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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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“ZOLANG 40% IN ’T ZWART WERKT, HEEFT 
HORECA NIKS TE ZEGGEN”
Dirk Hendrickx, gekend horeca-ondernemer uit Hasselt, is boos. Heel boos. “Dat er 
geen duidelijkheid komt over de heropening van de horeca, is omdat onze hele sector 
wordt gezien als een bende onnozelaars en dieven die alleen maar zwart werken”, 
zegt hij. “We krijgen geen respect van de overheid zolang 40% van ons in het zwart ac-
tief is. We moeten op één lijn komen en bij iedereen een geregistreerde kassa instal-
leren, anders hebben we niks te zeggen en kunnen we geen maatregelen afdwingen.”

De eigenaar van De Goei Goesting, ‘L Aperi Vino en Buon Eatalia uit zijn ongenoegen 
via sociale media: “Acht juni wordt overal vooropgesteld als de datum waarop de hore-
ca opnieuw zou mogen opengaan”, verduidelijkt hij. “Onze beroepsorganisatie Horeca 
Vlaanderen heeft hard gestreden om een horecaplan voor te leggen met de volledi-
ge exit-strategie waarin alle maatregelen staan waar de horeca rekening mee moet 
houden om te kunnen en mogen opengaan. Helaas weten wij door het geruzie tussen 
virologen en politiek op dit moment zelfs niet of en wanneer de horeca überhaupt mag 
herstarten. Op 3 juni zullen we geīnformeerd worden of we op 8 juni onze klanten mo-
gen ontvangen, of misschien ook niet…”

Waarom? “Nog steeds worden wij gezien als onnozelaars en dieven die alleen maar 
zwart werken”, aldus Hendrickx. “We krijgen totaal geen respect. Daarom wordt er met 
ons gesold en worden wij ook niet au serieux genomen. Wij zijn zo’n ondergewaardeer-
de sector, waardoor wij altijd aan het kortste eind trekken. En toch wil heel de bevolking 
dat zijn of haar horecazaak weer opengaat en klaar staat. Dat is ook onze missie.”

“Maar het systeem zit fout in elkaar. Het wordt hoog tijd dat de hele horeca op één en 
dezelfde lijn komt. Ik bedoel daarmee dat iedereen verplicht wordt om een geregistreer-
de kassa te installeren. Restaurants en café’s, frituren en pittabars, ijssalons en kof-
fieshops,… Iedereen! Dan pas kunnen wij maatregelen afdwingen ten opzichte van de 
overheid. Want zolang 40% van de horeca nog zwart werkt, hebben wij niets te zeggen 
en dat moet dringend stoppen!”

“Ik wil zeker niet de pastoor uithangen, want elke ondernemer heeft in zijn leven al 
wat ‘extraatjes gedaan’, maar dit is voltooid verleden tijd en niet meer van DEZE tijd”, 
schreeuwt hij uit. “Ik ben geen voorstander om de prijzen op te slaan, omdat de klant er 
de dupe van zou zijn. Ook voor hen wordt het anders een dure affaire en dat is dus niet 
de oplossing. Ik vind dat alle horecazaken die niet met een blackbox werken, nog heel 
even de tijd moeten krijgen om zich in regel te stellen, en er anders tegen hen maatre-
gelen genomen moeten worden. Dit zal wat mij betreft de regel moeten worden waar 
heel het horecalandschap moet achter staan. Zoniet zijn we gedoemd om ten onder te 
gaan!”

Toch verliest hij de moed niet: “Wij maken ons klaar om jullie in alle veiligheid, maar toch 
met de nodige gezelligheid te ontvangen. Hopelijk wordt het 8 juni… Keep safe, but keep 
lucky!”

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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GEKENDE HORECAZAAK IN BILZEN IS ENIGE 
FAILLISSEMENT
Ondanks de uitbreiding van de terrassen op de markt van Bilzen, gaat de gekende zaak ’t Fo-
rum (voorlopig) niet meer open. Een gevolg van het faillissement van de vennootschap Leo en 
Maike, wat vroeger de naam van de brasserie was.

Intussen was met Davy en Silvie de tweede generatie van uitbaters actief. “Corona heeft ons de 
das omgedaan”, aldus Davy. “De zaak heropenen zou niet meer rendabel zijn. Het doet ons alleen 
nog maar meer pijn. Met al hun nieuwe wetten en regels, zoals de helft minder tafels. De regering 
en onze huisbaas hebben er nog een schepje bovenop gedaan. Zo komt er een einde aan ’t Fo-
rum. We danken al onze klanten, beste vrienden en personeel voor de mooie jaren.”

Leo en Maike was de enige onderneming die dinsdag door de rechter in Tongeren failliet werd 
verklaard. Vanbergen is aangesteld als curator. De schuldvorderingen moeten ingediend worden 
voor 16 juli.

DE KLARE KIJK VAN… STIJN BIJNENS:  
“WE LIGGEN OP STRAND EN TSUNAMI MOET 
NOG KOMEN”
De klare kijk van Limburgse topondernemers op corona. Zo heet onze reeks die we 5 weken na 
elkaar zullen brengen. Aflevering 2: Stijn Bijnens (Cegeka, Hasselt)

“Ik ben Madame Soleil niet. En ik heb geen glazen bol. Maar volgens mijn aanvoelen 
moet de recessie door de coronacrisis nog komen. Ik ben verbaasd over het algeme-
ne optimisme na het versoepelen van de maatregelen. Het lijkt alsof we na de eerste 
storm opnieuw zorgeloos op het strand zijn gaan zitten, maar niet beseffen dat de gro-
te tsunami ons straks nog te pakken kan krijgen.”

Stijn Bijnens, alom geprezen als visionair bedrijfsleider, heeft zich de overstap van LRM 
naar IT-gigant Cegeka nog niet beklaagd. Toch waren de uitdagingen die hij door de coron-
acrisis de afgelopen maanden kreeg voorgeschoteld, niet gering. Om een team van bijna 
6.000 mensen doorheen de woestijn te loodsen, moet de gids ervaren zijn en terreinken-
nis etaleren. Of dat gelukt is?

“Bij ons valt het tot dusver nog allemaal goed mee”, zegt hij misschien verrassend. “Dat 
komt vooral door 2 factoren. In eerste instantie hebben we heel vroeg na de uitbraak van 
het virus in Europa, al onze medewerkers van thuis laten werken. Dat komt omdat we een 
afdeling van 300 mensen in Italië hebben, en we van daar duidelijke signalen kregen over 
de ernst van de zaak. We hebben proactief gereageerd en iedereen naar huis gestuurd. 
Gelukkig was onze organisatie al erg vertrouwd met thuiswerk en technische hulpmidde-
len als Teams en Skype. De overgang is dus vrij geruisloos verlopen.”

PECH
“Een tweede aspect dat in ons voordeel speelt, is dat we in de IT-sector actief zijn. Dat 
is gewoon geluk hebben, terwijl de horeca en events, bijvoorbeeld, brute pech hebben. IT 
is een activiteit die ondanks Covid-19 gewoon doorloopt en daarom zijn we nauwelijks 
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getroffen. Voor een aantal klanten, zoals de luchtvaartmaatschappijen, zijn de opdrach-
ten weliswaar verminderd, maar dat volume wordt gecompenseerd door extra werk voor 
sectoren als loonverwerking, voeding of overheidsdiensten. We hebben ook bijkomende 
orders gehad in het opzetten van thuiswerk-tools, bescherming tegen phishing, enzo-
voort. Bovendien heeft de coronacrisis gezorgd voor een algemene versnelling in de digi-
talisering van bedrijven. Het was een wake-up call die 2 miljard mensen beter heeft leren 
werken met een computer. Ze hebben digitale oplossingen gevonden om hun onderne-
ming beter te runnen en samen te werken met andere partijen. En laat het nu net onze 
corebusiness zijn om hen digitaal relevant te maken.”

GELD BIJDRUKKEN
Geen zorgen over de toekomst van Cegeka, maar hoe zit het met de rest van de econo-
mie? “Als ik zo rondkijk, is het precies alsof de crisis al voorbij is en we terug aan de opmars 
bezig zijn. Ik vrees dat er een vals gevoel van optimisme heerst. Ik ben geen waarzegger 
met een glazen bol, maar ik denk dat we de echte weerslag van Covid-19 nog moeten 
krijgen. Het zal allemaal afhangen van de wereldwijde vraag naar producten en diensten. 
Wanneer gaan we met z’n allen opnieuw kopen, investeren, knopen doorhakken,…? Dat 
moeten we zien aan te zwengelen, maar een toverformule bestaat hier helaas niet voor. 
We kunnen het niet oplossen door gewoon geld bij te drukken. Er is eerder veel psycholo-
gie nodig om het vertrouwen op niveau te krijgen. Ik zie die motor nog niet direct aanslaan, 
hoewel het de sleutel tot succes is. Mogelijk duurt het nog 2 jaar vooraleer de volumes 
van voor de crisis geëvenaard worden. En dat zal niet iedereen kunnen volhouden.”

OP DE CANAPÉ
Of er ook in België harde klappen zullen vallen? “Het verschil zal gemaakt worden op basis 
van wendbaarheid. Bedrijven die voor de crisis al geïnvesteerd hadden in digitalisering, 
zullen het makkelijker hebben om overeind te blijven dan IT-zombies, die nog alles moe-
ten uitzoeken. Het verschil zal voor een schifting zorgen. Je ziet dat ook in andere secto-
ren. Ondernemers die snel gereageerd hebben, hebben voorsprong in de race. Denk aan 
horeca-uitbaters die direct zijn overgeschakeld naar home delivery, terwijl anderen op de 
canapé zijn gaan liggen om in hun lot te berusten. Dat zal zich wreken.” Al denkt Bijnens 
wel dat we in België nog een streepje voor hebben ten opzichte van andere landen. “Dat 
de technische werkloosheid bestaat, is een zegen. Het is een ongelooflijk laagdrempelig 
werkinstrument met weinig paperassen. Dat zal in verhouding meer van onze onderne-
mingen over de drempel helpen dan in het buitenland.”

NIET BEU
Persoonlijk heeft Stijn Bijnens de afgelopen maanden niet als een hel ervaren. “Dat de 
business blijft draaien, helpt natuurlijk”, zegt hij. “Ik was ook heel aangenaam verrast dat 
onze mensen zelf hun verantwoordelijkheid hebben genomen, en deden wat ze moesten 
doen. Ze toonden een uitstekende ‘can-do’ mentaliteit, dus heb ik zelf als CEO niet veel 
moeten bijsturen. Voor mezelf heeft de lockdown wel wat efficiëntiewinst opgeleverd. Je 
verliest geen tijd met verplaatsingen, moet niet meer gaan spreken ’s avonds, de meet-
ings via videocall zijn korter dan anders… Dat geeft allemaal meer tijd om met de core-
business bezig te zijn.”

“Ach, over 20 jaar praat iedereen over deze periode als een stukje nostalgie. Ik onthoud 
vooral de positieve dingen, zoals de verhoogde openheid naar thuiswerk. Op dat vlak gaan 
we een ander tijdperk in. Het kantoor blijft een ankerplaats voor menselijke interactie met 
collega’s, maar om te werken moet je niet noodzakelijk daar zijn. En we hebben geleerd 
dat meer thuis zijn ook op familiaal vlak een positief effect heeft. Mijn vrouw en kinderen 
hebben mij nog nooit zoveel thuis gezien en ik heb toch geen indicaties dat ze me al beu 
zijn…” Houden zo!
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NOODKREET VAN STEVE SLEURS:  
“WIJ DROMEN VAN JANUARI. TEN VROEGSTE.”
Steve Sleurs, zaakvoerder van standen- en decorbouwer Diverso+ uit Maasmechelen, trekt aan 
de alarmbel. Kappers, horeca, musea… iedereen mag geleidelijk aan opnieuw openen. Maar wij? 
Voor ons is er nog altijd geen enkel perspectief. We mikken ten vroegste op januari om opnieuw 
enige reguliere business binnen te halen”, stelt Sleurs.

