie om de volgende stappen aan te pakken vanuit een organisa-
tie die denkt als een start-up: met beleving, passie, samenwerking, energie, out-of-the-box denken,… En dus niet 
zoals een grote vastgoedboer die alleen vanuit de ROI redeneert.” En zo werd Raf Degens 4 jaar geleden aangesteld 
als directeur van Corda Campus. “We hebben meteen gekozen om de focus te leggen op technologie en op de ver-
scheidenheid in grootte-orde”, zegt hij. “Technologie vormt de rode draad, de verbinding tussen start-ups, scale-ups 
en corporates. Dezelfde interesses zorgen voor makkelijke connecties en continuïteit. Dat idee heeft goed gewerkt, 
waarna heel wat diensten, zoals advocatenkantoren, eventbureaus of hr-dienstverleners zich bij het netwerk hebben 
aangesloten. Zo heeft de community zich spontaan gevormd tot een solide geheel.”

HANDS-ON
De directeur wist zijn eigen rol en die van zijn team snel te definiëren. “Wat we doen kan opgesplitst worden in 3 grote 
groepen. Ten eerste is er het pure facilitaire gebeuren, van een boom die moet geplant worden en een airco die stuk 
is. Ten tweede zijn we de thuishaven voor de organisatie van activiteiten en events. We brengen mensen samen die 
exposure zoeken en hun netwerk willen versterken. Tot slot is het onze voornaamste taak om te zorgen dat iedereen 
die op Corda werkt, het uitstekend naar zijn zin heeft. We willen constant horen: ‘wat jullie daar gedaan hebben, dat 
is tof.’ Een kwestie van de signalen en behoeften op te pikken en daar op in te spelen. Alles samen een hele opdracht 
voor een team van 18 mensen. Ik verwacht van hen dat ze scherp reageren en hands-on zijn. Ik vraag veel energie, 
maar dat krijgen ze ook terug.”

CHIQUE
Raf Degens is tevreden met huidige stand van zaken. “We mogen als Limburgers heel fier zijn op wat hier is neerge-
zet”, vindt hij. “Er was 5 jaar geleden geen voorbeeldmodel waar we de mosterd konden halen. Alle ideeën zijn spon-
taan gegroeid vanuit een visie, een geloof. LRM heeft als investeerder het lef getoond om daar volledig voor te gaan. 
Nu het concept er staat, vinden we dat allemaal normaal, maar evident was het allerminst. Ik denk bijvoorbeeld aan 
de keuze voor de schuine daken, als symbool van innovatie. Daar zijn pittige discussies aan vooraf gegaan, maar nu is 
het de logica zelve en krijgen we navolging. Overal waar ideeën rijpen rond het opzetten van een technologiecampus, 
kennen ze de Corda Campus, en is de bewondering groot. De kopieën duiken niet alleen op in Antwerpen, Gent en 
Leuven, maar overal ter wereld. Dat vind ik wel ‘chique’. Buitenlandse delegaties die hier in Hasselt inspiratie komen 
opdoen: daar zijn we fier op en dat moet ook zo blijven.”

STRIJKDIENST
Raf Degens gelooft sterk dat het format van de Corda Campus de tand des tijds kan doorstaan. “Een aantal keuzes die 
we hebben gemaakt, zorgen ervoor dat we relevant blijven. Doordat we alleen huurformules aanbieden, gaande van 
een simpele ‘seat’ over een onbemeubelde unit tot een hele verdieping met alle faciliteiten, heeft ons aanbod voor 
ieder wat wils. Onze huurders hangen niet vast aan hun accommodatie en appreciëren dat ze hier heel flexibel op hun 
eigen tempo kunnen groeien. En ook de beleving en het samenzijn zijn bijzondere troeven. Dat zien we nu bijvoor-
beeld heel goed tijdens de coronacrisis. Het thuiswerk botst op zijn limieten. Mensen hunkeren naar sociaal contact, 
ook op het werk: een praatje maken aan de koffiemachine, vergaderen bij een warme maaltijd, zich bijscholen op een 
seminarie of zelfs de was naar de strijkdienst brengen… Die sociale beleving zal altijd een aantrekkingskracht blijven 
hebben, en dan kan je niet beter zitten dan op Corda Campus.”

NEXT LEVEL CAMPUS
Toch weigert de algemeen directeur om op de lauweren te rusten. “Het zou een kapitale fout zijn om niet vooruit te 
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kijken naar hoe ons model er over tien jaar moet uitzien”, zegt hij. “We mogen absoluut niet stilvallen en zijn verplicht 
om te anticiperen op de evolutie in de noden van huidige en toekomstige huurders en bezoekers. Daarom werken we 
momenteel aan een masterplan om de Corda Campus 2.0 op de wereld te helpen. Zonder in detail te treden of op de 
feiten vooruit te lopen, zien de plannen er goed uit. We voelen de steun van onze raad van bestuur, wat uiteraard altijd 
wat makkelijker is als de cijfers goed zijn. De kaarten liggen gunstig om een ‘next level campus’ te realiseren waarbij 
buitenlanders over 5 en 10 jaar nog altijd naar Hasselt komen en zeggen ‘amai, wat is dat hier allemaal’. Om al een 
tipje van de sluier op te lichten: we gaan nog meer inzetten op het behouden en aantrekken van talent. Dat is een 
bekommernis van iedereen hier. Door de faciliteiten te creëren waarin de bedrijven en hun werknemers het uitstekend 
naar hun zin hebben, is het matchen van vraag en aanbod, én de retentie van sterke krachten, een logisch gevolg. Die 
focus geeft een bijkomende dimensie aan Corda Campus, aangezien we niet alleen kijken naar financieel rendement, 
maar ook maatschappelijke relevantie toevoegen.”

TAXICHAUFFEUR
Ondanks de overstap naar een job in Limburg om de work-life balans te optimaliseren, is die persoonlijke doelstelling 
nog niet gerealiseerd. “Nee, maar dat wist ik op voorhand. Het is natuurlijk ook de aard van het beestje. Wat je graag 
doet, doe je met heel veel passie en dan kijk je niet op enkele uren extra. Ik wil toch altijd zelf nog eens checken of de 
events op de campus in orde zijn, en wil zelf een actieve rol spelen in de uitbouw van het netwerk. Onder de mensen, 
tussen de klanten, daar voel ik me goed in mijn vel. En dat is minstens zo belangrijk.” Het werk is dus ook zijn hobby. 
“Ja. Echt uitgesproken activiteiten na de werkuren heb ik niet. Ik spring daarbij een beetje van de hak op de tak. Een 
beetje vanalles, maar niets structureel. Dat is erg moeilijk, zeker als je in het weekend taxichauffeur moet spelen voor 
de hobby’s van je kinderen. Maar ook dat is een momentum waar ik van kan genieten. Je ziet het, ik ben een tevreden 
man.”

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: Luc DAELEMANS
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Niet één maar twee keer had ondernemer Eric Martens het zwarte gat kunnen ruilen voor een groene 
berg. Nadat hij eerst zijn dienstenchequebedrijf Clixxs verkocht aan Trixxo (2017) en een jaar later 

hetzelfde deed met uitzendgroep Flexpoint aan SD Worx, dreigde Martens zonder drukke bedrijvigheid 
te vallen. Een rustgevende plek in de Italiaanse natuur, sinds jaar en dag zijn tweede thuishaven, was een 
logische uitweg geweest. Maar nee, vanuit zijn woonplaats in Bilzen blijft hij actief zijn schouders zetten 
onder meerdere start-ups. Al is het wel iets rustiger dan vroeger. “Ik speel niet meer in de Champions 
League, maar het huidige niveau is best nog competitief”, zo drukt hij het zelf uit.

Eric Martens (58) is een selfmade man. Hij schopte het als speler en trainer tot de hoogste regionen van het voetbal en timmerde 
intussen aan zijn carrière bij VDAB Limburg. Zoals een balvirtuoos het gaatje in de muur vindt, zag Eric het gat in de markt, toen 
eerst de uitzendsector in onze provincie begon te boomen, en nadien ook de dienstencheques ondernemende durvers konden 
gebruiken. Samen met enkele kompanen uit Nederland bouwde hij doorheen de jaren zijn veelzijdige hr-dienstengroep uit tot 
één van de marktleiders, met een omzet van 160 miljoen. In België werkten onder zijn bewind zo’n 3.000 huishoudhulpen, 6.000 
uitzendkrachten en 150 eigen bedienden voor Flexpoint en Clixxs.

