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MARRES MAAKT RUIMTE VOOR MCDONALDS
Het gekende Marres Interieur uit Lanaken is na 85 jaar verhuisd naar de overzijde van de Ton-
gersesteenweg. De voormalige toonzaal zal plaatsmaken voor een restaurant van McDonalds. 
Peter en Valérie Marres-Crescente maken van deze gelegenheid gebruik om te veranderen 
van naam en concept.

Marres Atelier des Amis, zo zal de nieuwe interieurzaak heten. Het bedrijf neemt zijn intrek in 
een voormalig industrieel pand, gekend als de Wortelfabriek. Hier komt een nieuwe toonzaal 
in moderne stijl. Voor de renovatie, die een investering vergt van een half miljoen euro, doet 
Peter Marres een beroep op lokale aannemers. De aanpalende conciërgewoning is inmiddels 
omgedoopt tot Experience Room, waar op afspraak klanten kunnen ontvangen worden voor 
advies over hun interieur.

Nog een nieuwigheid: Marres zal in opvolging van het intake-gesprek, de wensen van de klan-
ten vertalen naar een conceptvoorstel. Daarna vindt er een huisbezoek plaats, aangevuld met 
een 3D-plan en een mood board. “We hebben deze aanpak uitgetest en het moet gezegd: het 
enthousiasme bij de klanten is groot”, aldus Valerie Crescente.

De verbouwing zelf is nog volop aan de gang. In het begin van het nieuwe jaar volgt de officiële 
opening. “De omzet zal volgens planning met de 50 procent toenemen”, aldus Peter Marres.

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

ALKENSE FABRIEK KLAAR VOOR HONDERDEN 
MILJOENEN CORONA-VACCINS
Datwyler Alken, nog steeds gekend in de regio als Helvoet Pharma, heeft meerdere contrac-
ten getekend met farmaceutische bedrijven die hard werken aan de goedkeuring van een co-
ronavaccin. Eens zij groen licht krijgen mag Datwyler Alken de rubberen afdichtingen leveren 
voor honderden miljoenen spuitjes.

Het nieuws werd bekendgemaakt naar aanleiding van de jaarvergadering van VKW Limburg en 
wordt nu bevestigd door voormalig plantmanager Dirk Borghs in De Tijd. Een verrassing is het 
niet, omdat de Alkense fabriek al jarenlang gespecialiseerd is in afdichtingen voor vaccins en deze 
op grote schaal levert aan wereldwijd actieve farmagroepen. In dit nichesegment is Datwyler de 
nummer twee in de wereld.

De race om als eerste over een goedgekeurd coronavaccin te beschikken, is bikkelhard. Diver-
se grote farmagroepen halen alles uit de kast zo snel mogelijk honderden miljoenen vaccins te 
kunnen leveren. Overheden van alle landen hebben al contracten getekend om zeker te zijn van 
massale hoeveelheden. Logisch dat de grote farmareuzen, zelfs nog voor ze een goedkeuring 
hebben, de massaproductie zullen opstarten. Ze hebben dus met hun leveranciers keiharde af-
spraken gemaakt om over voldoende componenten te kunnen beschikken. Zo ook de rubberen 
dopjes die als afdichting van de vloeistof moeten dienen.
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Datwyler Alken heeft de voorcontracten op zak en brengt alles in gereedheid om de productie aan 
te vatten. De machines hiervoor worden trouwens ook in Limburg gemaakt. “Sinds maart draait 
de site op volle toeren en zijn er 40 mensen aangeworven om alles te kunnen bolwerken”, zegt 
Dirk Borghs zaterdag in De Tijd. “We ondertekenden meerdere contracten met Covid-19-vaccin-
producenten. Dat kan per contract gaan van enkele miljoenen tot honderden miljoenen compo-
nenten.” Het is dus alle hens aan dek in Alken.

RONNY BEUTEN KRIJGT 3 HECTARE  
VOOR UITBREIDING
Ronny Beuten Group uit Dilsen-Stokkem, actief in grondwerken en grondverzet, krijgt 
van het Limburgse provinciebestuur groen licht om uit te breiden met 3 hectare.

Gedeputeerde Inge Moors (CD&V) verduidelijkt: “In oktober 2018 kreeg Ronny Beuten een 
planologisch attest waarin werd duidelijk gemaakt dat het bedrijf op de huidige locatie 
kon blijven bestaan en er nieuwe ontwikkelingen mogelijk waren. In navolging hiervan is 
nu een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) opgesteld, waarin de duidelijke krijt-
lijnen en afspraken met het bedrijf zijn opgenomen. Op deze manier kan Ronny Beuten in 
de toekomst optimaal blijven functioneren. We willen de herbestemming van het terrein 
echter wel koppelen aan een sterke verhoging van de ruimtelijke kwaliteit op en rondom 
het bedrijf, met name de inpassing in het omliggende landschap.”

In het nieuwe plan worden landbouwgronden voor Beuten herbestemd tot bedrijventer-
rein. Ter compensatie worden andere percelen definitief omgevormd tot landbouwgebied, 
terwijl ze vandaag nog officieel als woonuitbreidingsgebied staan ingekleurd.

De gronden voor de oostelijke uitbreiding liggen vandaag in herbevestigd agrarisch gebied 
(HAG). Dit HAG dient planologisch gecompenseerd door het herbestemmen van een bij-
voorbeeld een niet-ontwikkelde woonzone op het gemeentelijk grondgebied.
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BAMMENS BOLT UIT
14 jaar was Michel Bammens toen hij officieel als zelfstandige aan de slag ging. Nu, op zijn 
84ste, heeft hij beslist om zijn zaak in speelgoed en fietsen langzaam uit te verkopen…

Michel Bammens ging aan de Molenweg in Zonhoven van start met de verkoop van wasmachines 
en andere elektro. “Na verloop van tijd zijn daar ook bromfietsen en fietsen bijgekomen”, vertelt 
zijn zoon David. “In 1972 is hij dan aan de overkant van de straat gestart met de huidige speel-
goed- en fietsenwinkel. Mijn moeder, Elza Panis, heeft ook altijd met hart en ziel ingestaan voor 
de uitbating van de zaak. Tot op vandaag helpen ze allebei nog steeds de klanten voort, ook al zijn 
ze nu 84 jaar.”

Toch hangt er sinds deze week een bordje met ‘uitverkoop’ aan het uitstalraam. “De sector is de 
afgelopen jaren ingrijpend veranderd”, weet David, die naast de winkel van zijn ouders een ver-
zekeringskantoor runt. “Speelgoed wordt massaal via het internet gekocht, in Duitsland zelfs al 
meer dan 60%. Daarnaast zijn er de grote ketens, waar je als kleine zelfstandige niet tegen kunt 
opboksen. Dan is het beter om in schoonheid te eindigen.”

Er zal nu 5 maanden lang een uitverkoop georganiseerd worden. Het pand van zo’n 1.000 vierkan-
te meter zal worden verhuurd of verkocht. “Misschien wil iemand het afbreken zelfs en er appar-
tementen op bouwen? Wie weet, we zullen wel zien”, aldus David, die zijn broer Carlo meeneemt 
naar het verzekeringskantoor en de traditie van de ondernemende familie in ere houdt.

POLITIE HOUDT KLOPJACHT  
OP SPOOKFIRMA’S
De wijkinspecteurs van de lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo zullen voortaan ook 
nieuwe vennootschappen binnen de zone standaard controleren. Het korps wil hiermee het 
aantal spookfirma’s inperken.

Spookbedrijven zijn slapende vennootschappen die enkel op papier bestaan, maar geen ac-
tiviteiten of zakencijfer hebben. Ze dienen vaak als dekmantel voor criminele activiteiten 
zoals belastingfraude, oplichting, drugstrafiek of de financiering van terrorisme. Exacte cij-
fers over het aantal spookfirma’s in ons land bestaan er niet. Sommige bronnen vermelden 
dat 1 op 10 vennootschappen in België een crimineel bestaansreden zou hebben.

In Beringen, Ham en Tessenderlo komen er jaarlijks zo’n 600 ondernemingen bij. De wijkin-
specteurs van het korps Beringen/Ham/Tessenderlo zullen voortaan iedere nieuwe onder-
neming en ondernemingen die naar onze zone verhuizen, bezoeken. Dit biedt de wijkin-
specteur meteen ook de kans om de lokale nieuwe ondernemers te leren kennen en nuttige 
contactgegevens uit te wisselen. In geval van frauduleuze praktijken kan er onmiddellijk een 
proces-verbaal opgesteld worden dat eerst naar het parket en vervolgens naar de onder-
nemingsrechtbank doorgestuurd wordt met het oog op ontbinding van de vennootschap. 
Op deze manier kan er in het crimineel proces veel sneller ingegrepen worden.

“Als je als particulier ergens gaat wonen, word je gecontroleerd maar als je je als firma er-
gens vestigt niet. Dat is onlogisch en speelt in de kaart van criminelen. We trekken nu de lijn 
door naar controle op de vennootschappen”, verduidelijkt korpschef Geert Wouters.
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CLAVIS PLOOIT: BOEKEN MET ZWARTE PIET 
VERNIETIGD
Philippe Werck, oprichter en zaakvoerder van uitgeverij Clavis in Hasselt, heeft een 
drastische beslissing genomen. Zo’n 7.000 boeken met afbeeldingen en teksten over 
Zwarte Piet zullen worden vernietigd. Andere boeken worden bijgespijkerd, bijvoor-
beeld door de foto’s te vervangen door pieten met zwarte vegen. “Er zijn diverse rede-
nen, onder meer de commerciële druk van de grootste internetwinkel (lees: Bol.com), 
die een verbod op alle producten met verwijzing naar Zwarte Piet heeft opgelegd”, zegt 
hij in Het Belang van Limburg.