“Nagenoeg alle sectoren hebben zwaar geleden onder de corona-crisis”, aldus de bedrijfsleider uit 
Maasmechelen. “Omzetverlies en andere kosten zullen nog geruime tijd zwaar doorwegen. Maar 
dankzij de verschillende beroepsorganisaties stond het heropenen van diverse sectoren op de politieke 
agenda en zien we dat -stap voor stap- bijna alle handelszaken en bedrijven de draad mogen oppikken. 
Ze hebben eindelijk zicht op een beetje geld in de kassa en maken hun rekening: ‘Het jaar zal slecht zijn, 
maar we halen het wel’ zo luidt het doorgaans. Maar daarnaast worden nog heel wat andere sectoren 
totaal over het hoofd gezien. Bedrijven die geen bond of unie hebben om hen te vertegenwoordigen. 
Ondernemers die geen grote woorden gebruiken of bekende gezichten voor hun kar kunnen spannen. 
Mensen die niet tot een netwerk of vriendenkring van politici behoren. Zij blijven in de kou…”

Zoals zijn eigen bedrijf, Diverso+. “We zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en plaatsen van 
beursstanden voor vele nationale en internationale klanten”, legt Steve Sleurs uit. “In het topseizoen 
draaien we met een team van 25 personen een omzet van 1,8 miljoen euro. Daarmee behoren wij 
eigenlijk nog maar tot de middelgrote jongens in onze sector. Een schitterend beroep. Met honderden 
soortgelijke firma’s vanuit heel Europa treffen we elkaar op alle grote beurzen. Er heerst veel collegia-
liteit, ook al giert de adrenaline in ons lijf door de steeds moordende deadlines. We helpen elkaar waar 
het kan. Dat maakt deze sector hevig én boeiend. Vol van ongelooflijk creatieve mensen en gigantisch 
flexibele top-vaklui.”

“Maar alles dreigt nu helemaal kopje onder te gaan”, stelt Sleurs. “Al vanaf de eerste dag dat corona 
België binnenkwam, rolden hier de annulaties binnen. De agenda tussen 2 maart en de zomer, waar 
een 30-tal projecten nog gepland stonden, was ineens hélemaal léég. Zomaar. Van 25 personen naar 0 
personen, in 3 dagen tijd. En dat terwijl de kosten blijven lopen. Dat doet pijn. Ook onze toeleveranciers 
voelde onze plotse stilstand.” Beterschap zit er volgens de bedrijfsleider niet direct in. “Eerst werden 
een aantal projecten verschoven naar september en later, maar nu vallen deze ook zo goed als allemaal 
weg. De tweede golf van het virus, die ‘de economie niet zou aankunnen’, is er bij ons al…. Hopelijk start 
het dan in januari écht opnieuw voor ons. Daar dromen we van.”

Intussen probeert Diverso+ met alternatieve projecten de schade te beperken. “Onze zeer trouwe klan-
ten komen met kleine bestellingen af, zoals displays, POS-materiaal en toonzaal-inrichtingen. Daar zijn 
we heel blij mee, maar om de put van de voorbije 10 weken te vullen, zullen we zeker 3 jaar nodig heb-
ben. Hopelijk krijgen we de steun van heel wat Limburgse bedrijven die voortaan in eigen regio op zoek 
gaan naar een lokale partner voor hun beursdeelname. Think Local, Act Global!”

OVERGENOMEN CAFÉ ZWAAIT OPEN OP 
EERSTE DAG NA LOCKDOWN
Het zal je maar overkomen: je neemt een café over en nog voor je de eerste pint hebt getapt, 
moeten de deuren voor onbepaalde tijd dicht. De broers Stijn en Ben Brepoels hebben van de 
nood een deugd gemaakt door de zaak ’t Spwùr in Eigenbilzen grondig te renoveren. Maandag 
kon het grote publiek voor het eerst kennismaken met het vernieuwde concept.
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Stijn Brepoels, die met zijn Group Brepoels gespecialiseerd is in camerabewaking en an-
dere audiovisuele technologie, is van vele markten thuis. Enkele maanden geleden zag 
hij een opportuniteit in de overname van café ’t Spwùr aan de sporthal in Eigenbilzen. 
“Samen met mijn broer hebben we het potentieel van deze zaak positief ingeschat en 
besloten om de stap te wagen”, zegt hij. “Er was toen nog geen sprake van de lockdown. 
We waren graag een beetje vroeger opengegaan, maar de voorbije maanden hebben ons 
wel de tijd gegeven om het concept dat we voor ogen hadden te verfijnen, en in de praktijk 
om te zetten.”

Het café was vroeger een bruine kroeg en mikt na de grondige restyling op een breder 
publiek. Zo staan er nu ook cocktails op de kaart. “Het interieur is heel wat frisser en ge-
zelliger”, vindt Stijn, die zelf de handen uit de mouwen heeft gestoken bij de verbouwings-
werken. “Voor de ideeën hebben we hulp gekregen van Lieze Geebelen van Proactify, die 
met haar ‘female touch’ en gevoel voor huiselijkheid, de juiste interieur-accenten heeft 
toegevoegd. Ook het ruime, overdekte buitenterras hebben we aangepakt.”

Nu de horeca maandag de deuren mocht heropenen, is café ’t Spwùr meteen op de trein 
gesprongen. “De reacties van de eerste bezoekers zijn heel positief”, aldus nog Stijn Bre-
poels. “Gezien de corona-maatregelen draaien we nog niet op volle toeren, maar we heb-
ben er alle vertrouwen in dat we hier spoedig een trouw cliënteel zullen opbouwen.”

ONDERNEMER EN SPORTLIEFHEBBER ROBERT 
KUMPEN OVERLEDEN
Robert Kumpen is vorige week overleden. De voormalige bestuurder van bouwbedrijf 
Kumpen en buizenfabrikant Keramo was niet alleen gekend in de ondernemerswereld. 
Zo was hij ook voorzitter van KRC Genk en liefhebber van gemotoriseerde sporten. De 
opa van F1-piloot Max Verstappen werd 69 jaar.

Als lid van de tweede generatie was Robert Kumpen samen met zijn broer Paul en neef 
Jan, jarenlang de voortrekker van bedrijven als Keramo, K-Boringen of bouwbedrijf Kum-
pen. Robert was vooral actief bij Keramo, waar hij een erg goede band wist op te bouwen 
met zijn medewerkers. Hij trad echter zelden op de voorgrond. Toen eerst Keramo aan 
Wienerberger en nadien bouwbedrijf Kumpen aan Aswebo-Willemen werden verkocht, 
traden Robert en de andere familieleden helemaal op de achtergrond.

Naast de bedrijfswereld, heeft Robert Kumpen grote verdiensten in het voetbal. Zo was 
hij één van de mede-stichters van de club RC Hades in Kiewit, en fungeerde hij in de jaren 
’90 als voorzitter van KRC Genk. Hij was tevens een fervert liefhebber van gemotoriseer-
de sporten. Hij was zelf lange tijd succesvol actief in de kartingwereld, waarin hij ook zijn 
dochter Sophie-Marie, de mama van Max Verstappen, introduceerde.

Robert Kumpen zou deze zomer 70 jaar geworden zijn. Hij was al een tijdje ongeneeslijk 
ziek. De afscheidsplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden in intieme kring. Namens 
de redactie bieden wij de familie Kumpen, de kennissenkring van Robert en zijn voormali-
ge medewerkers onze blijk van medeleven aan.
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BRUNO HEEFT NA STATION GENK DE SMAAK 
TE PAKKEN
Donderdag wordt de nieuwe Bruno Food Corner in het station van Genk officieel 
geopend. Het concept zal in de toekomst verder worden uitgebreid naar andere 
NMBS-stations. 

Het station van Genk kampte al geruime tijd met problemen rond de horecafaciliteiten. 
Tot Group Bruno er zich mee ging bemoeien. Angelo en Giuliano kochten de concessie 
en investeerden 650.000 euro in een gloednieuwe Bruno Food Corner. Het gaat om 
een junior-versie van de Food Corners die Group Bruno vandaag al uitbaten naast de 
21 servicestations. “We mikken in Genk-centrum vooral op take away en delivery”, zegt 
Giuliano Bruno. “Naast dranken, snoepgoed, kranten en broodjes worden er ook verse 
pizza’s gemaakt in een roterende pizzaoven. Klanten kunnen hun bestelling op voor-
hand plaatsen, online of via de Bruno-app. Bij aankomst kunnen ze hun bestelling dan 
meteen meenemen.” De nieuwe zaak in totaal 15 medewerkers tellen, waaronder ook 
enkele jobstudenten.

NMBS is onder de indruk van de realisatie en heeft intussen met Group Bruno een ak-
koord bereikt over de uitbreiding van het concept naar andere stations. “We geloven 
sterk in dit kleinere concept en zullen het ook in diverse stadscentra gaan uitrollen”, 
aldus Giuliano Bruno.

Group Bruno telt vandaag zo’n 500 medewerkers en realiseerde in 2019 een omzet van 
130 miljoen euro.

DE KLARE KIJK VAN… LUC JEURISSEN:  
“ANGST VERLAMT JE DAADKRACHT”
De klare kijk van Limburgse topondernemers op corona. Zo heet onze reeks die we 5 weken na elkaar 
zullen brengen. Aflevering 4: Luc Jeurissen (Trixxo, Hoeselt)

“Tijdens de top van de coronacrisis was het hier alle hens aan dek. Ik stond dag en nacht 
mee in de vuurlinie om zo snel mogelijk alle beschermingsmiddelen voor onze mensen te 
voorzien. Dat de kapitein de leiding nam om het schip door het woelige water te loodsen, 
gaf onze mensen vertrouwen en wakkerde de teamgeest aan. Anderen waren te verlamd 
door angst om mee aan de kar te trekken. Van hen hebben we jammer genoeg afscheid 
moeten nemen.”

Luc Jeurissen, eigenaar en CEO van bedrijvengroep Trixxo, neemt geen blad voor de mond. Hij 
noemt man en paard, ook als het over de coronacrisis gaat. Het is een stijl die hem als onder-
nemer typeert: recht door zee, en dat werpt zijn vruchten af. Want met meer dan 8.000 werk-
nemers is Trixxo één van de grootste werkgevers in Limburg en ver daarbuiten. Jeurissen blijft 
razend ambitieus, al moeten de vooropgestelde doelstellingen even de koelkast in. Inderdaad, 
door die verdomde corona.

“GEEN DIVIDENDEN”
“In onze afdeling voor huishoudhulp zijn we in één klap van 150 miljoen omzet naar 0 terug-
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gevallen”, zegt hij. “Dat de impact enorm was, mag je een understatement noemen. Gelukkig 
hadden we nog onze uitzendactiviteiten, die weliswaar ook een pandoering van zo’n 50 pro-
cent hebben gekregen. Maar zo konden we toch nog een beetje cash genereren. Voor het 
overige moesten we beroep doen op de buffer die we de afgelopen jaren zorgvuldig hebben 
opgebouwd. Dat we nog nooit dividenden hebben uitgekeerd en alle winst opnieuw in de zaak 
hebben gestopt, heeft ons nu financieel door het dal geholpen.”

“MEER TEAMGEEST”
Volgens Luc Jeurissen is het verschil gemaakt door de snelheid waarmee de bedrijven op de 
corona-uitbraak gereageerd hebben. “Wij hebben van de eerste seconde de koe bij de horens 
gevat om zo veilig mogelijk aan de slag te kunnen blijven”, zegt hij. “We zijn direct onze ei-
gen koers gaan varen en hebben echt niet afgewacht tot er richtlijnen of maatregelen werden 
uitgevaardigd. Met het management-team hebben we honderden telefoontjes gedaan om 
mondmaskers, handgels, plexiwanden en andere beschermingsmiddelen te bestellen. Het 
was even alle hens aan dek. Zelfs in het weekend staken we de handen uit de mouwen om 
veiligheidspakketten voor onze medewerkers samen te stellen. Die samenwerking heeft het 
team dichter bij elkaar gebracht.”

“AFSCHEID NEMEN”
Luc Jeurissen liet zich daarbij zelf niet onbetuigd. “Ik vond het mijn verantwoordelijkheid om 
het voortouw te nemen en zelf daadkracht te tonen. Je ziet dat het vertrouwen groeit als de 
kapitein in moeilijke tijden weet waar het schip naartoe moet. Dat geeft borging aan de me-
dewerkers en motiveert hen om mee aan de kar te trekken. Anderzijds zijn er helaas ook een 
aantal mensen geweest die passief bleven toekijken hoe anderen de kastanjes uit het vuur 
gingen halen. Zij bleven verlamd door angst, ondanks alle draconische veiligheidsmaatregelen 
die we genomen hebben. En dat kan niet blijven duren op het moment dat je alle soldaten 
nodig hebt om de strijd aan te gaan. We waren dan ook -na vele constructieve pogingen- ge-
noodzaakt om afscheid te nemen van enkele collega’s. De tegenstelling in mensen waar je op 
kunt rekenen, is door corona duidelijk geworden.”

“THUISWERK KAN GEEN NORM WORDEN”
Of de strategie heeft gewerkt? “Het is moeilijk te zeggen wat de toekomst gaat geven. We 
moeten er alles aan doen om een tweede golf te vermijden. Voor ons wil dat zeggen dat we 
fors blijven investeren in alle mogelijke beschermingsmiddelen. We hebben extra aandacht 
voor de noden van onze mensen. Zo voorzien we andere werkroosters voor bijvoorbeeld ou-
dere medewerkers die hun kleinkinderen maanden niet meer gezien hebben. We laten ook 
thuiswerk voor de bedienden toe waar mogelijk, al is dat in onze sector heel beperkt. De ef-
ficiëntie is naar schatting 60 procent als je van thuis uit uitzendkrachten moet begeleiden of 
huishoudhulpen aansturen. Thuiswerk kan dus niet de norm worden, daar blijf ik voor pleiten.”