LANGE STOK
“Het succesrecept is altijd hetzelfde geweest”, zo blikt hij terug. “De basis was een uitstekend team dat ik rondom mij wist te ver-
zamelen. Ik heb altijd gekozen voor talentvolle mensen met de juiste attitude en ambitie. Ik was hun coach, die een duwtje gaf om 
hun talenten te helpen ontwikkelen. Op die manier konden niet alleen zij persoonlijk, maar het hele bedrijf groeien. Nog een reden 
voor de goede gang van zaken was dat we altijd stap voor stap aan de opmars hebben gewerkt. We zijn altijd rustig gebleven en 
hebben nooit verder gesprongen dan onze stok lang was. En tot slot was er ook wel wat geluk mee gemoeid. Je moet de markt 
betreden op een gunstig moment en de juiste partners tegen het lijf lopen. Met die ingrediënten is onze business tot een succes-
formule kunnen uitgroeien.”

Eric  
Martens

“ Frustrerend hoe je als  
ervaren ondernemer niet 
bent opgewassen tegen de 
coronacrisis”

ex-Clixxs en Flexpoint
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OP EIGEN BENEN
Na de verkoop van zijn ondernemingen ging Eric Martens al snel nieuwe uitdagingen aan. “Stil zitten of een sabbatical nemen: dat 
is niks voor mij. Nu ook met de coronacrisis: ik moet bezig kunnen zijn en hunker naar sociale contacten met vrienden en zaken-
relaties. Daarom heb ik me geëngageerd voor de begeleiding van een aantal startups. Vanuit de rol als coach kan ik mijn kennis 
en ervaring doorgeven aan de volgende generaties. Zo is mijn oudste dochter Mariek onlangs gestart met haar vastgoedkantoor 
Optie M. Ondanks de coronaperikelen doet ze het heel goed. Als ze mijn gedacht vraagt, zal ik dat geven. Soms pikt ze de dingen op 
die ik haar heb ingefluisterd, maar niet altijd. Wie op eigen benen wil staan, neemt natuurlijk niet alles aan wat de ouders zeggen... Ik 
ben er ook voor mijn zoon Stijn, die zelfstandig technieker en landbouwer is. Uitstekende vakman die blij is als hij wat zakelijk advies 
krijgt om zijn busi ness te optimaliseren.” 

Een ander bedrijf, waar Eric aandeelhouder van is, heet Proterra Projects. “Samen met 2 vennoten doen we de projectontwikkeling 
van kleine, kwalitatieve appartementsgebouwen. We zoeken interessante locaties voor 6 tot 10 eenheden. Een heel interessante 
business waar ik nog veel van opsteek.” Daarnaast is hij ook eigenaar van The Cleaning Factory, een schoonmaakbedrijf, dat hij zelf 
van dichtbij opvolgt. “Een groeiverhaal, waarin ik vooral de mensen begeleid in de transitie naar een grotere, professionele organi-
satie. Zoals vroeger dus, maar op een andere schaal. Al is de baby intussen al flink uit de kluiten gewassen…”
 
En alsof dat allemaal nog niet volstaat, is Eric Martens ook betrokken bij Odyn, een start-up in de HR-sector die op basis van mo-
derne technologie vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moet matchen. Een Tinder voor jobs, zeg maar.

ZORGENKIND
En hoewel hij in deze fase van zijn carrière vooral de zakelijke zorgen wou verminderen, blijven er bekommernissen opduiken. 
“Dan denk ik aan The Crew Factory, ook één van de bedrijven waar ik in investeer. Het is een hecht team van 30 vaste mensen, 
die sinds jaar en dag podia en technische installaties opbouwen op grote festivalweides en concerthallen in heel Europa. Ik moet u 
niet vertellen dat hun activiteiten door de coronacrisis helemaal zijn weggevallen. Van de ene op de andere dag: niks meer. Nada. 
En daar sta je dan, met een pak vaste kosten en geen enkele euro omzet. Ik moet zeggen dat ik zoiets in mijn hele carrière nooit 
heb meegemaakt. Het is heel frustrerend dat je ondanks alle ervaring en netwerk hier geen wondermiddel voor kunt toveren. We 
proberen wel om een aantal mensen te verschuiven naar andere taken, zoals klus- of schoonmaakdiensten, maar dat volume is 
beperkt. En de mensen moeten het ook willen, want de festivals en concerten zijn hun hele leven. Een moeilijk verhaal, waar we 
desondanks toch het beste van proberen te maken. Hopelijk keert het tij snel.”

BELLA ITALIA
Wat vele insiders nochtans hadden verwacht, vertoeft Eric dus 
niet permanent op een berg in Toscane. “Italië is het tweede 
thuisland van mijn vriendin en ik ben er ook heel graag”, geeft 
hij toe. “Het is de ideale plaats om van ‘het goede leven’ te ge-
nieten. En dat gaan we zeker doen. Maar onze dochter is nog 
schoolplichtig, en willen we haar graag hier het onderwijs laten 
volgen. Ik kan voorlopig ook de zakelijke verantwoordelijkheden 
moeilijk loslaten. En ik ga nog veel te graag een fietstochtje ma-
ken met mijn vrienden. Want als er iets is dat ik in deze corona-
tijden hard mis, is het dat wel. Dan kan ik de extra corona-kilo’s 
er opnieuw affietsen. Als we tenminste niet te lang blijven han-
gen voor de nabespreking”, besluit hij lachend.

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL
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Aerotrim 
Pelt

 Na grote brand én corona:
“ Elke tegenslag is een  
 opportuniteit”

Voor de bijgelovigen onder u: het was op de dertiende dag van februari 2018 toen de productieaf-
deling van Aerotrim in Pelt grotendeels werd vernield door brand. Met veel creativiteit en door het 

ontwikkelen van flexibele oplossingen kon echter de continuïteit van het bedrijf verzekerd worden. “We 
konden de klanten immers niet vragen om over 2 jaar nog eens terug te komen”, aldus General Manager 
Herman Standaert. Het bedrijf vocht voor wat het waard was. Met succes. “En net toen we bijna volledig 
op schema waren, zorgde de coronacrisis voor alweer nieuwe uitdagingen…”

Aerotrim vult per dag zo’n 100.000 spuitbussen af voor klanten in sectoren als industrie, huis en tuin, automobiel en cosmetica. 
“De samenwerking met onze klanten verloopt volgens 3 verschillende scenario’s”, vertelt de General Manager. “Ofwel wordt de 
door de klant aangeleverde werkstof afgevuld in verschillende types van aerosolen, ofwel gaan we aan de slag met de recepturen 
die door onze klanten zelf werden samengesteld, ofwel ontwikkelt onze eigen R&D-afdeling exclusieve formules om een product 
op maat te maken. Dat gebeurt steeds onder het eigen logo en merk van de klant, waarbij Aerotrim ook mee waakt over het 
imago en de kwaliteitseisen.”

Een succesformule, die al sinds de start in 1955, een gestage groei inhoudt. “We zijn altijd een familiebedrijf geweest, en dit is 
zo gebleven, ook na de overname door Soudal in 2008”, zegt Herman Standaert. “Al 12 jaar maken wij deel uit van een sterke 
mondiale groep, waarbij we genieten van de schaalvoordelen, de ondersteuning en merkbekendheid van het wereldwijd vertakte 
Soudal. Tegelijk blijven we een lokaal verankerde KMO die zijn eigen koers kan uitstippelen.”

BRAND!
Het parcours kende vele ‘ups’, maar in het recente verleden ook een aantal forse dipjes.  “Een drietal jaar geleden stegen de orders 
boven onze productiecapaciteit uit”, weet Herman Standaert. “Daarom werd beslist om te investeren in een volledig nieuwe fa-
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briek met een productieapparaat dat aan de meest recente regels rond veiligheid en milieu voldeed. In 2016 ging de eerste spade 
in de grond.  Ondertussen werden ook de bestaande werkprocessen geoptimaliseerd en werd in 2017 succesvol overgeschakeld 
naar 2 shifts om het groeiende orderbestand te verwerken.” Toch kwam aan de opmars een abrupt einde. “Het was op 13 februari 
2018 dat we getroffen werden door een grote bedrijfsbrand”, herinnert Herman zich. “Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen en 
was er alleen materiële schade, maar het hele hart van Aerotrim was diep geraakt. De capaciteit die we pas hadden opgebouwd, 
waren we eensklaps opnieuw kwijt. Meer nog: er moest dringend iets gebeuren om onze klanten te kunnen behouden. In onze 
sector kan je immers niet vragen dat ze op jou blijven wachten. Als je niet snel kan leveren, hebben klanten geen andere keuze 
dan op zoek te gaan naar een alternatief.

Vandaar onze beslissing om een externe productiestructuur op te zetten en de hele orderportefeuille van 20 miljoen spuitbussen 
bij concullega’s onder te brengen. Absoluut niet evident, want om onze 1.500 recepturen te kunnen maken, hadden we maar 
liefst 14 verschillende partijen nodig.” Aerotrim leverde alle componenten en grondstoffen aan, en stond tevens in voor de kwa-
liteitscontrole, zodat de service naar de klanten kon gewaarborgd blijven. “Zowel logistiek als administratief was dat een grote 
uitdaging voor het hele team. En intussen bouwden we met de steun van moederbedrijf Soudal, de eigen faciliteiten opnieuw 
op.  Zo waren we na een aantal maanden al beperkt terug actief en wisten we de continuïteit voor onze klanten te waarborgen.”