“Als uitgever bloedt mijn hart”, zegt Philippe Werck van Clavis. “Het is de eerste keer in de 
geschiedenis van ons bedrijf dat we boeken vernietigen. Waarom? Er zijn drie redenen. We 
voelden dat in de maatschappij de druk tegen Zwarte Piet – de versie met een pikzwarte 
huidskleur, kroeshaar en rode lippen – bleef toenemen. En de onvrede over het gebruik 
van huidskleuren is in het afgelopen jaar alleen nog maar versterkt, denk maar aan Black 
Lives Matter. Daarnaast waren er ook auteurs en illustratoren die zich afvroegen waar-
om Clavis nog Sinterklaasboeken wilde uitgeven met een Zwarte Piet. En tenslotte is er 
ook een commerciële reden. Als de grootste internetwinkel van de Lage Landen (Bol.com, 
nvdr.) beslist om via zijn platform geen enkel product meer te verkopen dat verwijst naar 
blackfacing of Zwarte Piet, dan neem je dat uiteraard ook mee in de beslissing. Maar ik 
heb evengoed reacties gekregen van boekhandels uit Nederland. Ze waren verontwaar-
digd dat ze in onze catalogus boeken zagen staan over of met Zwarte Piet.”

Werck neemt zelf geen stelling in in het debat. “We zijn niet pro of contra Zwarte Piet. Er 
werken twee mensen met een andere huidskleur bij ons. Het is niet dat ze hier triomfan-
telijk over doen, integendeel zij zijn zelf vrij gematigd wat de discussie over Zwarte Piet 
betreft. Maar kijk, door de jaren veranderen er nu eenmaal dingen. In Sinterklaasliedjes 
wordt ook gezongen dat wie stout is, de roe krijgt. Maar een stok om stoute kinderen te 
slaan, die tijd ligt toch ook al ver achter ons.”
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HEEREN HARKT HOUTHANDELS BIJ ELKAAR
De Hasseltse Groep Heeren, die momenteel in Vlaanderen 20 doe-het-zelf-zaken van 
Hubo uitbaat, stapt in de professionele houthandel. Na Houthandel Modest (Diepen-
beek, Tongeren), PeltHout en GenkHout is nu ook Mezo Hout (Mol, Sint-Truiden en Bree) 
overgenomen. “Op die manier willen we blijven groeien”, zegt CEO Tom Heeren (47). 

Groep Heeren begon bijna 50 jaar geleden, toen vader Raymond Heeren in Hasselt een 
installatiebedrijf in sanitair en cv startte. Die activiteiten werden wat later uitgebreid 
naar doe-het-zelf (Heeren Doe-het-zelf en Gamma), zwembaden en zonnebanken. 
“Terwijl mijn oudere broers verdergingen met de zonnebanken, koos ik in 1992 om mijn 
moeder Liliane bij te staan in de doe-het-zelf-branche”, vertelt Tom Heeren. Vier jaar 
later nam hij er de fakkel van zijn ouders over. In 2003 was de Groep Heeren al gegroeid 
tot 12 Gamma’s en 9 Hubo’s. “De Gamma’s hebben we toen verkocht, en dat maakte de 
middelen vrij om mijn broers uit te kopen”, zegt hij.

“Al een paar jaar zijn we ons aan het afvragen hoe we de groei in de toekomst kun-
nen bestendigen”, legt Tom Heeren de stap naar de houthandel uit. “Met 150 Hubo’s 
in Vlaanderen is de markt van doe-het-zelf in Vlaanderen zo goed als verzadigd. Elke 
gemeente van enige omvang heeft tegenwoordig wel zijn Hubo. Eerder toevallig zijn we 
in 2018 gestoten op Houthandel Modest met vestigingen in Diepenbeek en Tongeren. 
De familie wilde de activiteiten stoppen. Toen is onze euro bij wijze van spreken geval-
len. Eind vorig jaar volgde de overname van PeltHout en dit jaar nog GenkHout. Deze 
week is ook de overname van Mezo-Hout met vestigingen in Mol, Sint-Truiden en Bree 
afgerond.”

DUURZAAM
“In de houthandel hebben we een duurzame diversificatie gevonden. Net zoals met onze 
doe-het-zelf-zaken willen we vanuit Limburg groeien in de rest van het land. We hebben 
de ambitie om tegen 2030 één van de grootste spelers in hout in België te worden, dus 
ook aan de andere kant van de taalgrens…”

De Groep Heeren is vandaag goed voor 320 medewerkers en een omzet van 130 mil-
joen euro. In houthandel zijn dat 90 medewerkers en een omzet van 35 miljoen. “We zijn 
nu nog op zoek naar één uniforme naam voor onze houthandels,” besluit Tom Heeren.

PALMAERS KLAAR VOOR EERSTE SPADESTEEK 
IN NIEUWE RETAILZONE
Het is zover. De eerste schop voor de uitbreiding van De Eikaart in Bilzen gaat dit najaar 
nog de grond in. Ontwikkelaar Groep Palmaers heeft de vergunning op zak voor de bouw 
van een economische zone voor grootschalige kleinhandel, samengesteld uit 8 units voor 
verhuur. De huurders van deze bedrijfsgebouwen zullen er diverse activiteiten kunnen on-
derbrengen zoals handel, ambachtelijke activiteiten of opslag. Groep Palmaers neemt zelf 
ook zijn intrek in 5 extra gebouwen.

De units, die precies over een jaar gebruiksklaar zullen zijn, hebben een gemiddelde grondop-
pervlakte van 1.300 m2. “Op vraag van de huurders kunnen we daar ook laad- en losfaciliteiten 
aan toevoegen”, zeggen Luc Hermans en Alex Michils van Vestio, het kantoor dat instaat voor 
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de commercialisering. “Er worden tevens 400 bijkomende parkeerplaatsen voor bezoekers ge-
creëerd.”

Wie zich in de nieuwe winkelzone mag vestigen, is op voorhand afgesproken. ““Voor de invulling 
van deze grootschalige kleinhandel focussen we ons -op vraag van het stadsbestuur- op han-
delsactiviteiten die het huidig commercieel aanbod versterken en die geen concurrentie zijn voor 
de handel in het centrum”, leggen Hermans en Michils uit.

Ontwikkelaar Groep Palmaers, die in totaal 20 miljoen euro investeert in het project, bouwt 
eveneens een 5-tal units extra om de eigen activiteiten gegroepeerd onder te brengen en zo 
een gecentraliseerde service te kunnen aanbieden. De bedrijven onder de hoede van CEO Ivo 
Palmaers, zijn onder meer actief in de doe-het-zelf artikelen, verhuurservice van bouw- en in-
dustriële materialen, tuinmachines, aanhangwagens, schoonmaak- en onderhoudsmachines, 
enzovoort. Uiteraard zullen in de nieuwe retailzone ook tientallen extra jobs gecreëerd worden.

IMPERMO NEEMT SANTANA OVER
De radiospotjes van Impermo worden duurder. Want naast tegels, parket en natuursteen 
gaan ze nu ook voor kurkvloeren moeten adverteren… Het gevolg van de overname van 
de gekende merknaam Santana.

Santana werd door de rechtbank in Brussel failliet verklaard op 28 juli. Op het hoogtepunt in 
2007 telde het bedrijf 14 winkels en realiseerde het een omzet van 12 miljoen euro. Daarna 
ging het echter bergaf, met de coronacrisis als nekschot. Zo’n 40 mensen verloren daarbij 
hun job. Sindsdien werd er naar een oplossing gezocht. De stock, voertuigen en het interieur 
van de winkels worden nog tot 22 oktober per opbod verkocht door het online veilinghuis 
Troostwijk.

Het Truiense familiebedrijf Impermo heeft de openbare uitverkoop niet afgewacht om al-
vast de merknaam over te nemen.
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KLEINZOON EN BOMPA BOUWEN SAMEN 
BUSINESS UIT
Victor Van Der Veken, een 20-jarige creatieve Hasselaar, heeft samen met zijn opa Rudi Prijs 
een nieuw product op de markt gebracht. Hun mechanische dispenser voor handgel is klaar 
voor verdeling op grote schaal.

Zowel de kleinzoon als de grootvader zijn gepassioneerd door metaalbewerking. In hun bedrijf 
Montasys vloeien jeugdig enthousiasme en tonnen ervaring samen. Samen hebben ze al heel 
wat innovatieve producten op hun actief. Het meest recente is een metalen dispenser, ontwor-
pen door de gekende designer Axel Enthoven. Ze hebben het model geperfectioneerd tot een 
volledig mechanisch toestel om handgel te verdelen. Er zitten geen batterijen of sensoren in. Met 
een eenvoudige voetpomp bepaalt de gebruiker zelf de hoeveelheid gel.

De zuil wordt op een productielijn in het eigen atelier vervaardigd. Onderdelen zijn aangekocht bij 
andere Limburgse bedrijven. Victor en Rudi zijn nu klaar voor de commercialisering van hun dis-
penser. Aangezien de coronacrisis nog lang niet voorbij is, bestaat er nog steeds veel vraag naar 
esthetische en tegelijk functionele oplossingen, zo klinkt het bij Montasys.
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Een selfmade man in de do-it-yourself business. Dat is het prachtige ondernemersverhaal van 
Tom Heeren, eigenaar en zaakvoerder van 20 Hubo-winkels en daarmee één van de zwaarge-

wichten in het Limburgse bedrijfsleven. De uitbouw van zijn zaak heeft altijd voorrang gehad op 
het afschuimen van netwerkrecepties en grote interviews in de media. “Het is mijn personeel dat 
suggereert om wat vaker naar buiten te treden als het gezicht van Hubo”, zegt hij in alle beschei-
denheid. Een geluk voor ons, zo blijkt uit dit inspirerende gesprek.

“Ik ben opgegroeid in een familie van zelfstandige ondernemers”, begint Tom Heeren het verhaal. “Mijn vader was instal-
lateur van centrale verwarming en verkocht allerlei benodigdheden aan collega’s. Geleidelijk aan kwamen er ook meer 
particulieren over de vloer om materialen te bestellen, en zo is heel spontaan de doe-het-zelfzaak ontstaan. De eerste 
winkel was vooraan op de Kempische Steenweg in Hasselt, waar nu Circus JoJo is gevestigd. De zaak nam snel uitbreiding 
en in 1980 zijn we verhuisd naar het pand waar nu de Gamma is gevestigd. Het was vooral mijn moeder die zich met de 
winkel bezighield en ik ben haar daarmee gaan helpen. Mijn vader was intussen een extra activiteit gestart in zwembaden 
en zonnebanken, een tak die hij samen met mijn twee broers heeft uitgebouwd. Zo hadden we binnen het gezin dus twee 
groepen, die elk met hun niche bezig waren.” 