“NOG 2 JAAR MISERIE”
Jeurissen schat dat de afdeling voor huishoudhulpen dit jaar 10 tot 15 procent omzet zal ver-
liezen. “En daarna is het nog niet voorbij. Ik denk dat we deze crisis nog minstens één tot 
twee jaar gaan voelen. Op korte termijn zullen er nog heel veel bedrijven over de kop gaan. Ik 
denk dat heel wat ondernemers een verkeerde inschatting maken door het uitstel dat ze van 
de btw en rsz hebben gekregen. Het is niet dat die bedragen niet meer verschuldigd zijn. De 
rekening komt gewoon later, en dan moeten de middelen er liggen, natuurlijk. Wat zeker is: de 
consolidatie in onze sector zal door corona worden versneld. Zeker in Wallonië gaan er nog 
meer klappen vallen. Daar worden mensen aangemoedigd om niet te gaan werken, terwijl hier 
de boodschap luidt om wel de economie op gang te trekken, te consumeren en te investeren. 
Die spreidstand gaan we voelen.”

“NIET DOOD VAN WERKEN”
Als tip voor andere ondernemers, zegt Jeurissen: “Je cash bewaken is nu essentieel. Wij blijven 
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PUKKELPOP-ORGANISATOR START RESTAU-
RANT ALS EERBETOON VOOR DOCHTER
Op de locatie waar tot voor kort restaurant Laurus was gevestigd, opent eind augustus 
de nieuwe horecazaak Desiderata. Het wordt een ‘gastrobar’, uitgebaat door de me-
de-organisator van Pukkelpop, Patrick Breugelmans. De zaak is een eerbetoon aan zijn 
dochter Désirée Viola, gekend actrice van de jeugdreeks Prinsessia, die er eind 2018 
voor koos om uit het leven te stappen.

al onze facturen op tijd betalen, anders valt het hele systeem in elkaar. Nog een tip: blijf altijd 
goed communiceren. Je moet aangeven welke richting het bedrijf uitgaat, je moet aantonen 
dat je alles doet voor de veiligheid, dat de onderneming financieel gezond is en er een mooi 
toekomstperspectief bestaat. Geen reden tot paniek, dus. Want angst is de slechtste raadge-
ver.
Hoe heeft Luc Jeurissen, tot slot, de crisis persoonlijk beleefd? “Het was heel hectisch, maar 
als ondernemer geeft het veel adrenaline als er nieuwe, grote uitdagingen op je afkomen. Ik 
heb al jaren niet meer zo hard gewerkt als in de afgelopen maanden. Maar daar ga je niet dood 
van… In feite valt het allemaal nog wel mee. Ik ben iets meer gaan sporten, bijvoorbeeld. Het 
sociaal isolement ben ik wel beu, moet ik zeggen. Eens op restaurant gaan of een pint pakken 
met vrienden is een uitlaatklep die ik wel hard mis. Maar ook op dat vlak is er beterschap op 
komst…”

HASSELTSE ONDERNEMER ROGER OOMS 
OVERLEDEN
In Hasselt is Roger Ooms, stichter en zaakvoerder van Ooms nv, overleden. Hij werd 70 
jaar.

Het bedrijf in grondwerken en transportactiviteiten dat Roger Ooms heeft opgericht, 
heeft zijn thuishaven in Kuringen. De firma is gespecialiseerd in transport met kipvoertui-
gen. De vloot valt op in het straatbeeld door de turquoise kleur. Roger Ooms wist door zijn 
minzame karakter en professionele dienstverlening een ruim netwerk van trouwe klanten 
uit te bouwen. Zijn echtgenote Arlette Bogaerts heeft altijd aan zijn zijde gestaan. Door-
heen de jaren is hun zoon Filip mee in het bedrijf gestapt om de opvolging te verzekeren.

Roger Ooms was harde werker en een levensgenieter met een zacht karakter. Zowel in 
zakelijke kringen als in het verenigingsleven werd zijn aanwezigheid sterk gewaardeerd. 
Hij stak zelf graag de handen uit de mouwen om alle afspraken na te komen. In gezel-
schap was hij meer de observator op de achtergrond, die zijn momenten uitkoos om gevat 
uit de hoek te komen. Na de werkuren kon hij in familiale kring genieten, niet zelden met 
iets lekkers om te eten en drinken. Jammer genoeg werd hij al enige tijd geleden ziek. Die 
strijd heeft hij nu verloren.

De afscheidsplechtigheid voor Roger zal zaterdag in intieme kring plaatsvinden. De be-
groeting is mogelijk nu vrijdag van 19 tot 19u30 in Uitvaartcentrum Donkers-Cuypers in 
Tuilt-Kuringen. De redactie wenst Arlette, Filip en alle andere familieleden, vrienden en 
personeelsleden veel sterkte toe.
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Patrick Breugelmans heeft al een tijdje geleden het pand aan de Stationsstraat in Zolder 
gekocht. De afgelopen maanden heeft hij het concept van de gastrobar op punt gezet en 
het interieur volledig veranderd. De zaak zal binnen en buiten plaats bieden aan 160 per-
sonen. Naast een uitgebreide restaurantkaart is het de bedoeling om ook feesten in Desi-
derata te laten plaatsvinden. Desiderata is Latijn voor ‘dingen waar naar verlangd wordt’. 
“Dat is wat ik van deze zaak wil maken: geen gewone foodbar, maar een restaurant waar 
passie, smaak, beleving en vooral ontmoeting centraal staan”, zegt hij. “Een plaats waar 
mensen gezellig met elkaar kunnen praten over kleine én grote dingen.”

De zaak is een eerbetoon aan zijn dochter Désirée Viola, bekend als Prinses Roos uit de 
Studio 100-reeks Prinsessia, die overleed in 2018. “Ik wil mijn steentje bijdragen om het 
taboe rond zelfdoding te doorbreken”, zegt Patrick. “Ik wil een boodschap meegeven: er-
over praten helpt, altijd.” Daarom werden in het horecapand de binnenmuren gesloopt 
om één grote ruimte te creëren. “Een ruimte waar mensen gewoon zichzelf kunnen zijn. 
Desiderata moet een plaats zijn waar elke klant zich goed voelt, ook wanneer het eens 
minder goed gaat. Een gastronomische setting met lokale producten en met échte men-
senverhalen.”
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Als telg van de gekende Haspengouwse ondernemersfamilie Neven (Sentinel, Care4Data, ANL Plas-
tics, EPB,…) was Mieke gedoemd om in de talrijke voetsporen te treden. “Maar ik wou eigenlijk jour-

nalist worden, dus ben ik een andere richting uitgegaan”, geeft ze toe. “Toch kwam de ondernemersmi-
crobe gaandeweg aan de oppervlakte en zo leidt ze vandaag de succesvolle groep van digitale drukkerijen 
Burocad en Printsalon. Met veel creativiteit, gedrevenheid en lef. Zo werd Burocad tijdens de coronacrisis 
ineens producent van mondmaskers. “Ik werd zot verklaard, maar kijk, intussen hebben we toch al heel 
veel mensen kunnen helpen. En de business draaiende gehouden.”

“Ja, ik heb wel heel even voor het bedrijf van mijn vader gewerkt”, zo begint Mieke het verhaal. “Bij Care4Data zochten ze tijdelijk 
iemand om in te vallen. Ik vond dat wel fijn, maar het is nooit mijn bedoeling geweest om in één van de familiebedrijven te stappen. 
Ik werd daar ook nooit voor gepusht. Mijn ambitie was om journalist te worden, en daarom ben ik Communicatiewetenschappen 
gaan studeren. Schrijven heb ik altijd heel fijn gevonden. Maar ook het commerciële interesseerde me, en zo kwam ik in Neder-
land terecht voor een master in General Management. Van het één kwam het ander. Toen Mont Blanc me vroeg om voor hen de 
marketing te gaan verzorgen, ben ik in de internationale marcom-business gerold.” De passie voor drukwerk kwam later, toen ze 
via haar tante bij EPB in Wellen van de sector kon proeven. “Met die bagage ging ik aan de slag voor een Brits-Nederlands concern 
dat printmanagement deed voor grote internationale klanten. Dat was heel tof. Ik hielp klanten om veel geld te besparen door hun 
drukorders te centraliseren en in te kopen bij de meest voordelige partij. Dat werkte zodanig goed dat ik later mijn eigen bedrijf ben 
gestart in deze business: Care4Print was geboren. Het ondernemerschap was in het begin wel wat beangstigend. Mijn bedrijf, dat 
was ikzelf, een living, een laptop en gsm. En daarmee werden grote klanten bediend. Maar ik trok mijn plan, en ging me interesse-
ren voor de verruiming van mijn netwerk. Het is op die manier dat ik op een VKW-event in contact kwam met Nicole Reyskens van 

“Er is geen plan op lange termijn.  
Zolang het leuk blijft, is het goed.”

Mieke 
Neven
Mieke 
Neven
Burocad
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drukkerij Burocad. Ze nodigde me uit om met een groepje te brainstormen over de toekomst van haar bedrijf. Ik herinner me nog 
goed dat ik die avond weinig zin had, na een lange, moeilijke week. Maar ik had me geëngageerd, en ben dus uiteraard toch gegaan. 
Gelukkig, want daar is de basis gelegd voor de overname van het bedrijf. En de rest is history.” 

DE BESTE
Van de internationale drukkerijwereld naar een KMO in Peer: een hele stap. “Ik heb eerst goed rondgekeken en veel geleerd”, vertelt 
Mieke. “In de overgangsfase heb ik aan de zijde van Nicole en Frank me heel geleidelijk kunnen inwerken. Dat Burocad toen al een 
goed draaiend bedrijf was, speelde natuurlijk in mijn voordeel. Het was niet nodig om alles aan de kant te schuiven en radicaal het 
roer om te gooien. Gaandeweg heb ik dan mijn eigen accenten gelegd. Zo was Burocad al bezig met productdesign op maat van de 
klant, maar ik wou dat aspect verder uitbreiden. Het basisidee bestond al: niet reactief afwachten op een bestelling en die netjes 
afwerken, maar pro-actief mee nadenken over een specifieke oplossing voor de klant. Met investeringen in mensen en machines 
hebben we die werkwijze uitgepuurd en als DNA in de organisatie geïnjecteerd. En ja, ik durf -in alle bescheidenheid- gerust zeggen 
dat we op dat vlak de beste zijn. Ons team heeft de routine om uit te gaan van de doelstellingen van de klant en vervolgens met 
een product te komen dat daar volledig aan tegemoet komt.”

GEK VERKLAARD
Het is precies door die modus operandi dat Burocad snel kon schakelen toen de coronacrisis uitbrak. “Inderdaad. Nagenoeg de hele 
sector kwam in één klap tot stilstand. Dan kan je twee dingen doen: ofwel mistroostig de gebeurtenissen laten passeren zoals 
een koe naar een trein kijkt, ofwel snel en creatief reageren om je mensen werkzekerheid te bieden en het bedrijf recht te houden. 
Als extra dimensie wilden we graag een maatschappelijke rol van betekenis spelen in deze gezondheidscrisis. Team Burocad is 
toen heel snel in actie geschoten. Eerst hebben we een aantal displays gemaakt om dispensers met alcoholgel in te plaatsen. 
Ondertussen zagen we het grote tekort aan mondmaskers, en de verwoede pogingen van heel wat lieve mensen die in kelders en 
bijkeukens stonden te knippen en te stikken dat het een lieve lust was. Ik herinnerde me dat wij in het magazijn nog vlaggenstof 
hadden liggen, met een dubbele laag. Ik belde direct naar mijn moeder met de vraag of ze nog een naaimachine had en daar even-
tjes mee tot in Peer wou komen. Super lief, ze sprong gelijk in de auto en diezelfde dag hebben we onze eerste modellen gemaakt. 
Mama zag er initieel geen brood in en raadde aan om onze energie in iets anders te steken. Maar gelukkig luister ik niet altijd naar 
haar gouden raad en zetten we door: we zijn alle beschikbare stof gaan snijden en rillen. In de beschutte werkplaats vonden we een 
partner om de mondmaskers te naaien. Een geweldig schot in de roos, want van dat eerste type hebben we er in een mum van 
tijd 50.000 verkocht. We zijn dan direct naar ander materiaal gaan zoeken, dat nog beter is. Wat we maken zijn geen chirurgische 
maskers die in de zorg kunnen gebruikt worden, maar wel hun nut bewijzen op plaatsen waar het dragen van een masker verplicht 
is. Meer nog, we hebben intussen een certificering ontvangen die onze ‘community maskers’ officieel goedkeurt voor gebruik. En 
daar zijn we heel fier op. Ook als we onze leuke prints in het straatbeeld zien opduiken. Het is fijn om te weten dat je mensen echt 
goed hebt kunnen helpen.”