TE GRABBEL
De heropbouw ging gepaard met een fors investeringsprogramma. “We hebben van de nood een deugd gemaakt, en vanuit 
Soudal werd meteen 15 miljoen euro vrijgemaakt voor een volledig nieuwe fabriek, magazijnen en moderne kantoren”, aldus nog 
Herman Standaert. “In juni 2018 waren de kantoren al klaar. Voor de productie werden nieuwe machines aangekocht en werd 
een hypermoderne, volautomatische mengafdeling ontwikkeld. Dit alles brengt ons terug naar de top van de sector in aerosol-
producten.”

Stap voor stap nam Aerotrim de productie opnieuw in eigen handen. “Daar waren een aantal goede redenen voor”, zegt de Gene-
ral Manager. “Ten eerste was de productieprijs bij onderaannemers hoger omdat onze producten voor hen niet standaard waren 
en een speciale verwerking vereisten.  Daarnaast wilden we niet al onze recepturen zomaar te grabbel gooien en tot slot hadden 
we gemerkt dat de specifieke Aerotrim-service en flexibiliteit niet eenvoudig te evenaren waren. In die periode hebben we dus 
niet alleen veel geleerd over de anderen maar ook over onszelf.”

GEEN PANIEK
Het investeringsprogramma zou normaliter medio 2020 voltooid moeten zijn. “Maar toen kwam opeens de coronacrisis en 
moesten de laatste bouwwerken naar achter worden geschoven op de planning”, weet Herman Standaert. “Daardoor konden we 
de productie niet verder opschalen met de resterende 40%.  Heel vervelend, want opnieuw moesten we ons actieplan hertekenen 
en andere oplossingen uitwerken.  Er was nooit paniek, want vanuit de vorige crisis hadden we geleerd om zo positief mogelijk 
om te gaan met elke nieuwe uitdaging.”

Naast de verdere opstart van de eigen activiteit, koos de bedrijfsleiding ervoor om ook een rol te spelen in de aanpak van de 
Covid-19-pandemie met de productie van een reeks gecertificeerde ontsmettingssprays voor de medische sector. “Enerzijds 
gebeurde dat op vraag van onze vakvereniging, anderzijds zijn wij ons ook erg bewust van onze maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid”, stelt Standaert. “Dit maakt deel uit van wat wij soms de Soudal-cultuur noemen. Zo zijn we van mening dat onze grond-
stoffen best prioritair aangewend worden voor producten die in sommige sectoren extreem noodzakelijk zijn.  Daarom hebben 
we zeer vlug onze productie hebben omgeschakeld en werd een belangrijk deel van onze capaciteit hiervoor gereserveerd.”

BLIJVEND AANBOD
Het initiatief van Aerotrim viel zodanig in de smaak dat de ontsmettingsproducten ook in de toekomst vast onderdeel van het 
gamma zullen worden. “En onze R&D-afdeling heeft de opdracht gekregen om nog andere, soortgelijke gels en sprays te ont-
wikkelen.  Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat onze manier van leven en onze sociale contacten volledig anders zullen verlopen.  
Daarom zal er ook in de toekomst blijvend vraag bestaan naar betaalbare en efficiënte ontsmettingsmiddelen. Als ik het huidige 
aanbod bekijk, zie ik nog een grote opportuniteit voor de juiste prijs-kwaliteitverhouding en de voortdurende innovaties die wij als 
Aerotrim kunnen bieden.”

En zo kan Aerotrim opnieuw groeien naar de volledig capaciteit en tegelijk nieuwe markten aanboren. “Op het hoogtepunt in 
2018 stelden we 110 mensen tewerk en realiseerden we een omzet van 18 miljoen euro. We hopen in 2021 opnieuw naar deze 
cijfers te evolueren. Het zal een beetje afhangen van hoe de crisis zich ontwikkelt, maar onze fabriek is er alvast klaar voor”, besluit 
Herman Standaert.

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

Raf Ketelslagers is een naam die in de eventsector weerklinkt als een hamerslag op een koperen 
ketel. De gekende fotograaf heeft door de corona-maatregelen zijn orderboekje flink zien min-

deren. En wat doe je dan? Samen met zijn vrouw een lokale verswinkel beginnen…. Een nieuwe blok 
in zijn ondernemersverhaal: dat is Verswinkel Lekker Dichtbij in Kermt.

Verswinkel
Lekker Dichtbij
Verswinkel
Lekker Dichtbij
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New Kid on the Block

1.  Waarmee heb je het spaargeld verdiend dat je in de zaak hebt gestopt? 
  “We hebben eigenlijk niet veel moeten investeren om te starten. Onze opstart heeft maar 2 weken geduurd, waar-

door we snel inkomsten hadden om onze eerste dringende facturen te betalen.”

2.  Heb je er ooit aan gedacht om samen met iemand anders je onderneming op te starten? 
  “Ja, met mijn vrouw. Het is de bedoeling dat zij de winkel gaat verderzetten als ik terug full-time kan fotograferen.”

3.  Moet je jezelf in de startfase dingen ontzeggen omdat je geen volwaardig loon kunt uitkeren? 
  “Het enige dat je echt tekort komt in de startfase is tijd om daarover na te denken. We zijn gestart als eenmans-

zaak, maar dat gaan we vrij snel optimaliseren. En dan kunnen we wel bekijken hoe we een volwaardig loon kunnen 
uitkeren.”

4.  Heb je een Plan B achter de hand voor het geval de start-up toch niet het verhoopte succes wordt?
  “We gaven ons project 3 maanden. Plan B was dus om te stoppen. Maar we zijn nu wel al aan het bekijken hoe we 

de toekomst gaan inplannen. Dus het lijkt erop dat plan A het juiste was.”

5.  Heb je hulp gekregen van instanties of personen die cruciaal waren om de stap naar ondernemerschap te wagen?
  “We zijn gestart in het begin van de coronacrisis en onze eerste bezorgdheid was of  het mogelijk was om in deze 

periode een zaak op te starten. Unizo en onze boekhouder AFS-Care waren verrassend snel om ons de nodige info 
te bezorgen, zodat we op een veilige manier en financieel gezond konden starten. Ook al onze leveranciers waren 
enthousiast over ons verhaal en wilden hun ervaringen en kennis graag met ons delen. Net als de vorige eigenaars 
van de bakkerij.”

6.  Zou je naar het buitenland verhuizen als blijkt dat zo de slaagkansen van je start-up verhogen? 
  “Een lokale winkel verhuizen is uiteraard niet mogelijk. Maar zelf de wijde wereld intrekken: ja. Zeker als de kinderen 

ouder zijn. We combineren een samengesteld gezin en mijn fotografiebedrijf, samen met deze nieuwe uitdaging. 
Dat is voorlopig al moeilijk genoeg.”

7.  Vind je dat start-ups in Limburg meer of juist minder ‘gepamperd’ moeten worden? 
  “Niemand moet ‘gepamperd’ worden. Als je hard wil werken zijn er genoeg mensen die je willen bijstaan en onder-

steunen.”

8.  Met welke Limburgse ondernemer zou je over 20 jaar graag vergeleken willen worden? 
  “Tom Hendrikx van Stoneable en Arteba. Tom was één van de eerste klanten die mij als beginnend fotograaf, nu 18 

jaar geleden, heel veel beginnersfouten heeft laten maken en toch steeds is blijven geloven in mij. Zijn eerlijke en 
nuchtere manier om bedrijven te laten groeien en uit te bouwen maken van hem alvast mijn grootste voorbeeld.”

9.  Wat doe je om de concurrentie in je sector voor te blijven? 
  “We willen alleen maar kwaliteit leveren. En luisteren naar onze klanten. We trachten niet te concurreren met onze 

collega’s in het dorp, maar willen een aanvulling zijn op wat volgens ons nog ontbrak.”

10.  Zou je zwichten voor een miljardair die straks aan je deur staat om je start-up over te nemen? 
  “Waarschijnlijk wel ja! En dan beginnen we misschien toch iets in het buitenland ;-) Stilzitten zit niet in ons bloed.”

11.  Welk cadeau zou je het eerste personeelslid geven dat 20 dienstjaren op de teller heeft?
 “Samen een reis maken, waar we het uitgebreid kunnen gaan vieren!” 

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL
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Limburg voor de lens

Mondmaskers
Op de horeca en nog enkele andere ongelukkige sectoren na, is de bedrijvigheid in onze Lim-

burgse bedrijven hervat. Toch moeten we even gewoon worden aan de collega’s, leveranciers 
en klanten die zichzelf beschermen tegen het coronavirus. Een mondmasker, schort, handschoe-
nen of zelfs een plexi gezichtsmasker, zijn het nieuwe normaal. Kan jij er al aan wennen? Onze 
fotograaf trok de wijde wereld in om werkende mensen te fotograferen die zich helemaal aan de 
nieuwe veiligheidsvoorschriften hebben aangepast.