Om zijn moeder bij te staan, liet Tom de hogere studies voor wat ze waren. “Na het middelbaar had ik me ingeschreven 
voor de richting TEW aan de UHasselt”, vertelt hij. “Ik was vastberaden om de praktijkervaring te kunnen onderbouwen met 
theoretische modellen en nieuwe inzichten. Maar toen ik vakken moest studeren als Frans en sociologie, vond ik dat zo ver 
van de praktijk af, dat ik na 10 weken ben ingegaan op de vraag van mijn moeder om voltijds mee in de zaak te stappen.”

“De cijfers worden niet beter
door er langer naar te kijken”

Tom 
Heeren
Tom 
Heeren
HUBO
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CHINESE MUUR
En daar vond Tom Heeren wel meteen zijn draai. “Van onze eerste Gamma zijn we in de eerste jaren naar 6 vestigingen ge-
groeid”, herinnert hij zich. “In 1992 hebben 3 managers dan Hubo België overgenomen en zijn wij ook in de franchise van die 
keten gestapt. Geen alledaagse situatie, want met 4 Hubo’s en 5 Gamma’s hadden we in 1996 twee merken die regelrechte 
concurrenten van elkaar waren. Wij hadden echter het voordeel dat we bij beide groepen de meest voorbeeldige franchi-
senemer waren, en ze ons dus echt niet kwijt wilden. Voor onszelf hadden we een Chinese muur tussen de twee entiteiten 
opgetrokken en wisten we de belangen heel goed te scheiden. Dat heeft geduurd tot 2003, toen we een mooi bod van CRH 
(de Ierse multinationale bouwgroep) kregen op onze intussen 12 vestigingen van Gamma. We zijn daar op ingegaan, en zijn 
ons exclusief gaan toeleggen op de 9 Hubo’s die we toen in beheer hadden. Het is op dat moment dat ik persoonlijk mijn 
ouders en broers heb uitgekocht uit deze structuur en op mijn eentje ben verdergegaan. Op zich wel een positieve evolutie 
omdat het me toeliet nog meer mijn eigen stempel te drukken. Het bedrijf heeft toen een forse groeibeweging ingezet, met 
de uitbreiding naar 20 winkels en de totale vernieuwing van de verouderde vestigingen.”

DIEF VAN ERVARING
Als jonge snaak moet die evolutie geen evidentie geweest zijn. “Dat viel nog wel mee, vooral omdat ik al heel snel mijn kwa-
liteiten heb ontdekt en daar ook dankbaar gebruik van gemaakt heb”, vertelt Tom Heeren. “Zo heb ik altijd goed geluisterd 
naar andere mensen met veel kennis en ervaring. Ik heb veel gestolen met mijn ogen en oren. Ik was zowat de poulain van 
het management bij Hubo België, die het vertrouwen kreeg om hun visie in de praktijk waar te maken. Daarnaast heb ik veel 
geleerd van mijn accountant Jos Macquoi, die als mijn mentor fungeerde. En uiteraard was ik ook gesterkt door alles wat ik 
van mijn ouders had geleerd. Ze hebben me altijd heel veel vertrouwen gegeven en me in feite in het water gegooid zonder 
te weten of ik wel zou boven komen. Tot slot is het avontuur ook alleen maar gelukt omdat ik heel hard heb gewerkt. Tot 
10 jaar geleden stond ik ’s nachts op om 4u15 en vertrok ik naar de werven om samen met de bouwteams onze winkels 
te gaan verbouwen. Echt heel hands-on, fysiek hard labeur tussen mijn mannen. En dan verwisselde ik mijn werkplunje 
voor mijn kostuum en zat ik om 9 of 10 uur aan tafel met de banken of andere partijen om te onderhandelen, of had ik een 
meeting over strategische zaken met mijn filiaalverantwoordelijken. Heel vermoeiend, maar plezant om te doen. En het 
dwingt -eerlijk gezegd- veel respect af bij de medewerkers. Voorop gaan in de strijd, niet te beroerd zijn om de handen uit 
de mouwen te steken… Daar kijken ze naar op en het geeft je meer aanzien en autoriteit als leider van de organisatie. Hoe 
oud je bent of welke diploma’s je hebt, speelt dan geen rol meer. Ik heb er veel mee gewonnen, dat is duidelijk.”

DE MINST BETROUWBARE
De afgelopen 10 jaar is de CEO wel vaker op zijn eigen bureau te vinden. “Soms tegen wil en dank, want als je zelf op de 
werf staat, zie je de dingen echt vooruitgaan. Je hebt instant resultaat van je werk, en dat is op kantoor toch wel anders. 
Wat niet wegneemt dat ik snel kan beslissen en dingen in gang zetten, waardoor we als bedrijf ook grote stappen kunnen 
zetten. Ik heb als voordeel dat ik niet veel tijd nodig heb om mijn buikgevoel aan te spreken, de cijfers erbij te nemen en er 
meteen voor te gaan. Of niet. De ervaring leert dat de cijfers niet beter worden door er langer naar te kijken. Als je lang moet 
nadenken over een zakelijk voorstel, ga je altijd wel valkuilen vinden die verhinderen om risico’s te nemen. En dat is geen 
goede leidraad als ondernemer.”

Of het dan nooit fout is gegaan? (Denkt na) “Ja, in Lommel”, herinnert Tom Heeren zich. “We zijn ook actief in de projectont-
wikkeling, waarbij we appartementen bouwen en gronden zoeken voor nieuwe Hubo’s en voor andere ketens zoals C&A, 
Action of Jumbo. In Lommel hadden we een mooi stuk grond gekocht nabij de ring. Eerst zouden we daar een retailcomplex 
mogen bouwen, dan zou er een gloednieuwe voetbaltempel met een grote retailzone moeten komen. Maar toen de plan-
nen voor het stadion werden opgedoekt uit geldgebrek, bleven wij met onze bouwgrond zitten. Ooit vinden we hier nog wel 
een mooie bestemming voor, maar ik moet je niet vertellen dat het een flinke streep door de rekening was. Uit dit dossier, en 
vele andere, heb ik geleerd dat de overheid de minst betrouwbare partij is om zaken mee te doen. Er vallen geen afspraken 
mee te maken. De ene dag beloven ze je de hemel op aarde en ben je hun beste vriend, maar de volgende dag komen ze op 
alles terug en sta je in de kou. Heel frustrerend.”

BASKETBAL
Tom Heeren is niet de man met het grote netwerk die zijn zaken regelt tussen pot en pint. “Klopt, ik had vroeger gewoon 
geen tijd om te investeren in een netwerk”, zegt hij. “Als je opstaat om 4u15 is je kaars ’s avonds uit en laat je met plezier 
de recepties en infosessies schieten. Bijkomend zijn mijn klanten voornamelijk particulieren, dus als ik toch eens op zo’n 
bijeenkomst kwam, werd ik vooral aangeklampt door mensen die mij iets wilden verkopen in plaats van andersom….” Alleen 
in de businessclub van Hubo Limburg United zal je Tom Heeren wel terugvinden. “We zijn 5 jaar geleden eerder toevallig in 
het basketbal gestapt als hoofdsponsor. Sindsdien is onze naambekendheid sterk verbeterd. En ook voor mij persoonlijk 
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CEO Binnenstebuiten

is het een meevaller. Ik ontmoet er interessante mensen en geniet van het spel en de sfeer, ook al komen er natuurlijk wel 
wat verplichtingen bij kijken.”

En op werkdagen? Dan vind je Tom Heeren rond 8 uur op kantoor. “Zowat 4/5 van de tijd ben ik in onze hoofdzetel of op 
afspraak buitenshuis, de overige 20% ben ik in de winkels. Om 18u30 probeer ik altijd thuis te zijn voor het avondmaal met 
het gezin. En als dat nodig is zal ik ’s avonds nog een aantal dringende zaken afhandelen.”

HOUT-KETEN
Zaken zoals de beoordeling van investeringsdossiers. “We zijn op een punt aanbeland waarop de geografische groeimo-
gelijkheden van Hubo beperkt zijn geworden”, zegt hij. “Zowat elke uithoek van ons land is afgedekt met een doe-het-zelf. 
Alleen in het Brussels gewest is er nog een blinde vlek, maar eerlijk gezegd liggen onze ambities elders. Groeien door 
overnames is evenmin aan de orde, want het gaat momenteel prima in onze sector, waardoor andere franchisenemers 
niet geneigd zijn om te verkopen. En dus moeten we onze pijlen richten op andere niches. Zoals de houthandel. Die inte-
resse is geleidelijk gegroeid toen de eigenaars van Houthandel Modest (Diepenbeek en Tongeren) gingen stoppen en een 
overnemer zochten. Eerst wou ik er een Hubo van maken, maar anderzijds wou ik weten of er in deze sector ook een ke-
ten zoals Hubo zou kunnen uitgebouwd worden. Met de overname van Pelt Hout en daarna ook Mezo Hout is dat idee in 
een stroomversnelling gekomen, met nu al 7 vestigingen. We werken nog aan een nieuwe, moderne structuur waar we al 
deze activiteiten gaan bundelen tot een efficiënt en rendabel geheel. Voor 2021 staat alvast de doorbraak naar de rest van 
Vlaanderen op de agenda.”