CORONATEST
En tegelijk wist Mieke Neven op deze manier haar bedrijf op koers te houden. “Naast de mondmaskers hebben we in april nog 
8 andere Covid-gerelateerde producten en diensten ontwikkeld en geproduceerd”, vertelt de CEO. “De ideeën van onze mensen 
bleven maar komen. Het was hier een echt gekkenhuis. En maar goed ook. Als we niks hadden gedaan was onze omzet met 40 
tot 50% gezakt en zouden we verlies geleden hebben. Het is dankzij de creatieve, innovatieve mindset én de ingebakken drijfveer 
om flexibel te anticiperen dat we ons staande hebben gehouden. Corona was een goed bewijs dat onze filosofie op een natuurlijke 
manier in ons proces verweven zit en we daardoor uitstekende resultaten kunnen boeken. Een geslaagde test van onze strategie 
is zo een crisis, net zoals Mathi Gijbels onlangs in jullie magazine aangaf.”

De voorbije maanden waren tevens een test voor de structuur die Mieke Neven bij Burocad heeft uitgetekend, met voor haarzelf 
een specifieke rol. “Mijn affiniteit ligt eerder bij het commerciële, de innovatie en de new business. Ik hou van onze manier van 
verkopen, waarbij we zelf creatieve oplossingen bedenken voor onze klanten. Als gevolg heb ik twee operationele directeurs aan-
gesteld. Tino (Geskens) en Maarten (Esveldt) zorgen dat alles gestroomlijnd wordt uitgevoerd, en dat werkt perfect. Ook in crisistijd, 
dus.” Opvallend is dat de CEO lid is van haar salesteam en iemand anders dit team leidt. “Ik ben eerder ondernemer dan manager, 
en in die sales-rol voel ik me beter renderen, met Boy Pijls in die leiderschapspositie. Uiteraard heb ik overal wel eindverantwoor-
delijkheid en moeten er vaak knopen worden doorgehakt. Maar hier werken allemaal zeer geëngageerde mensen die de vlakke 
structuur van de organisatie sterk waarderen. Dat is altijd zo geweest. Er is geen opgelegd leiderschap nodig. Zelfs als er iemand 
moet ontslagen worden, gebeurt dat in een serene sfeer. Ik geef hen mijn goede argumenten en dan begrijpen ze dat. Onze orga-
nisatie is gegroeid van 13 naar 46 mensen, verspreid over een decentrale structuur met meerdere vestigingen. Dan is het normaal 
dat je soms uiteengroeit met collega’s die zich beter voelen in een andere omgeving. No hard feelings.”
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GOEDE RAAD DOORGEVEN
Omdat ze beseft dat haar netwerk een positieve bijdrage heeft geleverd aan de groei van het bedrijf, is Mieke Neven nog steeds 
bijzonder actief bij organisaties als Unizo, Voka en VKW. “Het is begonnen om leuke mensen te leren kennen nadat ik vanuit Ant-
werpen terug naar Limburg ben verhuisd”, zegt ze. “Alle organisaties hebben me goed geholpen om nieuwe zakelijke contacten 
te leggen. Het was nuttig en fun tegelijk. Daarom wil ik nu ook mijn ervaring doorgeven aan andere, startende ondernemers. Ik 
besef dat zij soms een klankbord nodig hebben om te kunnen groeien. Vandaar mijn engagement in een aantal raden van advies 
en het netwerk Limburg Start-Up (LSU). Het geeft veel voldoening als je hoort dat jongeren je advies waarderen en daar echt mee 
vooruit worden geholpen.” Een tijdintensieve bezigheid. “Ja, je moet dat graag doen, anders hou je het niet vol. En ik heb veel geluk 
dat mijn gezin me daar de ruimte voor geeft. Mijn man is intussen trouwens ook al een jaar of 5 actief binnen Printsalon. Niet altijd 
eenvoudig samenwerken, maar geweldig om zo een sparringpartner te hebben thuis.”

UND JETZT?
“Het zal je misschien verbazen, maar wij hebben geen ‘groot plan’ voor de lange termijn. Ik geloof niet in targets om binnen zoveel 
jaar te groeien naar x-aantal mensen of omzet. Ons doel is om met ons concept, in een leuke sfeer, meer klanten tevreden te ma-
ken. We willen hen laten schitteren, en fier kunnen zijn op onze realisaties. Dan komt de groei wel vanzelf. Wat niet wegneemt dat 
we blijven nadenken over innovatie en verder zullen investeren. Onze zorg is de bewaking van ons DNA. We hebben nu een team 
dat graag het heft in handen neemt, en niet te beroerd is er om tegen 2000 per uur in te vliegen. Dat geeft energie en maakt dat 
mensen hier graag werken. Die spirit vasthouden, dat is onze drijfveer.”

Dat geldt ook voor Printsalon, het tweede merk van Burocad. “Al is ons concept daar wel wat anders. We kiezen voor een decen-
trale formule, waarbij we in diverse steden vestigingen openen. We evolueren hierbij van een klassieke copyshop-formule naar de 
vriendelijke, klantgerichte buurtdrukkerij. Het doel is om van dit concept een begrip te maken, waarbij de naam Printsalon synoniem 
staat voor de kwaliteitsvolle ‘drukkerij-dichtbij’.” En ondertussen blijft Burocad ook mondmaskers maken? “Zolang dat nodig is, en 
mensen vinden onze producten mooi, comfortabel en fun, dan gaan we daarmee door. En anders vinden we zeker iets anders.”

RODE WIJN
Of Mieke het netwerkcircuit heeft gemist de afgelopen maanden? “Zeker. Ik ben heel sociaal en kan niet wachten tot we opnieuw 
‘normaal’ met andere ondernemers ervaringen kunnen uitwisselen en zaken doen. Daar kijk ik naar uit. Intussen ben ik blij dat de 
horeca opnieuw in alle veiligheid is geopend. Een goed glas rode wijn of een bespreking bij een hapje: dat is voor mij wel belangrijk. 
Al heb ik tijdens de lockdown ook wel genoten van meer thuis te zijn. Quality time met het gezin blijft voor mij de leukste ontspan-
ning. En twee keer per week sporten. En genieten van hedendaagse kunst. En…” We zeiden het al: een bezige bij.

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: Luc DAELEMANS
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Philip Lewandowski is Burgerlijk Ingenieur van opleiding. Daarna 
doorzwom hij vele watertjes op het hoogste niveau. Zo was hij 
manager van bedrijven als Melotte, Nitto Europe, Weldimo en 
tot voor kort, Grafityp in Houthalen-Helchteren. Als directeur en 
CEO stuurde hij duizenden mensen aan en dokterde hij talloze 
strategienota’s en operationele plannen uit. Maar sinds eind vo-
rig jaar verdween hij even van de radar. Getroffen door het co-
ronavirus? Een job aanvaard in het verre buitenland? Niets van 
dat, zo blijkt.

“Ik ben momenteel dichterbij dan ooit”, lacht hij. “Na vele jaren 
te hebben gebroed op een zakelijk idee, heb ik eindelijk de stap 
naar een eigen onderneming gezet. Mijn kinderen zijn het huis 
uit (dochter Annemiek is advocaat en zoon Christiaan verdient 
de kost als manueel therapeut) en dus leek de tijd rijp om mijn 
start-up vorm te geven.” De basis voor het nieuwe bedrijf werd 
gelegd toen Lewandowski nog actief was voor de Japanse mul-
tinational Nitto. “Bijna 20 jaar geleden leerde ik in Japan het dou-
chetoilet kennen en nam deze ervaring mee naar huis. Zowel 
ikzelf, als mijn directe omgeving, begrepen niet waarom deze 
systemen in Europa bijna onvindbaar waren. Ons toiletgebruik 
is een onderwerp waar weinig over gesproken wordt, maar de 
coronacrisis heeft ons opnieuw gewezen op diepgewortelde 
gewoontes die hieraan gekoppeld zijn, zoals het gebruik van 
toiletpapier. Het feit dat toiletpapier zowat het eerste product 
was dat niet meer in de rekken was te vinden, geeft  het huidige 
belang aan van dit zacht, absorberend papiertje.”

DE POT OP!
Philip Lewandowski vindt het Japanse toilet of douche-toilet, 
waarbij de billen worden gespoeld met water en daarna met 
warme lucht gedroogd, een veel beter alternatief. “Niemand 
denkt eraan om zijn handen te wassen met papier, want echte 
hygiëne vergt water”, zegt hij. “Qua gezondheid geeft dit meer 

comfort en een fris, zuiver gevoel. Daar komt nog bij dat voor 
de productie van toiletpapier en doekjes, jaarlijks miljoenen bo-
men geveld worden, afvoerbuizen verstoppen en Aquafin op 
dit ogenblik gigantische problemen heeft met de doekjes in de 
waterzuiveringsinstallaties. Plus: reiniging met water zorgt on-
vermijdelijk voor een besparing op toiletpapier.”

En dus werd in Lommel de zaak BidetDouche boven de doop-
vont gehouden. “Ik vond de tijd rijp om mijn steentje bij te dra-
gen in de promotie en de groei van dit innovatief product”, aldus 
Philip Lewandowski. “Ik heb daarbij gekozen voor een multimer-
ken-strategie, waarbij zowel de eindconsumenten als de pro-
fessionele markt de hele range van modellen in verschillende 
prijsklassen kunnen ontdekken. In het Experience Center heb-
ben we een 40-tal douchetoiletten geïnstalleerd, die met alle 
functionaliteiten kunnen getoond worden. Dit is uniek in België 
en bijna onbestaande in Europa. Vrijdag 26 juni gaan de deuren 
(en wc-deksels) open.”

B&B
Het spreekt voor zich dat een start-up enorm veel tijd en ener-
gie opslorpt. Toch is Philip ook na de werkuren een bezige bij. 
“Waar mogelijk steek ik een handje toe in B&B Les Buissonnets 
in Pelt, die wordt gerund door mijn vrouw Ingrid”, zegt hij. “En 
voor de rest kan ik thuis genieten van het leven. Dat gaat net 
iets gemakkelijker als je overdag een job doet waar je veel vol-
doening uithaalt. Want dat is wat er gebeurt na de installatie van 
zo’n douchetoilet. Ouderen die hierdoor langer thuis kunnen blij-
ven wonen of mensen met een aandoening, die nu geen natte 
doekjes moeten gebruiken, zeggen me allemaal ‘Philip, waarom 
hebben we dit niet veel eerder laten installeren’. En daar doen 
we het dus voor.”

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL

Philip  
Lewandowski
“ Een eigen zaak is een droom 
die werkelijkheid wordt”

Waar de naam Lewandowski vroeger regelmatig in 
de artikels van Made in Limburg opdook, moeten 

we ons tegenwoordig beperken tot de matchverslagen 
van Bayern München. Maar daar komt verandering in, 
want Philip Lewandowski is na een rijk gevulde carrière 
in het Limburgse bedrijfsleven, gestart met een eigen 
zaak in Lommel. Specialiteit: Japanse toiletten. Of an-
ders gezegd: hij lost nog steeds de shit op, maar dan 
een tikkeltje anders…
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Kokima Eventkasteel 
Kortessem

“ Klanten appreciëren dat je niet opgeeft en 
 na tegenslag iets nieuws probeert”

Philippe en Yannick Van de Weerd zijn ondernemers die niet van opgeven weten. Het parcours dat ze 
tot dusver met hun eventbedrijf Kokima hebben afgelegd, liep langs vele drempels, putten en haar-

speldbochten. Met als voorlopig laatste hindernis: de coronacrisis. Maar ook daar wisten vader en zoon 
handig langs te dribbelen met een hele rits aan innovaties. Een straf verhaal over vallen en opstaan!

Zegt de naam Lambda’s Kriebelkuil je nog iets? Ongetwijfeld heb je zelf, of één van de je kinderen, nog mee staan sprin-
gen en dansen op de kinderanimatie die DJ Philippe Van de Weerd vroeger in heel Limburg organiseerde. Daarnaast 
breidde hij zijn activiteiten uit met Kokima, een eventbureau dat in het Avonturenpark van Domein Bokrijk, teambuildings 
en andere bedrijfsevents op poten zette. “We hebben daar heel mooie dingen gedaan, maar de match met de andere 
faciliteiten van Bokrijk was er niet echt”, herinnert Yannick Van de Weerd zich. “Er moest goed samengewerkt worden om 
integrale events te voorzien van catering, vergaderlocaties, enzovoort, en dat was allerminst evident aangezien er elders 
in het domein op totaal andere doelgroepen werd gemikt.”
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Met vallen en opstaan

En dus pakte Kokima de biezen. Heel even werd in Neeroeteren nog een tweede locatie uitgetest, waarna het hele bedrijf 
uitweek naar het toenmalige Rood Kasteel in Kortessem. “Een prachtige kasteelhoeve met enorm veel mogelijkheden”, 
aldus vader en zoon Van de Weerd. “Maar ook daar moesten we in de beginfase afrekenen met enkele forse tegensla-
gen. Zo stond de zaak gekend als een culinaire hotspot, waardoor we veel mensen over de vloer kregen die in hun beste 
kostuum van een chique diner wilden genieten. Maar wij zijn een eventlocatie, geen restaurant of andere horecazaak. Die 
perceptie moest dus worden bijgesteld. Bovendien had één van de vorige exploitanten last gehad van een aantal onfrisse 
praktijken, wat onze naam via de zoekrobots, in een slecht daglicht plaatste. Vandaar de naamswijziging naar Kokima 
Eventkasteel: een spons over het verleden en de focus op onze core business.”