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: Luc DAELEMANS
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Spraakmakend

Het waren niet alleen de mondmaskers die afvielen in de nasleep van de regeringsbeslissing over 
de voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zolder-Lummen Zuid. 

Het reserveren van 27 hectare industriegrond op een locatie die door economische experts als ‘best 
gelegen in Vlaanderen’ wordt omschreven, zorgde voor een stortvloed aan (vooral) ongenuanceerde 
meningen en reacties uit verdachte en onverdachte hoeken. Als het gaat om een wig te drijven tussen 
economie en natuur, en/of daar politiek garen uit te spinnen, voelen velen zich geroepen om zich als 
voorvechter uit één van beide kampen te profileren. Nochtans blijft iedereen ongelukkig achter na 
deze beslissing, zo blijkt. Een overzicht:

De Groene Delle

Eerst kort even de feiten: Naast het Albertkanaal en ten zuiden van het Klaverblad (waar de E313 en E314 elkaar kruisen) ligt sinds 
jaar en dag een grote lap grond. Een deel ervan bestaat uit overtollige bagger die bij het uitgraven van het kanaal en de aanleg van 
de wegeninfrastructuur, in de directe omgeving werd neergepoot. Andere percelen zijn historisch onaangeroerde stukken wildernis, 
eigendom van adellijke families en De Vlaamse Waterweg (vroeger NV De Scheepvaart). Een aanzienlijk deel werd ingekleurd als in-
dustriegebied (Zolder –Lummen Zuid) en bevat vandaag aan weerskanten van de Dellestraat toonaangevende bedrijven als Sabca, 
UPS, Febelco, Puratos, P&V, GRL, enzovoort. Andere delen bestaan al tientallen jaren uit heidegrond (zo vastgelegd op 12 februari 
2010), die door de verwildering grotendeels is uitgegroeid tot een bosrijke omgeving. Nog andere lappen dienen als vruchtbare 
landbouwgrond en een beperkte oppervlakte is ingepalmd voor residentiële doeleinden. Voorwerp van discussie is een stuk van 
102 hectare dat naast de bestaande industrie is gelegen. De zone is vandaag grotendeels begroeid door vegetatie en bevat enkele 
(door zandwinning ontstane) vijvers, waaronder het befaamde ‘Koet’, een plas die op warme dagen als gratis recreatieoord fungeert. 

Nu is het zo dat de Vlaamse Regering besliste (23 april 2004) om in het kader van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) 
op meerdere plaatsen in Limburg en Antwerpen een aantal strategische ‘zoekzones’ vast te leggen, die mogelijk geschikt zijn om 

“Alles voor mij en niets voor ander:
De wig tussen economie en natuur”
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duurzame economische activiteiten te ontwikkelen. Voorbeelden zijn de huidige locatie van bedrijven als Nike en Ebema. Zo ook de 
zoekzone Zolder-Lummen Zuid, maar liefst 102 hectare groot. Diverse uitgebreide studies, waaronder het Plan-MER (milieu-effec-
tenrapport van 23 juni 2014), wezen uit dat om de stukken waardevolle natuur niet te vernietigen, slechts een beperkte inname van 
deze zoekzone voor bedrijvigheid kon overwogen worden. Dit resulteerde in een voorontwerp GRUP, dat op 8 februari 2018 werd 
goedgekeurd door de provincie, de betrokken gemeenten en adviserende instanties, waaronder Agentschap Natuur en Bos (met 
uitzondering van het departement Landbouw). De Vlaamse regering (Kris Peeters) hakte in die zin de knoop door begin 2018. De 
conclusie was om 26,5 hectare (5,5 was al toegewezen aan Febelco) te reserveren voor de creatie van een hoogwaardig bedrijven-
terrein, voorbestemd voor de vestiging van een Europees of regionaal watergebonden distributiecentrum. In het fameuze SALK-ac-
tieplan voor de relance van Limburg, werd de realisatie hiervan als een prioriteit vastgelegd. Er was consensus over de voorwaarde 
om een deel te compenseren met extra natuurgebied. De rest van de 102 hectare zou voor eens en altijd worden gevrijwaard als 
natuurgebied. 

Het zijn die conclusies die nu in mei 2020 door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en de rest van de Vlaamse regering zijn 
goedgekeurd als ‘voorlopige vaststelling van het GRUP Zolder-Lummen Zuid’.

Iedereen content, zou je zeggen, want er komt gegarandeerd extra plaats voor duurzame logistiek met minstens 500 jobs (naar alle 
waarschijnlijkheid een veelvoud daarvan), én er is de vrijwaring van een groot natuurgebied, dat door de compenserende maatre-
gelen nog fors aan terrein wint. Maar: niets was minder waar. Alle partijen kwamen met een statement om hun ontevredenheid te 
uiten. Zoals:

- De Groenen:
  Vlaams Parlementslid Johan Danen was “ontgoocheld en vooral boos!” Hij sprak vooral over de timing. “Wat een arrogantie van de 

Vlaamse regering om dit dossier er net nu door te jagen. Dat dit nu wordt goedgekeurd door uitgerekend een Limburgse minister 
van Omgeving, tart alle verbeelding. De provincie kleurt steeds grijzer, terwijl er nog honderden hectares industriegrond onaan-
geroerd bijliggen in Limburg. Op deze manier zagen we de tak af waar we met z’n allen op zitten, terwijl corona net aantoont hoe 
belangrijk natuur is.” Over de bescherming van het natuurgebied echter geen woord. Dat deze beslissing na jaren van studiewerk 
en overleg al in 2018 werd genomen evenmin.

-  De werkgeversorganisaties:
  Ruben Lemmens van VKW Limburg en Johann Leten van Voka Limburg toonden zich blij met de beslissing om een deel van het 

gebied te ontwikkelen als bedrijventerrein. Toch waren de 2 gedelegeerd bestuurders vooral ontgoocheld dat niet de hele zoek-
zone van 102 hectare voor industrie werd gereserveerd. “Het maximaler aanwenden van de aanwezige unieke potentie van dit 
terrein had een nog grotere ‘boost’ kunnen geven aan de economische slagkracht van Limburg.” Of nog: “Deze ‘overwinning’ heeft 
een bittere bijsmaak aangezien slechts 27 hectare aan de industrie wordt toegewezen.”

-  De landbouwers:
  “De landbouw is de enige die met deze beslissing écht reden tot klagen heeft”, aldus Sonja De Becker, voorzitter van de Boeren-

bond. “Naast de 13 hectare die omgezet wordt in natuur en de 10 hectare natuur die nog moet gecompenseerd worden omdat ze 
industrie wordt, zal de landbouw hoogstwaarschijnlijk ook opdraaien voor de boscompensatie. Blijkbaar is voor de minister land-
bouw noch belangrijk voor de economie, noch belangrijk voor het klimaat. Wij zullen ongetwijfeld via al onze kanalen de bezwaren 
overmaken.”

-  De natuurverenigingen:
  Net zoals bij de politici van Groen was het oordeel over de regeringsbeslissing erg zwart-wit bij de actiecomités en woordvoer-

ders van de traditionele natuurlobby. Ze gingen met beide voeten vooruit in tegen de beslissing van de regering. Enige nuance, 
laat staan waardering voor de vrijwaring en compensatie ten voordele van de natuur, ontbrak. De minister en bij uitbreiding de 
hele politiek, Voka-baas Johann Leten, ‘de economische lobby’ en andere vertegenwoordigers die in ‘het andere kamp’ worden 
geplaatst, moesten het ontgelden “omdat elke gekapte boom er één teveel is en elke vierkante meter bos als waardevolle natuur 
wordt bestempeld”.

-  De recreanten:
  De honderden sporters, zonnekloppers en zwemmers die bij goed weer in De Groene Delle opduiken, zien hun vrijetijdsbesteding 

ingeperkt door de vastlegging als natuurgebied. Voor recreatie had de landkaart op die plek een ander kleurtje moeten krijgen. Het 
gevaar bestaat dat het oneigenlijke gebruik van de ruimte escaleert tot een kat-en-muisspel tussen de recreanten enerzijds en 
de ordehandhavers en rabiate natuurbeschermers anderzijds. Want het lijkt weinig waarschijnlijk dat luidruchtige feestjes, picnics, 
boottochtjes, zwerfvuil of moutainbikers zullen getolereerd worden bij verstoring van het natuurlijke biotoop.
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-  De zijlijn-supporters:
  Aangevuurd door enkele opiniemakers, werd de onverzoenbaarheid van economie en natuur gepredikt en uitvergroot. Dat re-

sulteerde onder meer in enkele petities, die door duizenden mensen werden getekend. Zoals die van Bilzenaar Robby Moors: 
“Waarom opnieuw natuurgebied opofferen voor industrie terwijl er zoveel leegstaat? Ik ben helemaal geen extremist, maar er 
mag weleens een duidelijk signaal worden gegeven aan de politiek. Luister eens naar de mensen, in plaats van altijd naar de eco-
nomische belangen. Het wordt tijd dat we spaarzaam omgaan met de natuur.”