En Tom Heeren investeert ook persoonlijk in andere veelbelovende bedrijven. “Ik krijg vaak opportuniteiten aangeboden, 
zoals bij interieurbouwer en schrijnwerkerij Romulus & Remus waar ik nu 100% eigenaar van ben. Het is interessant om de 
businesscase te analyseren, met het personeel te gaan praten en de obstakels uit de weg te ruimen. Een externe manager 
mag dan met de vernieuwde aanpak aan de slag.” Andere participaties van Heeren zijn o.a. Mobbit van Ronny Reygel (lucht-
kanaalreiniging) en Eco-invest, een bedrijf dat gebouwen energiezuinig maakt en onderhoudt volgens de ESCO-wetgeving 
(Energy Services Company). “Bij Hubo zijn we gegroeid van 0 naar 120 miljoen euro omzet. De ambitie is om dat succes in 
de andere bedrijven te evenaren.”

ZONDER TEST: CORONA POSITIEF
Dan moet er wel een tandje worden bijgestoken, want sinds het coronavirus in de hele wereld zijn tol eist, deed zich bij Hubo 
een positief effect voor. “Ondanks het feit dat we 4,5 week volledig dicht zijn geweest, is de omzet toch met 20% gestegen”, 
rekent de CEO. “Dat is uiteraard omdat veel mensen tijdens de lockdown thuis zijn gaan klussen, maar we hebben het ook 
aan onszelf te danken. Dat we het 10% beter hebben gedaan dan de markt (lees: Gamma en Brico) heeft te maken met onze 
aanpak. We waren goed voorbereid om direct terug open te gaan, en zijn er meteen ingevlogen. De medewerkers hebben 
zich van hun beste zijde getoond en zijn mee voorop gegaan in de strijd om de verloren omzet goed te maken. Bovendien 
heeft het geholpen dat we geen centraal magazijn hebben, en dus per winkel, heel flexibel kunnen inspelen op de acute 
noden van onze klanten. Dat heeft ons geen windeieren gelegd.”

GAS GEVEN EN LOSLATEN
En wat brengt de toekomst nog? “Ik zie mijn rol in het bedrijf evolueren naar het uitzetten van de strategie en het doorgeven 
van kennis. We zijn altijd een zelflerende organisatie geweest. Ik ontdek graag de talenten in eigen rangen en stimuleer hen 
om bij ons op te klimmen. Het mooiste voorbeeld is onze filiaalhoudster in Edegem, die bij ons is begonnen als poetsvrouw 
en vandaag een team aanstuurt van 25 mensen. Het is fijn om dat potentieel op te merken en te coachen naar een suc-
cesverhaal.”

Misschien dat hij ook zijn eigen kinderen onder de vleugels gaat nemen. “Ik wil hen zeker geen druk opleggen om in het 
bedrijf te stappen”, aldus nog Tom Heeren. “Anderzijds kijk ik er wel naar uit om samen met hen tot nieuwe, verfrissende 
inzichten te komen. De combinatie van mijn ervaring met hun jeugdig enthousiasme en actuele, theoretische achtergrond, 
kan heel verrijkend zijn voor de organisatie.”

Aan uitbollen denkt hij dus nog lang niet. Letterlijk, noch figuurlijk. “Dat komt door mijn passie voor auto’s”, bekent hij. “Ik kijk 
er graag naar en ben ook gestart met racen. Vorig jaar heb ik meegedaan aan de 24 Uren van Zolder, wat toch een bijzon-
dere ervaring was. Een fijne hobby, net zoals het basketbal dat tegenwoordig is. Hoewel vrije tijd niet altijd meer betekent 
dat ik weg van huis ben. Door de corona heb ik meer leren genieten van rustig thuis te blijven. Ik kan vaker ‘neen’ zeggen 
tegen allerlei uitnodigingen en het gaspedaal loslaten… Nog een positief effect van de crisis. Het is dat vooral dat ik wil 
onthouden.”

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

“Het was al tijdens mijn studies als handelsingenieur in de beleidsinformatica dat ik mijn eerste commerciële activiteiten 
opzette”, herinnert Mark Lens zich. “Samen met mijn compagnon Bart Becks (serial entrepreneur en manager in de me-
dia- en technologiesector) verkochten we software en computerbenodigdheden. Later, tijdens mijn legerdienst, heb ik 
dan EuroSys opgestart in de kelder bij mijn ouders. Na de uren kwamen de klanten langs voor computers die ik zelf in el-
kaar knutselde. Voor de materialen en het toebehoren reed ik wekelijks naar Rotterdam, waar de leveringen toekwamen. 
Een mooie tijd, maar wel heel intensief.” Na 3 jaar draaide eenmanszaak EuroSys al een omzet van meer dan 2 miljoen 
euro. “Toen hebben we onze eerste echte winkel geopend, en kon het bedrijf stap voor stap verder uitgebouwd worden, 
zowel naar particulieren als ondernemingen.”

Een nieuwe mijlpaal in de historiek was de splitsing tussen de winkels en de B2B-activiteiten. “De retailactiviteiten 
hebben we afgesplitst onder de naam Auva”, legt Mark Lens uit. “Vier jaar geleden heb ik de helft van de aandelen van 
deze tak verkocht aan Raf Coomans, die sindsdien operationeel zaakvoerder is. Hij is het uithangbord, terwijl ik achter de 
schermen fungeer als klankbord en mee nadenk over de visie en de strategie.”

RESET
Een rol die Mark ook vervult bij EuroSys, dat zich sinds de scheiding exclusief richt op ICT-diensten aan bedrijven. “De 
operationele leiding van onze KMO-tak heb ik eveneens overgedragen aan enkele trouwe medewerkers”, vertelt hij. “Een 
aantal jaren geleden ben ik zwaar ziek geworden, dus had ik op dat moment geen keuze. Mijn directieteam is toen recht-
gestaan en heeft zijn volledige verantwoordelijkheid genomen. Zij hebben het bedrijf door deze periode heen getrokken 
en daarmee bewezen dat EuroSys ook zonder Mark Lens kan. Voor mij was het een ‘wake-up call’. Voor ik kanker kreeg, 
werkte ik 15 à 16 uur per dag, 7 op 7. En dit tientallen jaren aan een stuk. Ik was met alles bezig en kon moeilijk loslaten. 
Dat heb ik afgeleerd door een tijdje op non-actief te staan. Het was een ‘reset’ om de dingen anders te gaan aanpakken. 
Mark, Lieven en Sonja hebben nu de dagdagelijkse leiding overgenomen van Eurosys en zijn voor een stuk mee ingestapt 
in het kapitaal. Samen hebben ze meer dan 50 jaar op de teller van het bedrijf, maar eigenlijk zou ik hier nog 150 andere 
namen moeten noemen van mensen die zich meer dan 100% inzetten. Het valt me op dat de sfeer vaak meer lijkt op een 
grote familie dan op een bedrijf. Ik heb plaats gemaakt voor de anderen en mezelf op de achtergrond geplaatst. En dat 
is wonderwel gelukt.”

Mark Lens
“ Ik heb moeten leren om 
los te laten”

Het is precies 30 jaar geleden dat Mark Lens van-
uit de kelder van de ouderlijke woning PC’s be-

gon te verkopen. Sindsdien heeft hij met zijn bedrij-
ven EuroSys, Auva, Promobutler.be en een reeks 
participaties, een opmerkelijk parcours afgelegd. 
De afgelopen jaren koos hij bewust voor een stra-
tegische en adviserende rol, ver weg van de schijn-
werpers. Wat ons brengt tot de vraag: “Hoe zou het 
zijn met… Mark Lens?”
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Hoe zou het zijn met ...

HAPPY PROFIT
Het wil niet zeggen dat Mark Lens zijn ambities heeft opgeborgen. “Integendeel, ik blijf nauwgezet alle evoluties opvol-
gen en anderen inspireren en stimuleren. Ik vind  het belangrijk dat mijn bedrijven en participaties gezond zijn en winst 
maken. Want door winst te maken kunnen we bezig zijn met ‘happy profit’. Aan de andere kant wil ik deze bedrijven zien 
groeien: dat kan op omzet, winst, klantentevredenheid, werknemerstevredenheid, enzovoort… De groei-ambitie van 
minstens 20% per jaar willen we aanhouden. Daar lanceer ik tal van ideeën voor, die telkens in teamverband worden 
besproken en bij consensus, worden uitgevoerd. Ik wil nog steeds dat het vooruit gaat. Als mijn medewerkers, partners 
en directie vinden dat ik te grote stappen wil nemen, raad ik aan om er kleinere te nemen, maar dan sneller… Komt op 
hetzelfde neer.” (lacht)

Wat niet wegneemt dat Mark Lens een deel van zijn focus op andere dingen richt. “Door ziek te worden heb ik beseft dat 
er meer is dan de commerciële ratrace. Ik wil iets terug doen voor de maatschappij. Dat gebeurt door duurzaamheid op 
alle vlakken in de organisatie te brengen. Zowel voor het milieu, klanten als medewerkers willen we een voorbeeld zijn. 
Zo werken we aan een CO2-neutrale organisatie. Tesla wordt het enige merk van onze bedrijfsvoertuigen. Tegen 2023 
willen we 100% elektrisch rijden. Voor onze mensen zetten we gezondheids- en duurzaamheidscoaches in. Die helpen 
hen om gezonder te eten, meer te bewegen of te stoppen met roken. We doen onze medewerkers ook een ‘vrijwilligers-
dag’ cadeau, waarop ze betaald worden om zich in te zetten voor een zelfgekozen goed doel. Sowieso schenken we elk 
jaar 1 tot 5% van onze winst aan armoedebestrijding. Daarnaast participeren onze medewerkers van EuroSys in de winst. 
Allemaal initiatieven waarmee we willen bijdragen aan MVO of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.”