AFGESNEDEN
Maar nog steeds hield de pech niet op. “Toen we op volle toeren gingen draaien, vonden er wegenwerken plaats op 
de enige weg die naar ons domein leidt. Daar kan je dus niets tegen doen. We waren geruime tijd zo goed als volledig 
afgesloten van de buitenwereld.” Toch werd met veel engelengeduld en de steun van vele trouwe klanten, een mooi, 
vernieuwend verhaal geschreven. “Heel wat grote bedrijven en eventbureaus vonden letterlijk de weg naar het Kokima 
Eventkasteel. We konden opnieuw massaal doen waar we goed in zijn: mensen verbinden. Via onze faciliteiten de team-
geest stimuleren en een uniek kader aanbieden om in alle comfort en gezelligheid leuke dingen samen te beleven.” Daar 
hadden ze het uiteindelijk voor gedaan. De trein leek vertrokken. Eindelijk. Yannick Van de Weerd zegde zijn vaste job bij 
de IT-dienst van Bose op, om voltijds zijn vader bij te staan bij Kokima. “Een unieke kans om samen deze mooie zaak 
verder uit te bouwen, ook al kwam ik uit een totaal andere sector”, vertelt Yannick.

GUNFACTOR
Net toen het hele verhaal eindelijk op poten stond, kwam corona de pret bederven. “Alle boekingen werden geannuleerd. 
De agenda was helemaal leeg”, aldus Van de Weerd junior. “We hebben eerst de tijd genomen om onze to do-lijst af te 
werken: eindelijk de haag geplant, hier een daar een likje verf aangebracht en de parking in orde gebracht. Maar al snel 
kwam het besef dat we dit jaar niet meer veel family days of andere grote festiviteiten moeten verwachten. En daar zit 
je dan, met een prachtig draaiboek, waar je helaas niets mee kunt doen.”

Het duo bleef niet bij de pakken zitten. “We hebben het roer omgegooid en zijn gaan zoeken naar alternatieve activitei-
ten. Zo hebben we de focus verplaatst naar gezinnen en kleine groepen. We hebben onze weiland-golf vanonder het 
stof gehaald: een spel voor jong en oud. Daarnaast werd een tocht uitgewerkt, waarbij met een zelf ontwikkelde smart-
phone-app allerlei opdrachten moeten uitgevoerd worden. Onze binnenkoer is ingericht als overdekt terras. Toch naar 
de horeca, dus… Bovendien hebben we een zone vrijgemaakt als camper-locatie. Daar hebben we totaal geen ervaring 
mee, maar de boekingen komen vlot binnen. Wat opvalt is dat mensen ons de ‘trial & error-fase’ van harte gunnen. Ze 
zien ook dat we nog foutjes maken, maar vergeven ons die. Dat we tenminste iets ondernemen, en alles doen om een 
goede service te leveren, vinden ze belangrijker.”

GLOEDNIEUW INDOOR-CONCEPT
De grootste nieuwigheid is echter de Beat Out-rooms. “Als IT’er ben ik 2 jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van 
volledig computergestuurde activiteitenkamers”, verduidelijkt Yannick Van de Weerd. “Vergelijk het met de combinatie 
tussen een escape room en de doe-opdrachten bij Fort Boyard. In teams van 4 tot 8 personen gaan ze een kamer binnen, 
om vervolgens meegenomen te worden in een wondere wereld van leuke opdrachten, waarbij samenwerking de sleutel 
tot succes vormt. Intussen hebben we al 6 kamers in het Kokima Eventkasteel met deze toepassing uitgerust. Deze 
zomer worden de eerste gasten verwelkomd. Heel spannend. Als het aanslaat, willen we het concept ook verkopen aan 
andere eventlocaties, zoals vakantieparken.”

Of alle nieuwigheden even goed gaan aanslaan, weten Philippe en Yannick niet. “Dit is volledig buiten onze comfortzone. 
We weten totaal niet wat er op ons af gaat komen. We hebben altijd een agenda met boekingen gehad, waarmee we 
ons perfect konden voorbereiden op de hoeveelheid gasten en de specifieke wensen op vastgestelde uren. Nu is het 
helemaal anders en moeten we hopen dat er spontaan klanten de weg vinden naar ons terras, de kleinschalige buiten-
activiteiten of onze Beat Out-rooms. Eerlijk gezegd, dat zorgt wel wat voor zenuwen, maar maakt het anderzijds heel 
boeiend. Je kunt het ondernemerschap aan den lijve ondervinden. Door zelf het heft in handen te nemen, geven we onze 
toekomst vorm. En dat zal zijn vruchten afwerpen, zeker weten.”

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

Containers for Youth is een opvallende naam tussen de start-ups van C-mine Crib in Genk. Het 
bedrijfje is een uit de hand gelopen hobby van enkele Chiro-vrienden die op zoek gingen naar 

corona-proof materialen om mee op bivak te nemen, zoals een social-distance wastafel of keuvel-
hoekje. Zaakvoerder Pieter Lemmens geeft tekst en uitleg als onze New Kid on the Block.

Containers 
for Youth
Containers 
for Youth

1.  Waarmee heb je het spaargeld verdiend dat je in de zaak hebt gestopt? 
  “Vanuit mijn zaak Lemmens Engineering ontwerp ik als freelancer mechanische en tastbare zaken, van machine-

bouw tot en met productontwerp. Het is vanuit die activiteit dat ik de mogelijkheid zie om te investeren in Contai-
ners for Youth.”

2.  Heb je er ooit aan gedacht om samen met iemand anders je onderneming op te starten? 
  “Ja, ik heb er al regelmatig aan gedacht en ben de laatste jaren actief op zoek naar opportuniteiten. Bij Containers 

for Youth heb ik 2 Chiroleiders aangesproken waarvan ik denk dat ze een degelijke invulling kunnen zijn en hun 
jeugdig enthousiasme aanstekelijk werkt.”
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New Kid on the Block

3.  Moet je jezelf in de startfase dingen ontzeggen omdat je geen volwaardig loon kunt uitkeren? 
  “Nee, aangezien het voorlopig niet om een voltijdse werking gaat. Het is eerder een kwestie van momenteel 1,5 

shift te draaien, en dus gedurende enkele maanden enkele tandjes bij te steken. Na hun examens kunnen mijn 
partners mij gelukkig bijstaan.”

4.  Heb je een Plan B achter de hand voor het geval de start-up toch niet het verhoopte succes wordt?
  “Ja, we willen ons telkens heruitvinden. Ik zit nog op een stapel ideeën te broeden en wil nog verschillende produc-

ten ontwerpen en op de markt brengen. Ze kunnen niet allemaal even succesvol zijn, uiteraard.”

5.  Heb je hulp gekregen van instanties of personen die cruciaal waren om de stap naar ondernemerschap te wagen?
  “Nee, het is eerder gegroeid vanuit een eigen ondernemerschap en een uitlaatklep voor mijn creativiteit. Veel din-

gen zien en denken dat het anders, efficiënter, leuker of ecologischer kan… Dat is de werkwijze.”

6.  Zou je naar het buitenland verhuizen als blijkt dat zo de slaagkansen van je start-up verhogen? 
  “Nee,  maar mijn partners misschien wel :-)”

7.  Vind je dat start-ups in Limburg meer of juist minder ‘gepamperd’ moeten worden? 
  “Minder. Ik denk dat er niet altijd kritisch wordt omgesprongen met steun. Ik ga het daarbij houden.”

8.  Met welke Limburgse ondernemer zou je over 20 jaar graag vergeleken willen worden? 
  “Cor van Otterloo. Ik ben als freelancer gestart in 2008, net voor de crisis, en heb bij Punch Powertrain een heel tra-

ject afgelegd. Ik heb Cor altijd als een correcte, inventieve en kritische, maar ook als empathische manager gekend. 
Jammer dat we zo snel afscheid van hem moesten nemen.”

9.  Wat doe je om de concurrentie in je sector voor te blijven? 
  “We trachten zowel een servicemodel op te zetten alsook innovatief te zijn.”

10.  Zou je zwichten voor een miljardair die straks aan je deur staat om je start-up over te nemen? 
  “Tuurlijk, dan nemen we gewoon een ander idee uit het schap.”

11.  Welk cadeau zou je het eerste personeelslid geven dat 20 dienstjaren op de teller heeft?
 “Een dikke knuffel. Hopelijk mag dat dan terug.” 

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL
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Limburg voor de lens

Herman Desserprijs
Geen volgepakt Ethias-theater voor de zoveel editie van de Voka-jaarvergadering, al enke-

le jaren geleden omgedoopt tot Applaus! Corona besliste dat de Herman Dessersprijs, die 
traditioneel op deze feestavond wordt uitgereikt, in een bescheiden bubbel op de Corda-campus 
moest overhandigd worden. De protagonisten van deze verkiezing vulden de maximale bezetting 
in die live was toegelaten. Daarbij ook onze fotograaf, die als een vis in het water, nog eens een 
fysiek netwerkmoment mocht vastleggen. Hierbij zijn verslag:

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: Luc DAELEMANS
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Spraakmakend

Oef. Op 1 juli worden de maatregelen om het coronavirus onder controle te houden opnieuw ver-
soepeld. Bij mondjesmaat krijgen zelfs de zwaarst getroffen sectoren een beetje ademruimte. 

Zoals de wellnesscomplexen, die na weken van Kafkaiaanse regeltjes eindelijk opnieuw klanten mo-
gen ontvangen. Maar nog niet allemaal. De horeca, eventbureaus en reiskantoren blijven uitschreeu-
wen dat ze nauwelijks lucht kunnen happen. Niet alleen corona, maar ook de experten én de regering 
leiden hen rechtstreeks naar het faillissement. We spraken met enkele bevoorrechte getuigen, die zich 
serieus ‘genaaid’ voelen.

De knie in de nek van 
getroffen sectoren

De knie in de nek van 
getroffen sectoren

SAUNA EN WELLNESS
“Wat onze sector heeft meegemaakt, is gewoon broodroof door een stelletje onbekwame pseudo-experten”, klinkt het 
ongenuanceerd bij een uitbater uit Beringen. “Ik begrijp dat je op het hoogtepunt van de crisis niet kunt toelaten dat er 10 
wildvreemden bij elkaar in een publieke sauna kruipen of de kleedkamer van een openbaar zwembad delen. En ik begrijp 
ook dat je niet voor elke zaak apart een exitstrategie op maat kunt uittekenen. Maar hoe Van Ranst & Co de privésauna’s 
en wellnesscentra aan het lijntje hebben gehouden, is beneden alle peil. Want zeg nu zelf: in onze privésauna wordt 
alleen gewerkt op afspraak. Wij weten perfect wanneer klanten arriveren en opnieuw vertrekken. Ze betalen allemaal 
elektronisch, op voorhand. Tijdens het hele bezoek hebben ze met niemand contact. Alle benodigdheden liggen klaar en 
hun afgehuurde gedeelte is tot in de puntjes gereinigd en ontsmet. Daar hebben we zelfs de hoogste keuringsnormen 
voor behaald. Het risico op besmetting is dus honderden keren kleiner dan bij een bezoek aan de supermarkt. En toch 
werd onze sector maandenlang uitgesloten van elke activiteit. Nog langer dan de kappers en massagesalons, stel u voor. 
Intensief lobbywerk bleef in dovemansoren. Waarom? We hebben er het raden naar. Een objectieve reden is er alvast 
niet. Het wordt nog een lange lijdensweg om alle verloren inkomsten geleidelijk goed te maken. En dat door de onbe-
kwaamheid van een handvol wetenschappers die nog nooit een privésauna van dichtbij hebben gezien. Triestig.”

HORECA
“Ha, zegt de overheid nu, jullie mogen onder zeer strikte voorwaarden opnieuw open. Wees blij en dank ons op uw blote 
knieën. Maar wij als doodeerlijke, brave en sociaal geëngageerde ondernemers vinden dat allemaal dikke bullshit”, aldus 
een brasserie-uitbater uit Hasselt. “Ten eerste zijn de meeste horecazaken absoluut niet rendabel als ze aan 1/3 van hun 
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capaciteit moeten werken. Wie legaal bezig is, kan met deze maatregelen geen rooie duit overhouden. Zeker niet als je, 
zoals dat hoort, nog eens geïnvesteerd hebt in alle veiligheidsmaatregelen. ‘Wees creatief’, zegt de overheid dan. Sorry, 
maar die paar bijkomende terrasstoelen of een extra afhaalmenu in het weekend zullen daar echt niets aan verhelpen.”