-  De minister:
  Hoewel ze intussen een olifantenhuid heeft gekweekt, was het voor minister Demir geen pretje om op sociale media en in de pers 

afgeschilderd te worden als ‘bomenkapster’, terwijl haar inspanningen voor de natuurbescherming amper gehonoreerd werden. 
De aanvallen en insinuaties noopten haar om te reageren met een feitenrelaas, en met een sneer naar een journalist die ze voor-
ingenomenheid verweet.

Conclusie
In deze hele discussie heeft elke partij het bijzonder moeilijk om af te stappen van het Grote Eigen Gelijk. Hun objectieve waardebe-
paling over natuur én economie is erg veraf. Dat is niet verwonderlijk bij gebrek aan wetenschappelijke meet- en evaluatiemidde-
len om appelen met citroenen te vergelijken. De tegenstelling wordt hierdoor alleen maar uitvergroot, wat het politiek onmogelijk 
maakt om een gedragen compromis naar voor te schuiven.

Onze mening? Op zich is de extreme tweedracht die in dit dossier erg zichtbaar wordt, geen eenmalig verschijnsel. De radicalisering 
naar 2 uithoeken van het spectrum is een algemene maatschappelijke tendens die zich bijvoorbeeld ook in de politieke voorkeur 
manifesteert. Elk standpunt verglijdt in wij en zij. Frontvorming met medestanders van het Grote Eigen Gelijk is intussen de norm, 
altijd en overal. Daarbij is het vaak belangrijker om tégen de andere te zijn dan voor de eigen argumentatie. Compromissen sluiten 
is niet mogelijk. Niets is nog verzoenbaar. Het is in coronatijden kiezen voor economie OF voor gezondheid. Het is in ruimtelijke dos-
siers kiezen voor economie OF milieu. (Tenzij je Stijn Bijnens heet en in het habitat van de lentevuurspin een reusachtig zonnepark 
wilt aanleggen). Het gevolg is dat elke mening en beslissing leidt tot discussie en tweespalt, en uiteindelijk alleen maar gefrustreer-
de verliezers oplevert. Want het is toch nooit goed, en nooit genoeg. Kunnen afstappen van de persoonlijke, puur sentimentele en 
bijgevolg subjectieve waardebepaling, is geen kwaliteit van de 21ste eeuw meer. Dat wordt door de coronacrisis pijnlijk uitvergroot. 
Of het nu gaat om mensenlevens (Welke patiënten gaan we beademen en welke niet?), bedrijven (Moeten we de zwakkelingen van 
voor de crisis redden of failliet laten gaan?) of natuur (Hoe zelfdzaam moet een insect of struik zijn om als waardevol te worden 
bestempeld?): daar heeft iedereen andere ijkingspunten en referentiekaders voor, bepaald door persoonlijke betrokkenheid, opvoe-
ding, peer pressure, traumatische ervaringen, studies, politieke voorkeur, begeesterende inspiratiebronnen, enzovoort. En telkens 
vinden we wel een wetenschapper, opiniemaker of andere frontgenoot die onze mening onderschrijft met hele of halve waarheden. 
Of om te besluiten: we zijn nog niet aan de nieuwe patatjes!

   Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: MiL
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Den bureau van de CEO

Louis Kemps
CEO van hr- en facilitaire dienstengroep Itzu

“ Als Erik Gerits dit leest, mag ik misschien 
op de ploegfoto met KRC Genk”

Als CEO van een groep die in 2019 1.900 vaste medewerkers en 20.000 uitzendkrachten aanstuurde, heeft 
Louis Kemps best wel een grote verantwoordelijkheid. Toch blijft hij altijd kalm, vrolijk en enthousiast. Zijn 

kantoor op de Ilgatlaan in Hasselt geeft enkele bijzondere geheimen prijs: een foto van STVV, terwijl zijn bedrijf 
partner is van KRC Genk? Een collage van Pukkelpop en een bureaustoel die een zwaar letsel kan opvangen?  We 
ontdekten het allemaal bij een bezoek aan het hoofdkantoor van Itzu…

Het is al behoorlijk druk op de Hasseltse grote ring als we onder een stralende zon naar de uitvalsbasis van Louis Kemps rijden. Hele-
maal op het einde van de straat, vlak tegen de spoorweg, huist Itzu in een modern, strak en mooi ogend kantoorgebouw. Het is niet 
het enige ‘huis van vertrouwen’ voor Kemps, aangezien hij ook investeerder is in diverse andere bedrijven. De CEO is tevens gekend 
als een ondernemer die zich in het maatschappelijke debat mengt. Dat bleek nog maar pas, toen Kemps het weliswaar goedbedoel-
de wetsvoorstel van Meryame Kitir over tijdelijke werkloosheid kelderde, omdat het volgens hem het omgekeerde effect bereikt.



27

Den bureau van de CEO

We bellen aan, een vriendelijke receptioniste verwittigt Louis, die 
ons zelf komt ophalen. Zijn rijzige gestalte valt op, hij leidt ons door 
omzeggens lege kantoorlandschappen – “Telewerken, weet je wel” 
– en enkele gangen naar zijn kantoor, helemaal achteraan.

BLIND GEKOCHT
In het gebouw, zelf opgetrokken in 2012, wordt het strakke accent 
doorgetrokken. “Een prima locatie hier, kort bij het stadscentrum, 
prima met de fiets bereikbaar”, vindt Kemps. “Alleen té succesvol, 
met de nodige problemen zoals parkeren en geen aansluiting met 
openbaar vervoer. Maar daar wordt aan gewerkt.  Hopelijk werkt 
stad Hasselt mee aan de uitbreiding van de parkeermogelijkheden.”

Binnen overheersen witte wanden, zwarte of donkergrijze deuren 
en raamkaders, zwarte half-doorzichtige gordijnen, beige lami-
naatvloeren… Veel lichtinval ook: de zon draait de hele dag aan zijn 
bureauramen voorbij. De grote patio in het midden van het gebouw 
trekt heel veel licht binnen. De inrichting weerspiegelt de waarden 
van het bedrijf: transparantie, iedereen gelijkwaardig. Er is ook be-
wust gekozen om sollicitanten een aangename verwelkoming en 
wat huiselijkheid te bezorgen. Weinig groen, behalve enkele orchi-
deeën en een palmplant die overleven sinds de officiële opening. De 
binnenhuisarchitect die de inrichting deed, werkt nu mee aan het 
tv-programma Blind gekocht.

Een fiere Louis Kemps: “We investeerden in dit gebouw al voor het 
EPC-gebeuren, in een heel speciaal koelsysteem met permanente 
luchtzuivering en zonder airco: adiabatische topkoeling genaamd. 
Gezonde lucht is erg belangrijk om ’s avonds niet met barstende 
hoofdpijn thuis te komen na een dag in een duf kantoor. Hier in het 
weekend werken is trouwens heel rustgevend. Dat is in de week 
van 7-8 uur ’s morgens tot ’s avonds gemakkelijk 20u, niet vanzelf-
sprekend.”

Geen eigen secretaresse? (Beslist) “Neen, er zijn vier backoffice me-
dewerkers voor de hele administratieve verwerking in het hoofd-
kantoor.  Bovendien heb ik het geluk dat ik in mijn jeugd de bekende 
Scheidegger-typcursus volgde. Dat levert me nu onwaarschijnlijk 
veel tijdswinst op… én foutloos typen. Digitaal werken is hier hele-
maal ingeburgerd. Extern is daar echter nog niet iedereen het mee 
eens.”
GROEPSFOTO’S
Tegen één wand hangt er een groepsfoto van een voetbalploeg, 
met Louis zittend op de eerste rij in het midden van de groep. “We 
waren toen shirtsponsor van STVV en het is er traditie dat alle 
sponsors op de foto mogen met de eerste ploeg. (Glimlachend) Wel 
wat grappig, die foto, want ik ben 1 meter 97 en de toenmalige trai-
ner Yannick Ferrera is een paar koppen kleiner… Karin Vandevelde, 
toenmalig vennoot van Itzu Jobs en CEO van Callexcell en Roland 
Duchâtelet vroegen ons om sponsor te worden, vandaar. Nu zijn we 
shirtsponsor bij KRC Genk, maar zolang ze me daar niet vragen om 
hetzelfde te doen, blijft die STVV-foto hangen. Als Peter Croonen of 
Erik Gerits van KRC dit leest, komt het er misschien toch nog van.” 
Een begeesterde voetbalsupporter is Louis niet echt. “Ik ga slechts 
een viertal keer per seizoen naar een match kijken. Maar voor de 
nationale naambekendheid is sportsponsoring zeker een plus.”