WARM BELGIË
Wie hier nog het meest van allemaal mee bezig is, is Mark Lens zelf. “Via de organisatie Ondernemers voor een Warm 
België (www.ovwb.be), die ik in 2018 heb opgericht, willen we zoveel mogelijk concrete projecten opzetten in de bestrij-
ding van kansarmoede”, legt hij uit. “Zo’n 25 tot 30% van mijn tijd spendeer ik momenteel aan deze organisatie. Ik ben 
me in de problematiek gaan verdiepen en heb een hele sterke raad van bestuur verzameld om zoveel mogelijk impact te 
genereren. Een groot en belangrijk project dat we momenteel uitrollen, is de inzameling, opwaardering en verdeling van 
tweedehands laptops en tablets. We hebben een productielijn opgezet die 100 tot 200 toestellen per dag kan ‘refurbi-
shen’ om vervolgens te overhandigen aan kansarmen die anders door de Covid-maatregelen uitgesloten worden van 
deelname aan school, werk of digitale contacten. Deze formule willen we verder uitbreiden tot een structureel gegeven. 
Andere projecten die we doen, situeren zich onder meer in Senegal, waar we bomen planten om gemeenschappen in 
hun eigen levensbehoeften te voorzien. Het is een fijn gevoel om iets te betekenen voor mensen die de steun heel hard 
nodig hebben.”

TEVREDEN
Maar ook businessmatig wil Mark Lens blijven innoveren en inspireren. “Ik ben momenteel betrokken bij zo’n 10 tot 15 
bedrijven, het ene al iets meer dan het andere. (Enkele voorbeelden zijn Netmedia/Promobutler, Habitos, Koopjeskrant, 
Shielded.eu, Novation, enzovoort). Ik help mijn operationele partners om nieuwigheden te lanceren, dingen efficiënter 
aan te pakken, hen te verbinden in het netwerk en commerciële opportuniteiten aan te boren. Ik ben nog steeds heel 
actief om innovatieve business te genereren. Tegenwoordig doe ik een beroep op een medewerker om mijn ideeën uit 
te werken, af te toetsen en te concretiseren tot nieuwe projecten. Soms is het haalbaar, soms ook niet. Het doel is om 
telkens te ‘challengen’.  Om de lat hoger te leggen en de KPI’s op te drijven. Daarbij wil ik ook de innovatie van onderuit sti-
muleren. De afgelopen jaren vond ik een evenwicht tussen energie opdoen met vrijwilligerswerk, door mensen rondom 
me naar een hoger niveau te sturen en door ook privé alles op orde te hebben. Ik kan tevreden zijn met alles wat ik heb en 
blij zijn dat het vandaag heel erg goed gaat.” En daarmee is ook onze initiële vraag ‘Hoe zou het zijn met…’ beantwoord!

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL
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Met vallen en opstaan

Grote investering en dan: 
helemaal dicht na 2 maanden

Amper tien maanden bestaat Nails, Faces & More. “Het was een meisjesdroom die in vervulling ging”, vertelt Diane Reynkens, die 
mee aan de wieg van het startende bedrijf stond. “Ik verkocht voordien in bijberoep apparaten voor schoonheidsbehandelingen, 
maar de stap naar een eigen salon had ik nog niet gezet. Ik geraakte hierover in gesprek met mijn kapster en stelde voor om 
samen een concept op te zetten. Daar zijn dan nog mensen bijgekomen met elk hun aanvullende expertise: een nagelstyliste, 
massagetherapeute, enzovoort. Op heel korte tijd was het team rond en hadden we alles in huis om een totaalpakket voor iedere 
vrouw aan te bieden.”

NOODLOT
Het startende bedrijf opende in januari 2020 de deuren in de Bosstraat in Maaseik. “Het was meteen een instant succes”, herin-
nert Diane Reynkens zich. “De klanten hadden duidelijk nood aan zo’n concept met alles onder één dak. We hadden direct de han-
den meer dan vol.” Vlak na de euforie van de opstart, sloeg echter het noodlot toe. “Door de uitbraak van de coronacrisis mochten 
we in maart meteen de deuren terug sluiten. Een serieuze streep door de rekening. We hadden immers ons huurpand helemaal 
verbouwd, een team gevormd en een mooie klantenkring opgebouwd. We hadden echt geen idee hoe het verder moest…”

NO PANIC
Maar de ondernemende dames panikeerden niet. “Van zodra we opnieuw open mochten gaan, zijn de klanten meteen terug-
gekomen”, vertelt Diane Reynkens nog. “Onze vrees bleek onterecht. Meer nog, de belangstelling nam nog sterker toe dan we 
hadden gedacht. En daar zaten we dan, als starter in een pand dat al direct veel te klein was.” Maar de zaakvoerders van Nails, 
Faces & More waren erg voorzienend. “We hadden een optie in ons huurcontract om na 1 jaar te kunnen vertrekken. Die periode 
hebben we niet afgewacht om meteen naar een nieuwe locatie te gaan zoeken. Vrij snel viel ons oog op een groot pand, pal op de 
markt van Maaseik. We hebben dan direct beslist om te verhuizen.”

DROOMSTART
Nails, Faces & More beschikt nu over een heel ruime zaak, waar diensten worden aangeboden door de kapper, de visagiste, de 
nagelstyliste, masseuse, pedicure, enzovoort. “Een unieke formule”, beseft Diane Reynkens. “Klanten zijn echt in hun nopjes dat 
ze al die services hier in Maaseik onder één dak aantreffen. De belangstelling overtreft onze verwachtingen. Nu met de tweede 
coronagolf wordt het allicht opnieuw iets rustiger, maar dat mag wel na onze eerste, zeer turbulente periode. Al bij al was het een 
droomstart voor onze onderneming en daar zijn we uiteraard heel blij mee.

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: MiL

Een boeiend verhaal uit Maaseik, waar een sa-
menwerking van diverse ondernemende da-

mes in recordtempo is uitgegroeid tot één van de 
grootste schoonheidsinstituten van de provincie. 
Weliswaar met een valse start, want amper twee 
maanden na de officiële opening moest Nails, Fa-
ces & More al opnieuw de deuren sluiten. Tot over-
maat van ramp bleek hun pand al na enkele maan-
den veel te klein en werd meteen gekozen voor een 
nieuwe zichtlocatie.

Nails, Faces 
& More
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New Kid on the Block

Door de coronacrisis is haar businessidee nog veel relevanter geworden dan het al was. Melissa 
Colao zet met haar start-up Motivee in op video-interviews voor rekrutering. “Veel dynamischer 

en eerlijker dan een sollicitatiebrief”, zegt ze. Het is een moderne techniek, die de match tussen 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sterk kan vereenvoudigen.” Deze vragen stelden we nochtans 
op papier:

Melissa 
Colao 
Motivee

Melissa 
Colao 
Motivee
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New Kid on the Block

1.  Waarmee heb je het spaargeld verdiend dat je in de zaak hebt gestopt? 
  “Met een fulltime inkomen als Sales Coach binnen iKanbi.”

2.  Heb je er ooit aan gedacht om samen met iemand anders je onderneming op te starten? 
  “In eerste instantie niet, en dat heb ik dan ook niet gedaan. Maar ik besef wel dat alleen moeilijker is dan met twee. 

Dus mocht er ooit een tweede start-up komen, zal ik daar zeker en vast eerst over nadenken.”

3.  Moet je jezelf in de startfase dingen ontzeggen omdat je geen volwaardig loon kunt uitkeren? 
  “Ik denk dat het voor elke ondernemer keihard knokken is om je brood te verdienen en je daarom soms dingen moet 

ontzeggen. Ik probeer het economisch en creatief aan te pakken. Bijvoorbeeld door klanten leads aan te brengen 
via Facebook-advertenties. Met wat ik daarmee verdien, kan ik Motivee verder uitbouwen.”

4.  Heb je een Plan B achter de hand voor het geval de start-up toch niet het verhoopte succes wordt?
  “Ja, dan zou ik een tweede start-up proberen. Blijven doorgaan tot het lukt: dat is mijn motto.”

5.  Heb je hulp gekregen van instanties of personen die cruciaal waren om de stap naar ondernemerschap te wagen?
  “De stap die ik maakte is laagdrempelig omdat er geen zware investeringen werden gedaan. Mijn familie was hier 

zeker van op de hoogte en ik heb ook altijd goed met hen kunnen praten. Ze lieten me vrij en stonden steeds achter 
mijn keuze. Uiteindelijk ben ik zo: als ik iets wil, ga ik ervoor en die ‘wil’ kan niemand me ontnemen. Ik zie dan altijd 
wel hoe het loopt… Welke boekhouder ik nodig heb of welke coach mij iets kan bijbrengen: dat bekijk ik wel als ik er 
eenmaal mee bezig ben.”

6.  Zou je naar het buitenland verhuizen als blijkt dat zo de slaagkansen van je start-up verhogen? 
  “Nee, ik zou niet verhuizen, maar ik zou wel enkele maanden naar daar gaan om alles op poten te zetten en er dan 

personeel voor inzetten zodat ik terug naar België kan komen. Maar dat zijn dromen, hé!”

7.  Vind je dat start-ups in Limburg meer of juist minder ‘gepamperd’ moeten worden? 
  “Ik vind dat een start-up nooit genoeg hulp kan gebruiken. Tegen de lamp lopen doen we toch onze hele carrière al.”

8.  Met welke Limburgse ondernemer zou je over 20 jaar graag vergeleken willen worden? 
  “Mijn authenticiteit gebruiken. Ik wil dat ze me zien als: ‘Hé, dat is Melissa Colao van Motivee’. Denk dan aan: ‘Hé, 

dat is Gert Verhulst van Studio 100’ :-) De meeste zaakvoerders verdwijnen van de radar vanaf het moment dat de 
onderneming op wieltjes draait. Ik daarentegen zal nooit van de radar (willen) verdwijnen.”

9.  Zou je zwichten voor een miljardair die straks aan je deur staat om je start-up over te nemen? 
  “Nee, puur omdat ik eerst voor mezelf wil bewijzen dat ik het gehaald heb. Maar als de start-up een gezonde on-

derneming wordt, waarom niet… Ik heb nog zo veel ideeën.”

11.  Welk cadeau zou je het eerste personeelslid geven dat 20 dienstjaren op de teller heeft?
  “Goede vraag, nooit eerder over nagedacht. Ik denk dat ik niet alleen iemand beloon die 20 jaar op de teller heeft 

staan, maar om op deze vraag te antwoorden: op dat moment zal ik een budget in gedachten hebben en dan zou ik 
verschillende mogelijkheden aanbieden zodat hij of zij zelf kan kiezen.” 