De grootste frustratie van de horeca is dat de collega’s zonder witte kassa ook van dezelfde steun genieten, terwijl zij 
die met alles in orde zijn, het met een aalmoes moeten stellen. “Die 4.000 euro en 160 per dag: heel wat zaken hebben 
dat nooit verdiend. Of toch niet officieel. Ze hebben zich een kriek gelachen met zoveel gulheid. En intussen sjoemelen 
ze rustig voort. Fraude met de black box kost maximaal 1.200 euro boete. Peanuts. Om te lachen. Intussen zijn de af-
haalmenu’s het grootste zwarte circuit ooit. En straks consumeren we opnieuw gezellig bij de foodtrucks, op eetdagen 
van verenigingen, enzovoort. Dat gaat allemaal zoals vroeger de illegale tour op. Terwijl wij zelf als bonafide zaakvoerder 
1.200 euro per maand gekregen hebben. Daar moeten wij dan een gezin mee onderhouden. En het zijn wij die altijd braaf 
belastingen, rsz en btw hebben betaald. Een druppel op een hete plaat. Gewoon oneerlijk en wraakroepend. Corona was 
een gemiste kans voor de overheid om het kaf van het koren te scheiden. Ze kloppen zichzelf op de borst, maar beseffen 
niet dat hun maatregelen de oneerlijke concurrentie verder uitdiepen.”

REISBUREAUS
“Wat velen niet beseffen is dat de reisbureaus dubbel, zelfs driedubbel getroffen zijn door corona”, zegt een zelfstandig 
reisagent uit Bilzen. “In de eerste plaats moest iedereen in zijn kot blijven en zat reizen er niet meer in. Onze inkomsten 
waren dus herleid tot nul. Niks meer. Echte alternatieven waren er niet. De enkelingen die het geprobeerd hebben met 
springkastelen te verhuren of trips voor staycations uit te werken, zijn daarmee niet uit de kosten geraakt. Tweede 
nadeel: We konden ondanks alles helemaal niet sluiten, want alle vluchten en verblijven die we voor de corona hadden 
verkocht, moesten allemaal geannuleerd en herboekt worden. Daar waren, en zijn we nog steeds, de speelbal van de 
vliegtuigmaatschappijen en hotelketens. Die annuleren en herschikken zelf om de haverklap, waardoor wij als interme-
diair telkens opnieuw moeten beginnen. Wij hebben met onze hele equipe overuren gedraaid, zonder een cent te verdie-
nen. Doe het maar. De gevolgen zullen weldra zichtbaar zijn.”

Bijkomend nadeel: het internet. “Waar we in het verleden al een grote omzet zijn kwijtgespeeld aan rechtstreekse boe-
kingen via het internet, loopt dat na de lockdown verder op. Internet-shoppen is nog meer ingeburgerd geraakt, waar-
door ons marktaandeel verder afkalft. Enig voordeel is dat de mensen die we tijdens de crisis hebben geholpen met 
herboekingen en annulaties, nu wel goed beseffen welke meerwaarde wij kunnen bieden. Voor die klanten hebben we 
punten gescoord. En dat zal broodnodig zijn om te overleven.”

EVENTS
En dan de misschien wel zwaarst getroffen sector: de evenementen. De creativiteit en weerbaarheid van deze bedrijven 
was enorm. Ze schoolden zich om tot social distance-expert, pop-up horecazaak, kinderoppas, ramenwasser, staycati-
on-adviseur, of ze zochten simpelweg een totaal andere job, zoals komiek Bert Gabriëls, die (tijdelijk) advocaat werd. An-
derzijds lanceerden heel wat voorvechters in de sector een luide noodkreet om de kansen op overleven een ietsie pietsie 
te kunnen opkrikken. Over de overheidsmaatregelen zijn ze nog steeds niet te spreken. “Hoewel ons orderboek sneller is 
leeggelopen dan een springkasteel dat met een scherp samoeraizwaard wordt doorkliefd, kregen wij bij de start van de 
crisis he-le-maal niks”, getuigt een toeleverancier uit Oudsbergen. “Daarna volgden wel wat compensatiepremies, maar 
de put was toen al geslagen. Systematisch zagen we andere ondernemingen herstarten, maar voor ons bleef het licht op 
rood. De grootste frustratie was, en is nog steeds, dat tal van versoepelingen voor discussie vatbaar zijn, terwijl wij -zelfs 
als we zeer strikte maatregelen beloven- geen enkele kans tot opstart krijgen. Een groot outdoor terras mag momenteel 
wel weer, maar zet er een DJ naast en je wordt als ‘festival’ gecatalogeerd. Bij een grote samenkomst van 10.000 be-
togers op een plein wordt niet ingegrepen, maar een barbecue met wat te luide muziek is goed voor een stortvloed aan 
coronaboetes. Begrijpen wie kan…”

En intussen blijft het perspectief op ‘normale’ activiteiten uit. “Geen beurzen, geen festivals, geen grote sportevents, 
geen bedrijfsfeesten,… In geen enkele vorm of omvang. We worden echt allemaal wanhopig. Ze begrijpen ons in Brussel 
niet. Als er iemand is die events op maat, volgens alle wettelijke regels, kan organiseren, dan zijn wij het toch wel? Tja, 
deze situatie is ondragelijk. De faillissementen komen er nu al aan. Zoals dominostenen is de val in gang gezet en helaas 
is die niet te stoppen.”

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

Karin Van de Velde
CEO Callexcell

“Blikjes van Coca-Cola moeten met logo naar voor staan”

Sinds Karin Van De Velde voorzitter van Voka Limburg is geworden, verdeelt ze haar drukke agenda over twee 
locaties: het Huis van de Limburgse Ondernemer in Hasselt en haar kantoor ‘Jefkespeer’ in de tribune van 

Stayen. Op die laatste stek mochten wij een kijkje gaan nemen om vast te stellen dat de vrouwelijke ondernemer 
staat op orde en netheid.

Gezellige drukte alom bij het imposante Stayen-complex in Sint-Truiden, waar het hoofdkantoor van Callexcell zich bevindt. 
Via één van de verschillende ingangen komen we aan bij de Callexcell-receptie op de vierde verdieping. Handen ontsmetten, 
mondmaskers aan en even wachten op medewerker Lander, die ons naar haar kantoor wil leiden: een vergaderzaal in het mid-
den van het verdiep, bijna helemaal met glas omringd? “Tja, hier zit Karin heel veel en brengt ze het grootste gedeelte van haar 
werktijd door.” Even wachten op de drukbezette CEO  -ze is ook voorzitter van Voka-Limburg- en vervolgens aandringen om 
toch haar échte kantoor te bezoeken. Geen probleem, hoewel het een tochtje inhoudt van trappen nemen, gangen doorlopen, 
de lift nemen, weer trappen op.. Echt een ingewikkeld gebouw, dat Stayen-complex.

BIJ JEFKESPEER
Van De Velde is graag op Stayen, met zijn speciale dynamiek van STVV-spelers die trainen bijvoorbeeld, iets wat je niet in baan-
kantoren zal vinden. Alle lokalen binnenin dragen de naam van Haspengouwse appel-, peer- of kersen-variëteit. Bij de CEO is 
dat Jefkespeer. “Een toffe, koddige naam. (lachend) Golden delicious hoefde voor mij écht niet.” Wit en rood zijn overduidelijk 
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de huiskleuren, ze komen overal terug in de strakke en sobere 
inrichtingsstijl. “Waarom rood? In 2009 had ik bij de start wel 
al een naam en een logo. Ik trok op dat moment naar Tele-
net, mijn eerste prospect en daar kreeg ik als goede raad van 
Patrick Vincent: “Blauw is te Belgacom, roze is te Barbie. Wit 
én vooral rood moest het worden, en daar ben ik nu heel blij 
om. Het is de kleur van de passie voor alles wat we doen, het 
is één van onze belangrijkste waarden. Zoals je merkt, ben ik 
ook een ‘cleandesk-madam’: alles is altijd netjes in orde. (Na-
denkend) Misschien een wat autistisch trekje van me.”

Terwijl Karin onverminderd verder praat, opent ze haar bu-
reaukast waar alle klasseurs perfect geordend staan. “Zelfs 
de blikjes in mijn rode Coca-Cola-koelkast hier staan allemaal 
met het logo netjes naar voor. Die orde en netheid creëren 
voor mij de rust die ik nodig heb om geconcentreerd te wer-
ken. Mijn spullen liggen altijd hetzelfde, nooit zal ik in rommel 
werken. Werken dus, want problemen overdenken, inspiratie 
en ideeën opdoen, dat doe ik enkel ’s morgens onder de dou-
che. Dat is mijn creatieve werkplek.”

Het meubilair getuigt van goede smaak: van Belisia en Pami. 
Mooi, maar niet protserig of superduur. “Ik koos voor wit, op-
dat het proper zou blijven, ook al kan je zo tenminste zien of 
het vuil is. (Op dreef) Want wat verkoop ik? Mijn woord, mijn 
beloftes. Ik kan alleen maar de beste technologie aanbieden 
en alleen maar overtuigen met mijn professionalisme en 
enthousiasme. En die kwaliteit uit zich ook in de inrichting. 
(Samenzweerderig) Ik heb ooit iemand hier op bezoek gehad 
– hij is nog steeds klant – die de ‘berging’ wou zien. Hij wou 
weten dat hetgeen we achter gesloten deuren doen, ook net-
jes zou zijn.”

ALLEN NAAR DE NACC-BAR
Zelfs in het weekend kan je Karin soms op haar werkplek 
aantreffen, zeker bij speciale acties, zoals nu met de opdracht 
van de contact-tracing. “Gelukkig ben ik volledig digitaal ge-
connecteerd, ook op vakantie. Ik wil altijd op de hoogte zijn 
van belangrijke gebeurtenissen en kunnen bijsturen waar no-
dig. Heel rustgevend is dat, zeker nu ik met Callexcell maar 
een kilometer van mijn werk woon en niet zoals vroeger uren 
in de file stond.” Persoonlijke assistente Kathleen, die ook de 
receptie en de faciliteiten organiseert, de relaties met Stayen 
verzorgt en notuleert, staat Karin en het ‘core team’ bij. “Di-
rectie is zo’n oubollig begrip”, vindt de CEO. “We hebben een 
netwerk van drie cirkels: medewerkers, klanten en Callexcell 
zelf, waar er dus geen piramide is om onze doelstellingen 
waar te maken. Mensen zijn toch zo belangrijk in onze busi-
ness met lage marges: geen omzet als je geen medewerkers 
hebt. Ik vind het écht tof om dat allemaal in team te realise-
ren. CEO van een industrieel bedrijf zijn, zou me nooit lukken. 
Ik heb Roland (Duchatelêt, aandeelhouder n.v.d.r.) eens ge-
vraagd of ik een goede CEO zou zijn voor Melexis of Fremach. 
‘Neen’, zei hij onmiddellijk. Maar wel van Stayen, dat is horeca: 
mensen dus.”

Creatief out of the box-denken typeert Karin. “Zo was er in 
2016 een groot probleem: 200 vacatures invullen. Onder de 
douche kwam ik er niet uit. En toen kwam de ingeving: een 
nieuw concept, de ‘Not Another Contact Center’-bar, de NACC-
bar. We vormden op de markt het restaurant van een vriend 
om tot bar, en daar recruteerden we. Echt een primeur, een 
onverhoopt succes en we haalden er zelfs het VRT-nieuws 
mee. Dat had ook te maken met onze primeur om mensen 
een nine-to-tree-werkschema aan te bieden om hen over de 
streep te trekken. Klanten ontvangen deden we er ook. Het 
was wel intensief: 48 events gedurende één maand, waarvan 
ik er 44 meedeed! Een geslaagd concept.”

SO WHAT?
Karin Van De Velde heeft het niet zo op airco begrepen. “Ik 
ben erg happy om hier te zitten, vlak bij twee grote ramen die 
voor veel licht zorgen en die ik kan openen voor frisse bui-
tenlucht.” Planten kunnen toch ook luchtzuiverend en rust-
gevend zijn? “Tja, nu je het zegt, wat planten zouden hier niet 
misstaan… Maar op de werkvloer staan er wél en wekelijks 
komen er daar verse bloemen. Weet u, dit is hier op deze pla-
teau nog altijd mijn bureau vanaf de start: “never change a 
winning place!”