Achter op de kast van Kemps prijkt een fotocollage van Pukkelpop. 
“Kijk niet naar de inhoud van die kast, daar win ik geen prijs voor 
orde en netheid mee. Tja, Pukkelpop… We zijn hoofdsponsor nadat 
Chokri een vijftal jaar geleden mij aansprak. Er was zeker interesse, 
omdat we ook in het evenementiële actief zijn. Tof voor onze men-
sen ook, net als Graspop, de Versuz, Tomorrowland en zo. Boven-
dien is Pukkelpop een écht familiefestival, het sluit perfect aan bij 
onze bedrijfswaarden.”

Op de kast achter zijn bureau staat ook een groot fotobord met fo-
to’s van zijn kinderen. “Die sleep ik al jaren mee telkens als we ver-
huizen, maar up-to-date zijn ze dus niet. De tekeningen erlangs zijn 
van de zoon van onze CFO, die brengt er af en toe fier eentje binnen.”

MOOI MAG, MAAR LIEFST FUNCTIONEEL
Het fraaie kunstwerk op de hoek van de kast valt op: een babyli-
chaam, met het hoofd, handjes en voetjes zichtbaar, gevat in een 
glazen, rechtopstaande plaat. “Dat deed ik ooit aan mijn vader ca-
deau, die gynaecoloog was. Het stond tot zijn overlijden in zijn con-
sultatieruimte. Toen we die leegmaakten, kreeg ik het mee. (Mij-
mert) Een mooie herinnering.”

Zijn Pami-bureau en de Pami-kast achter hem -iets gunnen aan 
andere lokale bedrijven zit in het Itzu-DNA, aldus Kemps- zijn wit, 
met enkele metalen accenten. “Functionaliteit en ergonomie voor-
op, schoonheid is fijn meegenomen. Ik hoef geen paleis met geca-
pitonneerde wanden en deuren en mijn medewerkers in een ‘kot-
teke’. We zijn allemaal mensen, allemaal gelijk. “

Vergaderen kan in zijn bureau met drie personen. Voor andere 
meetings zijn er vier zalen. “Met zakenrelaties ga ik al eens uit eten, 
maar ik maak er geen sport van. (Lacht) ik moet trouwens toch af-
vallen. Meestal breng ik mijn eigen eten mee en eten we allemaal 
samen. Iedereen kan me dan aanspreken, ik vind dat de normaalste 
zaak van de wereld.”

MEDISCH WONDER
Louis beweegt vrij veel op zijn bureaustoel. Regelmatig duwt hij de 
rugleuning naar achter. Wanneer hij merkt dat het opvalt, doet hij 
zijn relaas. “Dat heeft te maken met mijn gebroken rug begin dit jaar. 
Ik was in Australië om voor het eerst te skydiven. De hoofdparachu-
te ging niet open, de reserveparachute wel. Tot die het ook begaf, 
100 meter boven de begane grond. Ik ben tegen de grond gesmakt, 
brak wonderwel alleen maar mijn rug en werd dan  – jawel, door de 
van tv bekende Flying Doctors – naar het hospitaal gevlogen. Daar 
kreeg ik bezoek van wel 30 heel nieuwsgierige geneesheren, omdat 
ik die val én mijn gebroken rug had overleefd. Vandaar dat ik hier 
op zo’n wendbare bureaustoel zit, op een tempur-kussen. Ik heb 
trouwens ook een nieuwe heup.  Zo’n ergonomische zitbal? Al ge-
probeerd, maar liever niet. Nu té gevaarlijk.” Een stapeltje pijnstillers 
ligt in de bovenste schuif van zijn ladenblok. “Die pijnstillers gebruik 
ik omzeggens toch niet.” Het typeert ras-ondernemer Kemps: zelfs 
al doet het pijn: doorgaan!

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.

Het is een bedrijf met 120 medewerkers, verspreid over 9 vestigingen in Europa. De verjaardagstaart met 45 
kaarsjes werd enige tijd geleden uitgeblazen. En toch is de nichespeler SCIA niet meteen bekend bij het grote 

publiek van Limburgse ondernemers. Bovendien blijkt de CEO van het bedrijf een sympathieke dame te zijn, die elke 
dag pendelt van Antwerpen naar het hoofdkantoor in Hasselt… Een kennismaking met deze verborgen parel!

“SCIA is Europees marktleider in software die helpt bij de 
analyse en constructie van bouwprojecten”, zegt CEO Hilde 
Sevens. “Meer concreet houdt onze software rekening met 
alle krachten die in de volledige structuur van een gebouw 
doorgerekend worden. Simpel gezegd: hiermee verhogen 
architecten en ingenieurs de zekerheid dat hun ontwerp 
gaat blijven staan en minimaliseren ze de risico’s die met 
hun verantwoordelijkheid gepaard gaat. Tegelijk laat ons 
product toe om de kosten van het project te optimaliseren. 
De output zal bijvoorbeeld duidelijk maken hoeveel beton 
er kan gebruikt worden om de stabiliteit te verzekeren, 
wat een aanzienlijk verschil maakt in de prijs.” Sinds het 
bouwen volgens de BIM-methodiek goed is ingeburgerd 
(Building Information Modeling, of het virtueel uittekenen 
van elk detail vooraleer daadwerkelijk aan de slag te gaan) 
is de groei van SCIA nog versneld.
 
WERELDMARKT
De historiek van SCIA leest als een echt succesverhaal, 
dat vandaag resulteert in een team van 120 mensen en 
9 internationale kantoren en agentschappen. “We hebben 
bijvoorbeeld 2 vestigingen in Tjechië (Praag en Brno), een-
tje in Zwitserland, Slovakije, Duitsland, Frankrijk en Neder-
land”, aldus nog Hilde Sevens. Verdelers van hun software 
bevinden zich wereldwijd, zoals in Brazilië, Maleisië of de 
VS. De producten zijn dan ook in vele talen beschikbaar en 
voldoen aan de wettelijke normen die voor ieder land spe-
cifiek van toepassing zijn.

CORDA CAMPUS
Het hoofdkantoor van SCIA was tot voor kort gevestigd in 
Herk-de-Stad, maar week onlangs uit naar Hasselt. “Ons 
gebouw was afgeleefd en lag redelijk afgelegen in een 
industriepark”, vertelt Hilde Sevens. “We moesten kiezen 
tussen een grondige renovatie met een verlengd verblijf 
tussen de productiebedrijven, of die piste verlaten, en op 
zoek gaan naar een nieuwe stek. Het is de laatste optie 
geworden. Op de Corda Campus hebben we een dynami-
sche en inspirerende locatie gevonden tussen andere on-
dernemingen die raakvlakken hebben met onze business. 
Hasselt is bovendien centraal gelegen in Limburg, wat 
makkelijk is voor het woon-werkverkeer van onze men-
sen. Alleen misschien niet voor mezelf, want ik woon in 
Antwerpen…”

THUIS
De onderneming voelt zich op en top thuis in Limburg. 
“We hebben de gewoonte om vaak te overleggen met al 
onze medewerkers in de diverse vestigingen. Uitgezon-
derd van coronatijden, houdt dat in dat ze regelmatig naar 
het hoofdkantoor in Hasselt komen. Dan verblijven ze in 
hotels in Hasselt en maken ze gebruik van de shuttleser-
vice naar Corda. Prima geregeld allemaal. We mogen blij 
en fier zijn dat we hier zo’n accommodatie hebben waar 
technologiebedrijven elkaar kunnen treffen. De faciliteiten 
zijn uitstekend en bevorderen de dynamiek in ons team. Ja, 
we hebben het hier prima naar onze zin!”

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: MiL

SCIASCIA
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DIT BETEKENT UNIZO LIMBURG VOOR DÉ ONDERNEMER

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

Met plezier ontslaan?

Een paar weken geleden was er veel ophef toen enkele 
medewerkers van het mediagenieke bedrijf Torfs ontsla-
gen werden tijdens hun tijdelijke werkloosheid door Coro-
na. Via een achterpoortje in de wet loopt in dat geval de 
opzegtermijn al tijdens de tijdelijke werkloosheid en ver-
schuift  een deel van de ontslagkost van de werkgever naar 
de overheid.

Je kan je terecht de kritische vraag stellen of een systeem 
dat speciaal in het leven is geroepen om jobs te redden, 
ook gebruikt kan worden om jobs op de tocht te zetten. 
Met het risico op misbruik om goedkoper te ontslaan en 
de factuur door te schuiven naar de maatschappij. Het was 
dan ook niet lang wachten op een wettelijk initiatief om 
dit achterpoortje vakkundig te sluiten. Bovendien met re-
troactiviteit.