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL
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Limburg voor de lens

Corona:
couvre-feu in Hasselt
Nu de events en netwerkactiviteiten opnieuw zijn stilgevallen, mocht onze fotograaf voor de 

maandelijkse reportage de avondklok negeren. Hij sloop door het straatbeeld op zoek naar 
een glimp van economische bedrijvigheid tijdens de tweede golf…

Tekst: Kurt MEERS
Foto’s: Luc DAELEMANS



21

Spraakmakend

Wordt het ondernemerschap in Limburg gefnuikt door komma- en mierenneukers die coronage-
wijs geïnfecteerd zijn met de ergste vorm van het NIMBY-syndroom? Of wordt het hoog tijd dat 

ondernemers hun waarden en normen bijspijkeren om hun zaak uit te bouwen conform de wensen 
van elke Jan Modaal? Het is niet meer dan een vaststelling dat haast elke vergunning met een geurtje 
of een kleurtje, wordt geweigerd als er een kiesgerechtigde gaat dwarsliggen. Een ver van volledig 
overzicht van de voorbije weken.

Kippen, windmolens, hamburgers, biogas en breekpuin. Er zijn zo van die sectoren waar je beter geen handel in drijft, wil je 
niet geheid voor elke vergunning een Vermassen achter zijn veren moeten zitten… “Alsof het al niet erg genoeg was, spreiden 
de infectiehaarden van het NIMBY-virus zich tijdens de coronacrisis verder uit”, aldus een vertegenwoordiger van de werkge-
versorganisaties. “De verplichting om de brave burger vanuit zijn backyard te laten opereren, verhoogt zijn gevoeligheid voor 
het ‘not in my backyard’-syndroom. De hevigheid waarmee Jan Modaal zich verzet tegen haast elke vorm van ambitie in het 
lokale ondernemerschap, is een betreurenswaardige evolutie.” Heel wat Limburgse ondernemers zijn het zo beu als koude 
pap. Zo hebben 16 vooraanstaande bedrijfsleiders een open brief gestuurd naar Vlaams minister-president Jan Jambon met 
de simpele vraag: “Waar kúnnen we nog investeren?” Jambon heeft intussen al geantwoord: “De hervorming van de beroeps-
procedures bij vergunningsaanvragen is een prioriteit”, zei hij in een speech bij de inhuldiging van het nieuwe Youston-gebouw 
in Genk. Wait and see.
 
•  Het moeten niet altijd de symbooldossiers als H.Essers zijn waar stevig lobbywerk aan te pas komt. In Houthalen-Helchteren 

weigerde het schepencollege onlangs de regularisatieaanvraag van het bedrijf BKC. De aannemer van infrastructuurwerken 
wou zich in orde stellen met de ruimtelijke bepalingen, maar buurtbewoners van de aanpalende wijk in Houthalen-Oost 
stapten met hun bezwaarschriften naar de lokale overheid. “Op basis van de klachten en het ongunstig advies van de om-
gevingsambtenaar hebben we de regularisatie afgewezen”, aldus schepen Muhammet Oktay. BKC had al eerder beslist om 
uit te wijken naar Genk.

 
•  McDonalds België wil een nieuwe vestiging bouwen in Kiewit, op de plaats waar vroeger het reisbureau Prima Tours was 

gevestigd. Op tientallen meters van het station, de Corda Campus en langs de belangrijkste invalsweg naar Hasselt. Moet 
dus wel lukken? Nee hoor, de eerste vergunningsaanvraag voor de nieuwe McDonalds die de ondernemersfamilie Haenen 
wil uitbaten, is naar de prullenmand verwezen. Het belangrijkste tegenargument? “De leerlingen van de school die zich aan 
de andere kant van de spoorlijn bevindt, zouden in hun onweerstaanbare drang naar hamburgers, de treinsporen oversteken 
in plaats van de nochtans nieuwe en moderne voetgangerstrap te gebruiken.”

 

“Jan, waar  
mogen wij nog 

investeren?“

“Jan, waar  
mogen wij nog 

investeren?“
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Spraakmakend

•  Een klassieker op de NIMBY-lijst: het Remo-stort in Houthalen-Helchteren. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir 
heeft beslist om geen milieuvergunning toe te kennen voor de uitbreiding van de ‘tijdelijke opslagplaats’ voor restfracties. 
Hierdoor kan Remo op korte termijn de activiteiten niet hervatten. Het habitat- en vogelrichtlijngebied blijkt (net zoals voor de 
Noord-Zuid) het doorslaggevende argument te zijn. “OVAM begeleidt nu Limburgse bedrijven naar een andere stortplaats”, 
aldus Demir. Een ramp voor Remo: “Onze klanten moeten nu naar Antwerpen, Roeselare en Gent rijden.” Burgemeester Alain 
Yzermans (sp.a) van Houthalen-Helchteren is tevreden.

 
•  De Raad van State vernietigde zopas de vergunning van grondverwerkingsbedrijf Baldewijns aan de Albertkanaalstraat in 

Stokrooie. Voor de derde keer al. Buurtbewoners (en iets minder uit de buurt-bewoners) zagen de passage van een aantal 
vrachtwagens langs de nieuwe parallelweg aan het kanaal niet zitten. Hoewel het nochtans een kmo-zone betreft en voor-
malig minister Schauvliege wel al 2 keer een vergunning afleverde, vangt Baldewijns andermaal bot. Zonder milieuvergun-
ning moet het bedrijf de exploitatie in Stokrooie stoppen. Moegetergd wordt nu uitgeweken naar een andere zone langs het 
kanaal in Beringen.

 
•  Minister Zuhal Demir heeft de aanvraag van de BVBA Wauters voor de uitbreiding van de biogasinstallatie in Kortessem 

definitief geweigerd. “Het is een industrieel bedrijf dat niet thuishoort in dit agrarisch gebied”, zegt burgemeester Tom Thijsen 
(CD&V). Zijn collega van buurgemeente Hoeselt, Werner Raskin (Open VLD) is een andere mening toegedaan: “We hebben 
de indruk dat Wauters zich strikt aan de regels houdt, want wij hebben omzeggens geen klachten van geurhinder. Ik kan 
het weten, want wij wonen zelf in die buurt.” Toch viert het buurtcomité feest: “Al meer dan tien jaar vechten we tegen deze 
ongeoorloofde uitbreiding. We hopen dat deze zaak nu definitief geregeld is en dat de rust hier weerkeert.”

 
•  Ook waard te vermelden: het bedrijf Martin Mathys in Zelem (Halen) wil 3 miljoen euro investeren in een nieuwe afvullijn voor 

spuitbussen. Ondanks diverse gunstige adviezen en beloftes van het bedrijf om de hoogste veiligheids- en mobiliteitsvoor-
schriften te volgen, kondigen de buurtbewoners aan massaal bezwaarschriften te zullen indienen. “Ze moeten verhuizen 
naar ene industriezone”, zo klinkt het.

 
Het zijn deze en vele andere concrete voorbeelden die de Limburgse ondernemers naar de haren doen grijpen. Daarom hebben 
16 van hen (voornamelijk uit de Voka-stal) een open brief gericht aan Jan Jambon. “Investeringen zorgen voor economische 
groei, voor meer welvaart en welzijn in Limburg”, zeggen ze. “Maar dan moeten we er wel de kans toe krijgen. Dossier na dos-
sier wordt tegengehouden. Waar en wanneer kunnen we nog projecten realiseren zonder in procedureslagen te verzanden? 
De oneindige regeldrift en beroepsmogelijkheden maken het quasi onmogelijk om onze maatschappelijke rol op te nemen.” En 
ze noemen een aantal concrete voorbeelden op. “Wij, Limburgse ondernemers, willen investeren. Geef ons de rechtszekere 
mogelijkheid om te ondernemen.”
 
Jan Jambon heeft wel oren naar de oproep. Tijdens de opening van de nieuwe gebouwen bij archiveringsbedrijf Youston in Genk 
zei hij dat er extra rechters komen om de betwisting van vergunningen sneller af te handelen. “We verklaren de oorlog aan de 
regelneverij. Alles wat niet logisch lijkt, gaat op de schop.” Daarmee is een eerste aanzet tot het opheffen van de frustraties 
alvast een feit…

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

Ronny Schoeffaerts
CEO van Schoeffaerts Afwerking & Interieur

“Driemaal is geen scheepsrecht…
maar recht, dat is het wel”

Een derde keer verbouwen om uit te breiden zal Ronny Schoeffaerts niet echt zitten, en dus 
kocht hij iets verderop een bouwgrond op een zichtlocatie. Zo’n 5 jaar na de start van de wer-

ken is het project bijna klaar. Het bedrijfsgebouw straalt rust en elegantie uit. “Precies zoals ik het 
wil”, lacht de zaakvoerder.

Twintig jaar geleden werd de jongensdroom van Ronny Schoeffaerts werkelijkheid: zijn eigen onderneming. Hij kwam uit 
een kansarm gezin en begon als 14-jarige op leercontract als slagersgast. Vier jaar later ging hij een centje bijverdienen 
tijdens zijn legerdienst als stukadoor en afwerker. “Eigenlijk ben ik dat vak met hart en ziel trouw gebleven, met toen al 
de karaktertrek om alles zo perfect mogelijk te doen”, zegt hij. Na 13 jaar in loondienst startte hij bij de eeuwwisseling zijn 
eigen zaak als zelfstandig stukadoor. Daarna volgden al snel gyprocwerken, schilderwerken en de verdeling van binnen-
deuren van Brems uit Loksbergen. Ook de luxedeuren van Anyway Doors kwamen bij het gamma, net als parket, tegels 
en gordijnen. En dat allemaal uitgevoerd en geplaatst met goede vakmensen uit de omgeving, hoewel die momenteel 
alsmaar moelijker te vinden zijn.
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Den bureau van de CEO

SLAPELOZE NACHTEN
Na twee zware verbouwingen van het oude bedrijfsge-
bouw werd besloten een onderkomen te bouwen mét een 
state of the art-tentoonstellingsruimte, zodat klanten het 
volledige aanbod kunnen zien. Een derde keer verbouwen 
was weliswaar gepland, maar toen er vlakbij gronden be-
schikbaar kwamen met zicht op de drukke Diepenbeekse 
Verbindingslaan naar de E313, recht tegenover Jaga, werd 
er niet getwijfeld. Naast de veel grotere zichtbaarheid voor 
passerend verkeer was er ineens ook meer ruimte om 
Schoeffaerts Afwerking & Interieur als totaal afwerkings-
bedrijf onder één dak te presenteren. (Twijfelend) “Met de 
coronapandemie en de gebruikelijke budgetoverschrijdin-
gen lijd ik nu wel onder de vele slapeloze nachten”, zegt 
Schoeffaerts. “De verwachte omzetstijging is een daling 
geworden en soms bekruipt me de vrees dat het project 
misschien wel te ambitieus opgevat werd.”