Wat kunst zou toch ook kunnen? “Goh, ik hou écht wel van 
kunst en koop privé wel wat zonder gekke prijzen te beta-
len. Zo vind ik het werk van Koen Vanmechelen fantastisch 
en ben ik écht gek van Piet Stockmans-porselein. (Fijntjes) 
Maar ik vermoed dat mijn aandeelhouders het niet zo zou-
den waarderen als hier dure kunst zou hangen.… Choose your 
battles!”

Opvallend op haar bureau zijn ook de iconische, typisch Britse 
telefooncellen, knalrood uiteraard. Zonde dat haar lievelings-
wijn rosé is, denken we dan. “Ik hou inderdaad van Londen 
maar onze business startte met een telefoon, nu is het mul-
timedia. Thuis staat nog een rood bakelieten exemplaar met 
draaischijf. Op vakantie maak ik ook massa’s telefoonfoto’s, 
van hier niet meer te vinden payphones en zo, er staan wel 
80.000 foto’s op mijn Iphone... (Fier) Hier hangt enkel een foto 
van mijn twee Duitse doggen.

Mocht Stayen ooit in vuur en vlam staan – neen, het gaat niet 
over de Kanaries hoewel ik het hen van harte gun – dan graai 
ik zeker de zaken die op mijn bureaukast staan mee. De trofee 
van de Trends Gazellen 2020, het Voka Limburg-certificaat 
van ons 10-jarig bestaan, de fotocollage van de NACC-bar.  
(Ferm) En dit kader zéker. Ik kreeg het van mijn vriend Michel 
en er staat op ‘I’m a bitch. So What?’. Tof hé? En ja (lacht uit-
bundig), ik mag nog elke avond - warm onthaald - thuisko-
men!”

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 was in zijn vorige job dat Benny Hoebregs het gat in de markt zag om een allesomvattend softwarepakket voor alle HR-ge-
relateerde diensten te ontwikkelen. “Dat is intussen meer dan 20 jaar geleden”, zegt hij. “Aanvankelijk onder de naam People 
Solutions gingen we de software ontwikkelen, verdelen én zelf implementeren. Dat doen we vandaag nog altijd, maar dan onder 
de paraplu van CentHRo.”

De kleine KMO wist gaandeweg heel wat grote namen als klant te strikken, zowel in binnen- als buitenland. “Dat heeft een aantal 
redenen”, aldus Hoebregs. “Zo zijn we een onafhankelijke speler, die heel kort bij de klanten staat en flexibel inspeelt op de vragen. 
Een onmiskenbaar voordeel voor bedrijven die service belangrijk vinden. Daarnaast hebben we een product dat alle aspecten 
van het HR-beleid omvat. Form hire to retire, zeg maar. En de technologie is specifiek afgestemd op de wetgeving in het land 
of in de sector. Stel dat er iets verandert in de regelgeving rond bedrijfswagens, dan passen wij dat standaard aan voor al onze 
gebruikers.”
 
SCHAALBAAR
CentHRo heeft de ambitie om verder te groeien. “We willen een echt e-HR-ecosysteem gaan vormen”, zegt hij. “Daarbij gaan we 
ons product nog meer generiek en schaalbaar maken. Zonder in te boeten op de individuele dienstverlening. Daarnaast zetten 
we met PlatfoHRM een tweede merknaam in de markt. Dit is dezelfde software als bij CentHRo, maar eerder een basisoplossing, 
met een vast pakket van standaard toepassingen. Dit is vooral bestemd voor kleinere organisaties, die niet over een uitgebouwde 
HR-dienst beschikken. In dit concept sturen we een ‘HR-ontzorger’ mee, die bij de klant zelf, 1 dag per maand het maximale uit 
het pakket zal halen en ook voor de nodige opleiding en bijscholing zorgt.”

STIJN SCHOLTS
Om deze volgende stap te kunnen zetten, investeren Benny Hoebregs en CEO Wim Teu-
nen ook in de breedte. Zo werd Stijn Scholts aangetrokken om de objectieven gestalte te 
geven. “Stijn zal ons helpen een aantal interne bedrijfsprocessen rond productontwikke-
ling op punt te zetten en innovatie te verzoenen met de stabiliteit en betrouwbaarheid 
van onze software”, legt Wim Teunen uit. 

De nieuwkomer is zelf heel enthousiast om de Verborgen Parel te laten schitteren. “In 
de 8 jaar dat ik bij Vlaio werkte, heb ik CentHRo leren kennen als een kleine, maar dyna-
mische organisatie die een knappe, stabiele technologie heeft ontwikkeld”, vertelt Stijn 
Schots. “Hun aanbod zit clever in elkaar. Ik kijk ernaar uit om de schouders te zetten onder 
de verdere groei van dit bedrijf.”

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: MiL

CentHRoCentHRo
Wie de naam Benny Hoebregs googelt, zal hem va-

ker terugvinden als kersverse voorzitter van voet-
balclub ASV Geel dan als geslaagd zakenman. Nochtans 
is de Limburgse ondernemer al vele jaren de vaste leve-
rancier van geavanceerde HR-software bij gevestigde 
waarden als Carglass, Bosal, Eternit, Comfort Energy of 
VanBreda. Hoog tijd om deze Verborgen Parel uit zijn 
schelp te toveren!
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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

Kordaat na corona: 
UNIZO Limburg is jouw ondernemersklankbord

De coronacrisis brengt voor ondernemers heel wat extra uitdagingen met zich mee: financieel, organisatorisch, 
structureel, ... Het begeleidingsteam van UNIZO Limburg brengt raad, elk vanuit zijn specialiteit. Trudo Carlier 

van De Blauwe Vogel volgde nog voor de coronacrisis een één-op-één begeleidingstraject bij UNIZO Limburg. Als 
achttiende generatie is hij aan zet in het Truiense familiebedrijf De Blauwe Vogel. Hij is het levende bewijs dat ook 
diegenen die terugblikken op 400 jaar bestaansgeschiedenis, gebaat zijn bij ondernemersbegeleiding.

Met De Blauwe Vogel focussen Trudo Carlier en zijn 22-kop-
pig team zich op groepsreizen over heel de wereld die ze zelf 
inkopen en volledig samenstellen, inclusief eigen gidsen en 
begeleiders. Hoewel hun kantoor in Sint-Truiden ligt, behoren 
Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen qua om-
zet tot hun topprovincies.

“Op enkele jaren tijd verdubbelde onze omzet tot meer dan 
50 miljoen euro. 2020 beloofde opnieuw een piekjaar te wor-
den, totdat de coronacrisis uitbrak”, steekt Trudo van wal. 
“Net als ons zullen veel ondernemers dat in hun cijfers zien. 
En in dat opzicht zijn de begeleidingstrajecten van UNIZO 
Limburg relevanter dan ooit… Ikzelf volgde een tijd terug een 
financieel traject bij UNIZO-coach Ignace Van Oortegem. Als 
ondernemer ben je zo gefocust op je zaak, dat je bepaalde 
zaken niet opmerkt. Ignace nam mijn oogkleppen weg en liet 
me vanop een afstand naar mijn bedrijf kijken. Hij legde me 
ook concrete cijfers voor, wat soms ontnuchterend maar so-
wieso altijd leerrijk was.”

Het ondernemersdenken verruimen
Ignace Van Oortegem: “Trudo is een ervaren ondernemer met 
veel gezond verstand. Hij heeft een scherpe visie en weet 
goed in te schatten wat hij aankan en wat niet. Het bege-
leidingstraject dat ik voor hem uitwerkte, was erop gericht 
om hem uit te dagen in flexibel denken. Trudo heeft een zeer 
duidelijke bedrijfsvisie, gebaseerd op een lange familietradi-
tie. Voor mij was het zowel een uitdaging als een plezier om 
hem naar die bedrijfsvisie te doen kijken met een totaal an-
dere bril. Vervolgens namen we die bedrijfsvisie ook grondig 
onder de loep. Het ultieme doel? De ondernemer zijn denken 
verruimen. Iets wat bijzonder nuttig is in crisisomstandighe-
den zoals dat nu met corona het geval is.”

Pluk het spreekwoordelijke laaghangend fruit
De UNIZO-begeleidingstrajecten worden steeds op maat 
uitgewerkt. “Ze zijn er niet alleen op gericht om een duide-

lijke visie te vormen of te onderbouwen, maar ook om het 
spreekwoordelijke laaghangend fruit te plukken. Bijvoorbeeld 
het inzicht dat je als bedrijf niet noodzakelijk alles intern moet 
afhandelen. Het samenwerken met anderen, waar Trudo 
aanvankelijk eerder kritisch tegenover stond, kan in bepaalde 
gevallen een boost voor de winstgevendheid van het bedrijf 
zijn”, licht Ignace toe. “Dergelijke zaken spitten we tijdens het 
begeleidingstraject tot op het bot uit.”

Trudo zelf blikt alvast zeer tevreden terug op het begelei-
dingstraject dat hij aflegde. “Als ik naar mezelf kijk voor en na 
het UNIZO-traject, dan zit daar nu een andere Trudo aan het 
stuur. Bewust én onbewust nam ik verschillende zaken die 
Ignace mij leerde over in mijn dagelijks functioneren. Tegelijk 
evolueer je in zo’n traject ook als ondernemer. En ook niet 
onbelangrijk: Ik was boekhoudkundig geen groot licht, maar 
dankzij UNIZO Limburg ben ik nu een ampoule”, zegt Trudo 
met een knipoog.

Voorbereid op crisissituaties
Een extra reden om UNIZO Limburg in te schakelen voor een 
dergelijk begeleidingstraject op maat? Wel, je staat veel ste-
viger in je schoenen in onverwachte situaties. “Een veel voor-
komend denkpatroon is dat ondernemers de huidige situatie 
zonder meer naar de toekomst projecteren. Ons begelei-
dingstraject confronteert hen met alternatieve scenario’s. Zo 
wordt men uitgedaagd om ook voor die situaties oplossingen 
te bedenken. En is men beter voorbereid”, besluit Ignace.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info
Of je nu een (pré)starter, groeibedrijf of onderneming met de-
cennialange ervaring bent, wij werken met plezier een bege-
leidingstraject op jouw maat uit.

Annick de Bruyn
T. 011 26 30 96
begeleidingen@unizo.be

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 ... 

Herman 
Verwimp
Groep Gijbels

1.  Voor een etentje in welk restaurant zou je een afspraak durven verzetten?
  “Als de afspraak het toelaat ben ik als lekkerbek makkelijk te verleiden, keuze zat in Limburg. Hoeve de Bies in Voeren 

(Gault&Millau-ontdekking van het jaar 2019) is nog wat minder bekend, maar een topplek in ontwikkeling. En voor 
de sfeer in de zomer, Thor Terrazza. Beiden hebben bijzonder sympathieke bediening en zaakvoerders gemeen.”

2.   Waar ga je bewust iets kopen omdat het aanbod ‘Made in Limburg’ is?
  “’t Bakhuis in Voeren voor yoghurt, ijs, boter. De koeien staan 50m van de keuken, waar alles gemaakt wordt. Korter 

wordt een keten niet. En super lekker. Schoenen bij La Bottega of Ambiorix. Kleding bewust zoveel mogelijk bij lokale 
ondernemers, zoals Vossen in Tongeren en Lowet in Bilzen.”

3.    Als je niet naar het budget moet kijken, welke auto staat dan in je garage? 
   “Ik vrees dat het een droom gaat blijven, maar ik ben al 45 jaar hopeloos verliefd op de lijn van een Porsche 911 Targa.”

4.   Op welke leeftijd wil je het roer van je onderneming doorgeven? 
  “Zodra mijn mentale leeftijd in de buurt van mijn echte leeftijd komt. Mijn omgeving zal me dat signaal wel geven. 

Vandaag krijg ik gelukkig nog steeds het omgekeerde signaal.”

5.   Aan welke huishoudelijke taak heb je een absolute bloedhekel? 
  “Strijken: dat krijg ik niet onder de knie. Ook al omdat het geduld me ontbreekt om het te leren, en ik geen risico niet 

wil lopen op een eigen kledingstuk.”
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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? 
  “Dan moet het al heel erg zijn. Ik heb erg veel respect en begrip voor de snelheid waarmee journalisten vandaag 

moeten werken, maar ik durf uitzonderlijk wel bijvoorbeeld een toevoeging sturen op een artikel over Voeren of de 
bouwsector. Zeker als er in mijn ogen te snel gegeneraliseerd wordt.”

9.  Hoeveel % bedraagt de kans dat je ooit op een verkiezingslijst zult belanden? 
  “Politiek omschrijf ik mezelf als een Vlaming, wereldburger, met zeer open blik op de wereld, die leeft volgens de uni-

versele waarden en rechten van de mens, die gelooft in de vrije markteconomie die sociaal en ecologisch gecorrigeerd 
wordt.  Daarnaast is kadaver-discipline ook niets voor mij. Een partij standpunt verdedigen waar ik niet achter sta, lukt 
niet. De kans dat die partij bestaat is 1%.”