Op een moment dat de coronarekening voor de overheid 
al buitenproportioneel oploopt, is het niet onlogisch dat 
sommigen willen vermijden dat ontslagen op kap van die-
zelfde overheid terecht komen. Want ooit zal die rekening 
ook terugbetaald moeten worden. En mogelijk misbruik 
van dit achterpoortje is al helemaal niet goed te praten.

Het laatste redmiddel
Toch zit er een belangrijke keerzijde aan dit verhaal. De 
omstandigheden zijn vandaag namelijk zo uitzonder-
lijk, dat heel wat bedrijven noodgedwongen werknemers 
ontslaan. Wegens tegenvallende omzetcijfers en klanten 
die nog wegblijven. Of omdat ondernemingen in bepaal-
de sectoren (events, toerisme,…) nog lang in onzekerheid 
zitten, terwijl de kosten blijven doorlopen. Als ze enige 
kans op overleven willen maken, dan is een ontslag vaak 
een laatste redmiddel. Voor veel ondernemers een proces 
waar niet zelden weken van slapeloze nachten aan vooraf-
gaan. Want werknemers ontsla je niet met plezier.

Deze discussie legt echter een andere problematiek bloot, 
die ook al voor deze crisis bestond: de vaak torenhoge 
ontslagvergoedingen in ons land. Na Italië, overigens de 
hoogste in de wereld. Gevolg: als in kleine bedrijven de 
ondernemer in de huidige crisis zijn resterende liquiditeit 
aan opzegvergoedingen moet spenderen, dan staan het 
voorbestaan van het bedrijf én ook de jobs van de andere 
medewerkers op de helling.

Tegengesteld effect
Dit goedbedoelde wetsvoorstel om misbruiken tegen te 
gaan, houdt dan ook geen rekening met de huidige realiteit 
en dreigt hiermee het tegengestelde effect te bereiken: in 
plaats van jobs te redden, brengt het er meer in gevaar. 
Daarom vragen wij vanuit UNIZO om dit wetsvoorstel 
drastisch bij te sturen. Onder meer door de retroactiviteit 
uit het voorstel te halen en bedrijven te vrijwaren zolang 
ze door overheidsmaatregelen moeten sluiten of maar aan 
een beperkte capaciteit actief kunnen zijn.

Daarnaast vragen wij om een aantal maatregelen te ver-
lengen, zoals het systeem van de tijdelijke werkloosheid 
wegens overmacht, waardoor ondernemers niet in de si-
tuatie komen dat ze moeten ontslaan. Want net nu we de 
voorbije weken enorm veel middelen hebben ingezet als 
reddingsboei om ondernemers boven water te houden, 
willen we ze niet kopje onder laten gaan aan loodzware 
ontslagvergoedingen.

Bart Lodewyckx – gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg

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 ... 

Raf Jansen
Luco Security & Home Technology

1.  Voor een etentje in welk restaurant zou je een afspraak durven verzetten?
  “Innesto in Houthalen. Sommige dingen geraak je nooit beu, zoals Innesto. Ik kom er niet zo vaak, maar als ik hier heb 

gereserveerd, dan moet alles wijken!”

2.   Waar ga je bewust iets kopen omdat het aanbod ‘Made in Limburg’ is?
  “Sinds kort is dit Farm Beef Boutique in Zonhoven. Ik heb me voorgenomen om enkel nog gezond te eten. Hierdoor is 

de smaak van een goed product goud waard. Als we lekker vlees willen, dan rijden we er graag voor naar Zonhoven. 
Lokaal, eerlijk en superlekker!”

3.    Als je niet naar het budget moet kijken, welke auto staat dan in je garage? 
   “Een mooie blonde… oh sorry… ik had “vrouw” verstaan! Ik ben niet zo’n autofreak, maar een Aston Martin mag je me 

altijd komen brengen!”

4.   Op welke leeftijd wil je het roer van je onderneming doorgeven? 
  “Ik ben er niet zo zeker van dat het roer doorgeven mijn absolute doel is. Misschien kan ik op een later tijdstip het 

bedrijf sturen vanuit een ander perspectief. Mogelijk trekken we nieuwe opportuniteiten aan die het eenvoudiger 
maken om zulke beslissingen te nemen. Maar voorlopig heb ik hier nog geen pasklaar antwoord op gevonden. Ik ben 
ook nog piepjong: amper 40! J”

5.   Aan welke huishoudelijke taak heb je een absolute bloedhekel? 
  “Ik moet opletten, want mijn vrouw leest mee… Ik doe alle taken best graag, als ik er maar tijd voor heb. Als ik ont-

spannen ben, wil ik gerust allerhande taakjes doen, met veel plezier. Maar als ik gestrest thuiskom dan moet je me 
niet vragen om de tafel af te ruimen. Zelfs daar heb ik dan een hekel aan.”
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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 ... 

8.  Over welk onderwerp zou je een boze lezersbrief naar een krant durven sturen? 
  “Over mensen die overal iets op te zeggen hebben zonder ze er kennis van hebben. Achter hun computer durven ze 

hun ongezouten mening geven, maar recht in de ogen kijken… ooooh nee.”

9.  Hoeveel % bedraagt de kans dat je ooit op een verkiezingslijst zult belanden? 
  “0,0%. Ik heb me voorgenomen om me enkel bezig te houden met doelen die ik zelf kan bepalen, maar ook kan waar-

maken. Ik ben nogal recht-toe-recht-aan van aanpak, iets wat in de politieke wereld niet echt werkt.”

10. Waar mag het vakantiehuis staan dat de Nationale Loterij je cadeau wil doen? 
  “In een zonnig land in the middle of nowhere, met een fantastisch oneindig uitzicht en een absolute stilte. Dicht bij 

een boot en een golfterrein om tot ontspanning te komen. Het land maakt me niet zo veel uit.”

11. Met welk zelfgemaakt gerecht durf jij je inschrijven voor een kookwedstrijd? 
  “Uncle Ben’s, topklasse! Nee hoor, ik kan helaas niet echt koken, topgerechtjes moet je van mij niet verwachten. Maar 

mijn vrouw maakt dit ruimschoots goed, zij kan fantastisch goed koken.”

12. Wie krijgt zeker een vermelding in je speech als je de Nobelprijs voor Economie wint? 
  “Om de kerk in het midden te houden zeg je dan “mijn vrouw”, maar dat is ook zo. De keren dat ze met haar ogen 

draaide als ik weer eens met een nieuw idee kwam, zijn niet meer te tellen. Toch wil ik ook mijn beste vriend Kristof 
vermelden. Hij heeft mee de strategische keuzes bepaald van LUCO. Iets waar ik hem eeuwig dankbaar voor zal zijn.”

 

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL

6.  Met welke Limburgse ondernemer (M/V) zou je een Blind Date (Bizz) wel zien zitten? 
  “Davy Kestens. Ik heb hem ontmoet toen hij zijn wilde ideeën op me afvuurde, maar toen was het slechts een idee 

met een duidelijke visie. Vandaag heeft hij zoveel meer bereikt en zijn plannen in de wereld gezet met Sparckcentral 
en Cake. Hier kan ik alleen maar veel respect voor hebben.”

7.  Op welke sportprestatie ben je stiekem jaloers? 
  “Ik zal niet snel jaloers zijn, als er iemand betere prestaties levert dan zie ik het eerder als een uitdaging en pak ik het 

aan. Ik heb mijn levenswijze de laatste twee jaren volledig omgegooid. Ik doe wekelijks 2 à 3 keer aan krachttraining. 
Een sixpack komt stilaan piepen, maar als ik zie hoeveel karakter en doorzettingsvermogen je hiervoor nodig hebt, 
dan kan ik voor deze prestatie alleen maar respect hebben.”



32

 Zij is de baas

Ze was vastberaden om het te maken in de hotelbusiness, en dus startte Lidia Paletta on-
deraan de ladder als receptioniste. Vandaag is ze eigenaar en zaakvoerder van het knap ge-

renoveerde Hotel Zuid in Genk. “Uiteraard zorgt de coronacrisis voor immense uitdagingen, maar 
we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt”, zegt ze.

“Ik heb als kind altijd gezegd dat ik de hotellerie in zou gaan”, zo begint Lidia het verhaal. “Na een algemene opleiding 
aan het Lyceum in Genk, ging ik naar Antwerpen om Hotelmanagement te studeren. De studies maakte ik echter niet 
af omdat ik zelf veel te graag in de sector actief was in plaats van te studeren. Zo startte ik in 1999 als receptioniste in 
hotel ECU, toen het enige hotel van de groep Different Hotels. Na een aantal jaren ontwikkelde de groep zich, en kreeg 
ik andere taken en verantwoordelijkheden. Zo werkte ik mee aan de opstart van Eurotel Lanaken, Carbon in Genk en 
Eburon in Tongeren.” Later werd ze er ook manager.