“Het nieuwe bedrijfsgebouw is door Mathieu Gijbels ge-
bouwd en geldt misschien als één van de meest uitdagen-
de die de aannemer heeft uitgevoerd”, stelt Ronny.  “Heel 
veel uitkragingen maken van deze constructie immers een 
erg ingewikkelde opgave. Het gewicht van het bovenste 
gedeelte rust niet recht op de muur eronder. Dit uitzonder-
lijke complex zou eigenlijk iets moeten zijn dat binnen 20 
of 30 jaar nog altijd indruk maakt en er nooit gedemodeerd 
zal uitzien.”

KURK EN KOIS
Arbeiders leggen momenteel nog de laatste hand aan de 
afwerking voor de officiële opening die voorzien was voor 
midden november. Die wordt door de coronapandemie 
naar 2021 verschoven. Het kantoor van de CEO is wel al in 
orde. Het bevindt zich op de eerste verdieping, met prach-
tig uitzicht op de binnentuin. Twee opdrachten waren er 
voor de architecten daar: het inplanten van een aantal 60-
jaar oude kurkeikbomen en een waterpartij met kois erin. 
Check en dubbelcheck!

Het hele gebouw adem de stijl uit van gerenommeerde 
architectenkantoren die er een bijna uitsluitend modernis-
tische bouwstijl op na houden. In dezelfde lijn richt Schoef-
faerts voornamelijk heel moderne, strak vormgegeven 
woningen in, niet zelden in combinatie met een praktijk 
voor apothekers, dokters of notarissen. Ronny Schoeffae-
rts houdt van de stijl en dat merk je in zijn bureau: overwe-
gend wit, strak maar met warme toetsen. De kastwanden 
zijn in zwart gekleurde eikfineer afgewerkt en voor de rest 
overheersen witte vlakken. De vloer is gedeeltelijk zwart 
gekleurd parket en anderzijds van keramisch materiaal in 
natuursteenimitatie, in dit geval calacatta. “Het voordeel 
is dat dit materiaal in tegenstelling tot natuursteen zoals 
marmer, bestand is tegen bijvoorbeeld vlekken of roest-
sporen.”

“PIETJE PRECIES”
Een aantal fraaie tombstones sieren de lange wandkast. 
(Fier) “De firma Gyproc heeft ons drie keer de prijs voor 
beste afwerkingsbedrijf in België toegekend, en één keer 
waren we zelfs Europees finalist. Die prijzen mogen gezien 
worden, net zoals het gebouw zelf. Ik kom hier graag, ik 
ben er bijna 7 op 7. Dit bouwproject loopt al vijf jaar: twee 
jaar ontwerpen en voorbereiding, drie jaar aan werkzaam-
heden. (Lachend) De architecten hebben afgezien met mij. 
Hun ontwerpen waren weliswaar mooi maar ik zag er te-
veel de moderne, imposante villa’s in die ik wekelijk al ge-
noeg zie bij werfbezoeken. Dat ging me niet ver genoeg. 
Eerlijk, elke vierkante meter hier heb ik mee bedacht én 
goedgekeurd. Ik ken mezelf: Iets wat me niet bevalt, ga ik 
snel terug veranderen. Vandaar dat het mij allemaal van 
tevoren moet ‘overleven’ en eens geplaatst, moet blijven 
zoals het afgewerkt is. Dat geldt ook voor de exclusieve 
verlichting, die een groot budget vertegenwoordigt, maar 
goed genoeg is om nooit meer te moeten veranderen.”

“Ik hou ook van een clean desk, wat het geval niet echt 
was voor jullie hier aankwamen. Iedereen dropt hier luk-
raak allerlei documenten… Alles moet voor mij echter net-
jes en overzichtelijk blijven en digitalisering helpt daarbij. 
Ondanks het strakke karakter hierbinnen, wil ik het ook 
gezellig houden. Dat zie je aan de haard langs deze muur, 
en zo zijn er acht in het hele gebouw. In de foyer beneden 
komen gordijnen van 5 meter hoog, er komen tapijten… 
Veel warme accenten dus, precies wat ons cliënteel ook 
wil: sober, minimalistisch,  ruimtelijk, bijna steeds wit ge-
schilderd, maar met bijvoorbeeld een warme parketvloer 
en tapijten.” Vlakbij is er een fraaie vergaderzaal met grote 
ramen en alle moderne technologie aanwezig voor pre-
sentaties, meetings enzovoort. Voorlopig dient die zaal 
ook als ontvangstruimte voor klanten. “‘s Zondags durf ik 
hier al eens naar het voetbal van Anderlecht komen kijken. 
Voor alle duidelijkheid, ik draag de Limburgse teams van 
KRC Genk en STVV eveneens een erg warm hart toe.”

KERS OP DE TAART
Kunst is er niet te bespeuren in Ronny’s werkplek. (Snel) 
“Nog niet, maar die komt er heel binnenkort. Voornamelijk 
werken van een kunstenares uit de buurt, Liesbeth Swin-
nen en meer bepaald schilderijen met uilenbeeltenissen. 
Ook planten zullen hun opwachting maken en voor een 
groene toets zorgen in mijn kantoor. Net als enkele foto’s 
van mijn gezinsleden. Mijn twee zonen werken trouwens 
in het bedrijf. Oorspronkelijk was het zelfs de bedoeling 
om op de tweede verdieping een gezinswoning te maken, 
maar nu opteren we toch eerder om er een kijkwoning van 
te maken, en dit als kers op de taart voor het volledig ge-
bouw.  Een geheel waarop ik, samen met mijn collega’s, 
medewerkers en bouwheren, heel fier mag zijn.”

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.

Linssen Yachts is nog een echt familiebedrijf. Stichter Jac. Linssen is in maart jongstleden, bij het invoeren van de 
eerste lockdown, op 98-jarige leeftijd overleden. Hij ging van start als scheepshersteller na de oorlogsjaren en be-
gon nadien zijn eigen boten te bouwen. Die vaardigheden heeft hij overgedragen aan de tweede en derde generatie, 
die vandaag letterlijk en figuurlijk aan het roer staat. Zo is Yvonne Linssen, die zelf in Maaseik woont, commercieel 
directeur bij de botenbouwer. Managing Director Ed Houben is op papier dan wel geen afstammeling, hij behoort al 
meer dan 25 jaar tot de Linssen Yachts-familie, en is ook als aandeelhouder ingestapt. Het is dit duo dat ons graag op 
sleeptouw neemt doorheen de imposante fabriek.

Linssen Yachts bouwt per jaar ongeveer 70 stuks, wat zowat de helft is van de totale Europese productie. Verspreid 
over de diverse hallen, zijn er permanent 40 stalen motorjachten in aanbouw. Er wordt geproduceerd in 7 lengtema-
ten, telkens met verschillende uitvoeringen. Het topmodel, de Grand Sturdy 500 Variotop, is 16,5 meter lang en heeft 
3 kajuiten met 6 slaapplaatsen. De richtprijs van dit luxejacht is 1,5 miljoen euro.
 

Afhankelijk van de maat, zijn er 3 vertrekpunten waar de stalen platen worden gelast tot de romp van het jacht. Een 
ambachtelijk proces, waar manueel vakmanschap hand in hand gaat met geautomatiseerde processen. Het stalen 
casco wordt vervolgens gezandstraald en van een grijze coating voorzien. Na 5 lagen verf verhuizen de boten naar de 
afwerkingshallen. Daar worden gestandaardiseerde componenten, zoals de motoren, bekabeling, de kajuiten, kastjes 
en keukens, vakkundig gemonteerd. Het is hier dat de jarenlange ervaring zich uit door het minutieus samenvloeien 
van de technologische uitrusting en de hoogwaardige interieurelementen. Eens het jacht helemaal klaar is, verhuist 
het naar klanten in heel Europa, doorgaans in een straal van 750 kilometer rond het bedrijf.

SINT-JANSBERG
Hoewel de hoofdzetel dus aan de Nederlandse kant van de Maas ligt, heeft het bedrijf een oersterke Belgisch-Lim-
burgse connectie. Zo doet Linssen Yachts vaak en graag beroep op talent aan onze kans van de grens. Leerlingen van 
Sint-Jansberg in Maaseik lopen er stage en blijven bij een positieve evaluatie, plakken als gemotiveerde medewerkers. 
Daarnaast vinden heel wat leveranciers vanuit Belgisch Limburg de weg naar Maasbracht.

Linssen 
Yachts

Slechts een vaargeul verwijderd van Kessenich, Geistingen en Ophoven bevindt zich de fabriek van Linssen Yachts, een 
toonaangevende producent van luxejachten die vooral op de Europese binnenwateren beschouwd wordt als de Rolls 

Royce onder de boten. Het is nauwelijks voor te stellen dat deze pareltjes van A tot Z worden gebouwd en afgewerkt in een 
Limburgse hangar. Samen met het Genkse bedrijf KesselsGranger, dat een belangrijke inbreng heeft in het design van de 
vaartuigen, genoten we van een boeiend bezoek aan ‘verborgen parel’ Linssen Yachts in Maasbracht.