10. Waar mag het vakantiehuis staan dat de Nationale Loterij je cadeau wil doen? 
  “Als we niet in Voeren woonden stond het daar. Toscane of Umbrië in Italië zijn mooie runner-ups.”

11. Met welk zelfgemaakt gerecht durf jij je inschrijven voor een kookwedstrijd? 
  “Ik doe enkel mee in een pannenkoeken- of omelettencompetitie. Tijdens de coronacrisis organiseerde ik een ‘inter-

continental covid19 virtual pancake challenge’ onder internationale vrienden.  Voeren eindigde na drie wedstrijdza-
terdagen op plaats drie, na Sao Paolo en Montreal. Volgens mijn echtgenote zat er zeker een hogere plek in.”

12. Wie krijgt zeker een vermelding in je speech als je de Nobelprijs voor Economie wint? 
  “De professoren Yvan Vanden Berghe (Hedendaagse Geschiedenis, nu emeritaat) en Paul Matthyssens (Marketing, 

nu decaan Antwerp Management School). Yvan maakte de wereld voor mij veel inzichtelijker en stelde de beste 
examenvraag ooit op een mondeling examen: ‘Ahn mr. Verwimp, daar ben je. Zeg me eens, over wat wil je het heb-
ben?’…  Ik heb nooit een les gebrost bij hem, ging actief mee in de les. En haalde een 18/20 met de discussie na die 
vraag. Paul wakkerde het marketingvuur aan, maakte krachtig duidelijk dat marketing gelijk staat met strategie, en 
stimuleerde me de lat steeds hoger te leggen en buiten de lijnen te kleuren. Korter bij huis mag Mathi Gijbels niet 
ontbreken die (een hopelijk weloverwogen) risico nam door een strategisch marketeer mee aan het roer te nemen in 
zijn bouwgroep. In de sector was dat in 2003 -op zijn zachtst gezegd- ongezien. Het werd helemaal nieuw toen we 
marketing en HR in één directierol gingen combineren. Maar als eerste zou mijn echtgenote Bea Machiels moeten 
vernoemd worden, die me steeds de ruimte liet om te groeien en de zorg voor onze lieve dochters grotendeels op 
zich nam. Ondertussen groeide haar verantwoordelijkheid binnen KBC ook tot gebiedsdirecteur in Bilzen. Een top-
prestatie!”

 

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL

6.  Met welke Limburgse ondernemer (M/V) zou je een Blind Date (Bizz) wel zien zitten? 
  “Vandaag is dat Johnny Thijs, om te horen hoe hij de stem van ondernemers vertolkte in de GEES-groep van experts 

voor de exitstrategie uit de coronacrisis.”

7.  Op welke sportprestatie ben je stiekem jaloers? 
  “Het eerste doelpunt van Liverpool FC in de Champions League finale van 2005. De mooiste voetbalfinale die ik mij 

herinner, met een come back en winst door LFC, die ingeluid werd met een doelpunt van een icoon, een echte kapi-
tein: Steven Gerrard. Zijn geloof dat alles nog kon toen hij er 1-3 van maakte, inspireerde de hele ploeg.”
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 Zij is de baas

Een straffe madam, dat is ze vast en zeker. Kim Severy, zaakvoerder van cadeautjesconcept 
Mamzel, had eindelijk de juiste kadans in haar bedrijf te pakken, toen ze in januari werd ge-

troffen door een agressieve kanker. Geen ideale omstandigheden om ook nog andere virussen als 
corona te lijf te gaan… Maar ze is taai en blijft onder alle omstandigheden positief. “De chemo- en 
coronatijd hebben me duidelijk gemaakt hoe veerkrachtig een mens wel kan zijn”, zegt ze.

“Ik heb altijd gedacht dat ik beroepsmuzikant ging worden”, steekt ze van wal. “Mijn opleiding ging sinds ik 8 jaar was, die 
richting uit. Tot en met het eerste jaar van het Lemmensinstituut. Daarna ben ik overschakeld naar interieurarchitectuur, en 
die job heb ik ook jaren gedaan, onder meer bij Deaplus en Democo. En dan diende zich een rondje Mamzel aan. Eerst als 
medevennoot, en na enkele externe omzwervingen, als hoofdaandeelhouder.” Kim Severy wil met het cadeautjesconcept 
dat haar bedrijf aanbiedt, een wereld van verschil maken. “De producten die ik selecteer, noem ik ‘blijmakers’. Het zijn heb-
bedingetjes die nogal wat gemeenschappelijke kenmerken hebben. Je vindt ze (nog) niet overal, ze vertellen een fijn verhaal, 
worden liefst zo kort mogelijk bij huis gemaakt of bedacht en zijn vernuftig. Ik zoek ook uit of er fijne mensen achter zitten, 
die ervoor zorgen dat hun creaties grappig, speels en handig zijn. Kortom: dingen die me blij maken. En van die ‘blijmakers’ 
hebben we er dus heel veel. Van een handtas of een verzorgingsproduct tot een keukenschort of houten speelgoed.”

FEEDBACK
Het doel van Kim is dat zowel de schenkers als de ontvangers van het cadeautje een lach op hun gezicht krijgen.  “Ieder-
een in ons team wil dat onze producten iets in beweging zetten. We delen het enthousiasme als we positieve feedback 
krijgen. Want eerlijk: als iemand ons zegt: ‘You made my day’, dan zijn we ferm content.”

De selectie van medewerkers is voor Kim belangrijk. “Onze Mamzellen, zoals wij ze noemen, zijn onze ambassadeurs die 
in heel Vlaanderen bij mensen thuis een conceptwinkeltje van Mamzel gaan opbouwen. Zij vermenigvuldigen onze ‘vibe’ 
tot in de huiskamer, en zijn onze verkoopsters in bijberoep. Het is dus belangrijk dat ze uit het goede hout gesneden zijn. 
Daarnaast hebben we als extra verkoopkanaal een website, waar je al onze blijmakers online kunt kopen. Zo bieden we 
een mooie combinatie aan van offline en online. Willen we dat allemaal in goede banen leiden, dan moet er hard gewerkt 
worden. Vanuit ons kantoor en magazijn in Lummen staan we zelf in voor de logistiek, marketing, opleidingen en events. 
Daar ligt net onze meerwaarde en flexibiliteit.”

Kim  
Servery
Mamzel

“  Een vechterke, van de positieve soort”
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 Zij is de baas

EVENWICHT
Allemaal overgoten met een flinke fles ‘female touch’… “Het zal wel zijn”, lacht Kim. “Alhoewel ik daar de definitie niet van 
ken. Beslissingen neem ik nogal intuïtief. Geen idee of mannen het anders zouden aanpakken. Ik denk meer in termen 
van persoonlijke troeven: gedrevenheid, nieuwsgierigheid, inzicht, empathisch vermogen… En gezond boerenverstand. 
Mijn pa zei altijd: ‘Je moet niet meer uitgeven dan er binnenkomt’. Ik vind het topadvies. Een rationaliteit die ik elke dag 
meeneem naar het werk. Hoe ik vooral het bedrijf wil leiden, is met hart en ziel. Vol passie en energie. Ik wil klaar zijn om 
na de val opnieuw recht te springen en er tegenaan te gaan. Daarin word ik wel wat getemperd door mijn man, Roel. Hij 
biedt het evenwicht voor mijn temperament, wat maakt dat wij een perfect match zijn.”

Wat haar ook heeft getemperd, was het slechte nieuws dat Kim in januari kreeg over haar gezondheid. “Een agressieve 
borstkanker was het loodzware verdict. Alles stond even op zijn kop. Verbauwereerd en bang was ik. Maar dat maakte 
snel plaats voor wilskracht en positivisme, toen de dokters perspectief boden op genezing. Ik kreeg opnieuw een doel 
voor ogen. Een kans die ik met beide handen wou grijpen. Als je op zo’n moment de steun, liefde en vriendschap krijgt van 
alle kanten, is de bereidheid om te vechten nog veel groter. Het vergemakkelijkt de keuze om positief om te gaan met de 
grote uitdagingen waar je voor staat.”

GOED VOOR MEZELF
En daar kwam enkele weken later ook nog de coronacrisis bovenop. “Tja, heel even zie je dan je droom uit elkaar spatten 
en moet je toegeven dat je het ook even niet meer weet. Dat gevoel van paniek maakte echter plaats voor het tegen-
overgestelde: rust. Er was een zekere berusting in de situatie waar we niets aan konden doen, wat het noodzakelijk 
maakte om een plan B uit te werken. Een tweede scenario van overlevingsmodus, maar nu zakelijk. In het geval van 
Mamzel moesten we de focus verleggen naar onze webshop. Voor een aantal medewerkers konden we technische 
werkloosheid aanvragen als bijberoeper. Het was straf hoe zij -ondanks de situatie- via sociale media ons bleven on-
dersteunen. En ook de rest van de mensen trok mee aan de kar van de transformatie. De boodschap om in sombere 
corona-tijden iemand een positief signaal te sturen met een cadeautje uit onze webshop, sloeg sterk aan. We konden 
het omzetverlies beperken en onze boodschap van blijheid verder blijven verspreiden. Ik ben er heel fier op dat het zo is 
verlopen. Dat we in zo’n moeilijke situatie als team veel weerbaarheid hebben getoond, geeft veel vertrouwen naar de 
toekomst. Want ik heb hier veel uit geleerd. Dat je ondanks de chemo en corona toch persoonlijk nog de veerkracht vindt. 
En dat het netwerk dat je rondom hebt opgebouwd, standhoudt als het even lastig wordt. Ook het besef dat we onszelf 
soms te veel druk opleggen, is gegroeid. Klanten begrijpen heus wel dat je af en toe wat gas moet terugnemen. Daar is 
niks mis mee. Het is geen verplichting om jezelf altijd en overal voor anderen weg te cijferen. Was het door de kanker of 
door corona, maar ik heb geleerd dat ik ook goed voor mezelf mag zijn. Moet zijn. En als dat in orde is, kan je opnieuw 
voluit anderen gaan blijmaken en als motor fungeren om het bedrijf aan te sturen. Daar kijk ik heel hard naar uit. Nog een 
paar maanden, en dan zijn de operatie en bestralingen voorbij. Volhouden. Want Mamzel en ik, dat zijn allebei vechterkes. 
Van de positieve soort.”

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL
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Soms vraagt een mens zich af: zouden we niet beter af zijn als we onze hele economie gewoon resetten? Als we nu eens 
het knopje 5 seconden ingedrukt houden en daarmee elk bedrijf d’office liquideren. En dan vanaf nul, met een propere 
lei, herstarten. Met als voorwaarden een weldoordachte en strenge checklist, die per sector bepaalt wie wel en wie niet 
meer mag meespelen.

In plaats van miljarden belastinggeld te pompen in bedrijven die al voor het uitbreken van de crisis ten dode waren opge-
schreven, kunnen we misschien ons noodfonds beter besteden aan de kerngezonde ondernemingen die wel groeipoten-
tieel hebben? Zaaigeld voor de slimme, innovatieve, duurzame en gemotiveerde rasondernemers. Met een geweten.

Zo maken we in één beweging komaf met de cowboys die de boel belazeren. Geen zwartwerk meer in de horeca, gedaan 
met prijsduikende buitenlanders in de bouw, geen geknoei met rij- en rusttijden, voorgoed fini met frauduleuze faillisse-
menten. Klinkt goed, toch?

Het is nu of nooit. Als de wereld er na corona toch heel anders zal uitzien, en we nog vele jaren de financiële pil van dat 
grapje/griepje moeten uitzweten, is de tijd rijp om meteen schoon schip te maken. Het zou een zegen zijn voor heel wat 
instanties. Zoals u, onze trouwe lezer die alleen maar bonafide zaken doet, en meteen een pak oneerlijke concurrenten 
tegen het canvas ziet gaan. Zoals de overheid, die een flinke duit bespaart door geen bodemloze putten te moeten vul-
len. En zoals de consument, die niet meer wekelijks de rubriek Voor U Opgelost in Het Belang van Limburg moet contac-
teren om zijn beklag te doen over de charlatans die hem hebben afgezet.

Rest ons één probleem: hoe gaan we de selectie maken van wie verder mag 
gaan? De neergelegde balansen en uitreksels uit het strafregister vormen al 
een goede basis. Vervolgens kunnen we drie economie-proffen zich in de 
‘blind auditions’ laten omdraaien bij het aanhoren van een sterk busi-
nessplan. Is meteen praktijktest-proof. Alleen valt te vrezen voor ein-
deloze beroepsprocedures. Met een rechtssysteem dat toelaat dat ie-
dere bosmier de creatie van 1000 jobs kan tegenhouden en de meest 
corrupte voetbalclub toch telkens een licentie krijgt, is langdurig uitstel 
waarschijnlijker dan de realisatie van de Noord-Zuid. Tenzij we dat ar-
bitraire handeltje ook ineens resetten.

Kurt Meers

Carte blanche
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