“Na enkele jaren en veel ervaring rijker, was er de mogelijkheid om het toenmalige hotel Atlantis van de groep te kopen. 
Als kleinste hotel paste het niet meer binnen de groeivisie, en kwamen er dus kansen voor een overname. Voor mij was 
het een droom die werkelijkheid werd. Mijn partner, Noureddin Benali, heeft me altijd gesteund en stond er volledig 
achter om Atlantis verder samen te runnen. Nu 10 jaar later staan we er nog steeds.” Atlantis werd omgedoopt tot Ho-
tel Zuid en onderging een volledige facelift.  Ook het restaurant werd stevig aangepakt, al blijft dat door de coronacrisis 
voorlopig nog dicht. “Het is inderdaad een vreemde situatie omdat we voor de eerste keer ons hotel hebben moeten slui-
ten”, zegt Lidia. “We hebben ondertussen ook veel geleerd van tegenslagen zoals de sluiting van Ford Genk, waardoor we 
heel wat vaste klanten verloren. We zijn ervan overtuigd dat we ook deze crisis zullen overleven en er sterker uitkomen.”

GELUKKIG ALS PERSONEEL DAT OOK IS
Hoe? “Gastvrijheid staat bij ons op de eerste plaats. Altijd. Dat klinkt vanzelfsprekend in onze branche, maar dat is het 
niet altijd. We zijn als zaakvoerders bijna altijd zelf aanwezig. We vinden dat we in de eerste plaats een goed voorbeeld 
voor ons team moeten zijn. Onze medewerkers weten dat ze op ons kunnen rekenen en dat we er in alle omstandighe-
den voor hen zijn. Zowel werkgerelateerd als privé. We zijn toch wel een beetje een grote familie. Als zij het goed hebben 
en gelukkig zijn, zijn wij dat ook… Die positieve vibe vinden we belangrijk in het hotel. Zowel voor de teamspirit en het 
plezier tijdens het werk, maar ook vooral voor het gevoel van de gasten.”

Lidia  
Paletta
Hotel Zuid

“    De positieve vibe,  
dat is voor mij heel 
belangrijk ”
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 Zij is de baas

IT’S ALL IN THE DETAILS…
Met haar ‘female touch’ voegt Lidia nog een extra dimensie toe aan de gastvrijheid. “In ons vak zijn details heel erg 
belangrijk. Zowel ‘hardwarematig’ als ‘softwarematig’. Ik loop alle dagen door het hele hotel en let op de details. Het 
eerste gevoel bij het binnenkomen is heel erg belangrijk. Voor mij moet alles altijd ordelijk en netjes zijn. Voor én achter 
de schermen. En de sfeer en setting moeten altijd juist zijn. Verlichting, muziek, kaarsen, planten… Eveneens besteden 
we veel aandacht aan de persoonlijke beleving van gasten. Wie heeft graag welke kamer? Sommige gasten willen bij-
voorbeeld een extra flesje water op de kamer, een strijkplank, een kussen meer of minder… Het draait om persoonlijke 
aandacht, en daar denken we aan zelfs voor de gast incheckt. Een attentie bij een verjaardag of feestdag, een luisterend 
oor na een lange werkdag... volgens mij is dit toch de vrouwelijke kant die hier extra over waakt.”

EN NU DE CRISIS OVERWINNEN…
“Het hotel is 5 weken gesloten geweest. We hebben voor de heropening een heel grondige en kritische checklist ge-
maakt met diverse corona-veilige maatregelen. Als ‘kleiner’ hotel met 30 kamers kunnen we een veilige omgeving cre-
eren en de safety-procedures strikt opvolgen. Voor ons team en onze gasten is dit prioriteit.

We staan voor de grootste uitdaging ooit in onze sector, maar we staan er niet alleen voor. Dat is een grote troost. Toe-
risme Limburg en Stad Genk zijn belangrijke partners in de heropbouw en we voelen ons gesterkt door hun steun. We 
rekenen op flankerende maatregelen van de regering om ons als ondernemers de nodige zuurstof en mogelijkheden 
te geven om gezond te kunnen blijven doorgaan. Zelf geven we ons voor 100%. Sinds de heropening werken we als 
zaakvoerders 7 op 7, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat om op die manier zoveel mogelijk kosten te ‘cutten’. We 
zijn eveneens gestart met een afhaalservice van pizza en pasta in ons restaurant Zuid, dat voor het overige nog steeds 
gesloten is. We blijven dus investeren, zelfs in deze grote crisis.”

EEN LIGSTOEL!
Partners die 7/7 lief en leed delen. Lukt dat? “Ja, we hebben er na 10 jaar nog geen moment spijt van. We zijn allebei erg 
ondernemend en heel positief ingesteld. We vullen elkaar goed aan en het is fijn om te weten dat er altijd iemand is die je 
volledige back-up kan geven. We gunnen elkaar de nodige ruimte om er af en toe even tussenuit te gaan. Even naar het 
buitenland of gezellig tafelen met familie of vrienden laadt onze batterijen altijd op. Zelf zoek ik graag even naar rust en 
stilte… Een goed boek, een ligstoel en een paar uur zon: meer moet dat niet zijn voor mij!”

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL
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For the record: ja, ik ben grote voorstander om lokaal te kopen. Ik doe dat zelf zoveel mogelijk. Mijn fiets komt van Bel-
lefroid, het brood van Koelen, mijn telefoon van Essec, onze afwasmachine van Rutten en de computer van Fix & Install 
(Een Engelse naam, mag dat wel?). Met Made in Limburg promoten we in het extreme het lokale ondernemerschap en 
alle acties die worden opgezet om zoveel mogelijk te ‘winkelhieren’. Uit sympathie én overtuiging. Voor 200%.

Maar: net als Noël Slangen stoor ik mij aan het hautaine toontje van de zelfverklaarde wereldverbeteraars die met opge-
heven vingertje elke vorm van buiten-de-kerktoren shoppen komen veroordelen. Alsof alles Conner en kwel is. Maar dan 
zelf met hun Balenciaga’s, Hyundai’s en Ray Ban’s door de Apple-mand vallen… Het is niet omdat je zelf een ideologische 
voorkeur hebt, dat je anderen moet verplichten die te volgen. De geschiedenis leert dat zoiets ronduit gevaarlijk is. En 
dan spreek ik niet alleen voor degenen die zich financieel niets anders kunnen veroorloven dan goedkope wergwerpbrol 
van de Zeeman, Action of Leen Bakker.

Als ik zelf content ben met het prijs-kwaliteitniveau van de Primark, moet niemand mij opdringen om bij Stijn Helsen te 
gaan shoppen. Of ik dat nu kan betalen of niet. En als ik een uniek product vind op een website met extensie punt.Burkin-
aFaso dan mag ik dat toch kopen, in plaats van met een zelfbouwpakket in eigen tuinhok aan de slag te gaan? Dat alles 
wat goedkoop is wordt gemaakt door uitgehongerde kindjes, en alles wat duur is niet, is gewoon onzin.

Zelfs het argument dat ketens in buitenlandse handen niet bijdragen aan ons financieel systeem, houdt weinig steek. 
Ze betalen hier wel degelijk belastingen op hun personeel, gebouwen, aandrijfkracht, lokale aankopen, enzovoort. Dat 
hun winsten naar het buitenland vloeien en dus niet in onze economie geïnvesteerd 
worden: dat is juist. En betreurenswaardig. Maar wil dat zeggen dat we dan nooit 
meer mogen winkelen bij Carrefour, MediaMarkt, Aldi, Electrabel of C&A? Dat 
is zelfs voor mensen die nog principiëler zijn dan Gust Feyen niet vol te 
houden. Daar werken óók mensen van hier die hun brood moeten ver-
dienen, toch?

Vergeet ook niet dat onze economie in grote mate afhankelijk is van 
de export. Als alle andere landen, net als wij, alleen maar lokaal gaan 
kopen (protectionisme, dus), zijn de klappen nog veel groter dan die 
van King Korona.

Oh ja, nog dit: Wie als winkelier zaagt over Zalando en bibbert voor 
Bol moet ook in eigen spiegel durven kijken. Is hij zelf wel zo flexi-
bel, serviceminded, trendgevoelig en vriendelijk? En als dat niet kan: 
wegen zijn alternatieve voordelen (“beleving”, “persoonlijk advies”,…) 
zwaar genoeg om de competitie met het buitenland aan te gaan? Sor-
ry, maar ik zie ook lokale handelaars die zich wentelen in zelfbeklag, 
woekerprijzen aanrekenen, ’s middags 2 uur sluiten om te lunchen, al-
leen oude bucht verkopen, tegen beterweten in de vijfde frituur in de-
zelfde straat openen of hun klanten ‘tolereren’ als een soort noodzakelijk 
kwaad. Als het water je al aan de lippen staat, zou dit weleens fataal kunnen 
aflopen. Dan zal het winkelhieren helaas niets kunnen verhelpen.

Kurt Meers

Koop Lokaal! Soms.
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