Internationale boten-
fabriek aan overzijde 
van de Maas
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Verborgen parel

DESIGN UIT GENK
Eén van hen is de Genkse designstudio KesselsGranger, die al vele jaren instaat voor het ontwerp van de nieuwe 
jachten.  Eén van de meest recente opdrachten voor Linssen Yachts, was het ontwerp van de nieuwe exterieur-lijnen. 
Daarmee werd een elegante, krachtige en tijdloze uitstraling voor de huidige reeksen gecreëerd. “Wat we voor Linssen 
doen, past altijd binnen het DNA van het bedrijf”, vertelt Steven Kessels. “Het gaat om oplossingen met zowel respect 
voor de heritage als met een vooruitstrevende, moderne look. De jachten moeten dus herkenbaar zijn als een Linssen 
en toch het innovatieve karakter naar voor brengen.”

Vennoot James Granger vult aan: “Het doel is om es-
thetiek te combineren met het functionele. Een mooi 
voorbeeld bij Linssen Yachts is het nieuwe ontwerp van 
de ramen dat we gemaakt hebben voor de Intero-lijn. 
Hiermee krijg je een duidelijke, elegante signatuur van 
deze reeks, en tegelijk meer lichtinval, waardoor het in-
terieur aangenamer en ruimer oogt.” Ook het ontwerp 
van het logo en de volledige branding rond het 70-jari-
ge bestaan van het traditierijke bedrijf, kwam overigens 
uit de koker van het Genkse ontwerpersduo. Kessels-
Granger en Linssen Yachts zijn dus vele jaren geleden 
samen in zee gegaan, en hopen nog lang de golven van 
het succes meester te blijven.

www.linssenyachts.com

www.kesselsgranger.com
Tekst: Kurt MEERS

Foto’s: MiL
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DIT BETEKENT UNIZO LIMBURG VOOR DÉ ONDERNEMER

UNIZO Limburg werkt via belangenbe-
hartiging, advies, begeleiding en infor-
matie aan een ondernemersvriendelijk 
beleid in Limburg.

LIMBURG

Platform ‘Aanbestedingen in Limburg’ slaat brug tussen 
ondernemers en overheden

De provincie Limburg lanceerde midden oktober in samenwerking met UNIZO Limburg en VKW Limburg het plat-
form aanbestedingeninlimburg.be. Door ondernemers meer zaken te laten doen met Limburgse gemeentes en 

overheidsinstellingen, willen de initiatiefnemers de omzet en het groeipotentieel van Limburgse kmo’s extra stimu-
leren. 1 week na de lancering telt het platform al ruim 600 geregistreerde bedrijven!

Jaarlijks plaatst de overheid voor miljarden euro’s aan overheids-
opdrachten en -bestellingen. Gedeputeerde van Economie Tom 
Vandeput: “Die overheidsbestellingen hebben een belangrijk aan-
deel in de binnenlandse markt. Toch moeten we vaststellen dat de 
wereld van de overheidsopdrachten voor vele kmo’s totaal onbe-
kend is. Hierdoor missen de Limburgse bedrijven heel wat kansen 
voor inkomsten en omzet.”

Als we kijken naar alle overheidsaanbestedingen in België in 2019, 
dan kwam slechts bij 34% van alle aanbestedingen een kmo als 
winnaar uit de bus, terwijl het Europese streefdoel 45% bedraagt. 
Er is dus nog een grote groeimarge in ons land. Het platform ver-
bindt aanbesteders en kmo’s zodat het percentage van kmo’s dat 
aanbestedingen binnenhaalt zal stijgen.

Aanbesteders en ondernemers vinden elkaar niet 
Waar knelt dan het schoentje? “Wel, volgens de Europese Com-
missie zouden een aantal zaken kmo’s verhinderen om deel te 
nemen aan aanbestedingen. Denk maar aan de bureaucratische 
rompslomp, te weinig info en vertrouwdheid met overheidsop-
drachten en soms ook vooroordelen of te weinig openheid voor 
nieuwe kandidaat-leveranciers van aanbestedende instanties”, 
licht Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg 
toe.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg vult 
aan: “Het is inderdaad een pijnpunt dat aanbestedingen zo weinig 
bij lokale ondernemingen terecht komen. Dit terwijl overheidsop-
drachten een belangrijke hefboom kunnen zijn voor de lokale eco-
nomie, zeker in tijden van crisis. Overheid en aanbesteders vinden 
nog te moeilijk de weg naar elkaar. Dat willen wij veranderen.”

Het grootste verbeterpunt is duidelijkheid. Het platform zal open-
bare aanbesteders beter toelaten om juiste en duidelijke informa-
tie over hun inkoopactiviteiten en gunningsvoorwaarden te ver-
strekken. “Maar liefst 31% van de overheidsopdrachten worden 
als onvoldoende duidelijk beschouwd, terwijl het Europese streef-
doel 3% is. Dit is tegelijk een mogelijke verklaring waarom er bij 
een kwart van de aanbestedingen in ons land vorig jaar maar één 

bedrijf heeft meegedongen. Met dit platform nemen we alvast het 
voortouw om hier verbetering in te brengen en aanbestedende 
overheden ook op een makkelijke manier met meer kandidaat-le-
veranciers in contact te brengen. In vergelijking met onze buur-
landen nemen Belgische kmo’s bovendien minder vaak deel aan 
openbare aanbestedingen. De oplossing voor al die problemen? 
Eenvoudigere administratie, een gecentraliseerde en publiek toe-
gankelijke databank, sensibilisering, snellere gunningsprocedures 
en een verkorte uitbetalingstermijn”, somt Bart Lodewyckx op.

Een scherpe prijs voor investeringen en bestellingen
Daarom besloten de Provincie Limburg, UNIZO Limburg en VKW 
Limburg de krachten te bundelen en een oplossing aan te reiken. 
“Met het platform ‘Aanbestedingen in Limburg’ richten we ons 
zowel tot de aanbesteders als ondernemers. Op het platform 
kunnen alle Limburgse ondernemers zich gratis registreren. Aan-
besteders kunnen op het platform overheidsopdrachten met een 
beperkte offertevraag (tot 139.000 euro excl btw) bekend maken. 
Op die manier maken we een brug tussen aanbesteders en on-
dernemers. Het platform is voor beide partijen gebruiksvriendelijk, 
toegankelijk en overzichtelijk en creëert een win-win. Het biedt 
ondernemers kansen om extra omzet te realiseren en overheden 
krijgen mogelijk een scherpere prijs voor hun investeringen of be-
stellingen.”, vertelt gedeputeerde van Economie Tom Vandeput. 
“Het platform past in de economische relance na de coronacrisis. 
De financiële crisis in 2008 wees uit dat overheidsopdrachten een 
efficiënt strategisch middel zijn voor de binnenlandse economie.”

Ook VKW Limburg is zeer tevreden over het platform. “Wij zijn 
verheugd om aan dit project mee te werken. Het is inderdaad zo 
dat de dag van vandaag overheidsaanbestedingen zeker niet altijd 
belanden waar ze het beste zouden belanden, ook als we kijken 
naar onze Limburgse economie. Via dit platform willen wij boven-
al een gelijk speelveld creëren. Zodat al onze bedrijven gelijk aan 
de start komen en meer kansen krijgen om mee te dingen naar 
interessante opdrachten.”, besluit Ruben Lemmens, gedelegeerd 
bestuurder van VKW Limburg.

www.aanbestedingeninlimburg.be

economie@limburg.be
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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 ... 

Tom 
Hoogmartens
Bibo Brands/Kambukka

1.  Voor een etentje in welk restaurant zou je een afspraak durven verzetten?
  “Dan denk ik direct aan mijn 2 favorieten: Osteria Moretti in Hasselt, waar je vooral de Ceasar’s Salad en de burrata 

eens moet proeven. En aan Santi in Houthalen, waar mijn roots liggen. Ik ga er in normale omstandigheden nog elke 
zondag een koffie drinken. Heerlijk authentiek allebei. Dat maakt voor mij het verschil.”

2.   Waar ga je bewust iets kopen omdat het aanbod ‘Made in Limburg’ is?
  “In plaats van de supermarkt, kies ik vaak voor voeding van webshop Njomly. Dries en Nathalie zorgen voor verse 

ingrediënten uit de streek: super! En ook de wijnen koop ik bewust bij lokale leveranciers: Licata, Bohrmann of Onclin. 
Het is fijn om te kopen bij ondernemers uit de buurt.”

3.    Als je niet naar het budget moet kijken, welke auto staat dan in je garage? 
   “Ik ben een autoliefhebber, dus dat is moeilijk. Doe dan toch maar een oldtimer, meer bepaald de Mercedes 280 SE 

Cabrio.  Een schitterende wagen, in alle opzichten. Als je er zo eentje op de kop kunt tikken en helemaal opknapt, heb je 
een echt juweel in handen.”

4.   Op welke leeftijd wil je het roer van je onderneming doorgeven? 
  “Nooit. Als het licht voorgoed uitgaat, dan stop ik met ondernemen. Ik doe dit graag en kan me niet voorstellen dat ik 

ooit niets meer ga doen. Ik zie nog altijd veel opportuniteiten, die me prikkelen om er iets van te maken.”
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Out of Office
In deze rubriek leggen we een bedrijfsleider enkele pittige vragen voor 
over onderwerpen die niet direct met het bedrijf te maken hebben ... 

6.  Met welke Limburgse ondernemer (M/V) zou je een Blind Date (Bizz) wel zien zitten? 
  “Giuliano Bruno is wel een ondernemer waar ik naar opkijk. Selfmade man, die blijft investeren en nieuwe dingen 

opzetten. Francis Wanten is ook een straffe ondernemer met een mooi groeiparcours. En een echte blind date zou 
het niet zijn, maar mijn madam Nadia Jansen mag zeker in het rijtje van bewonderenswaardige bedrijfsleiders die 
met een eigen visie een mooi succesverhaal schrijven. Voeg er tot slot nog het duo Peter Guelinckx en Tom Lambert 
aan toe. Een sterke tandem die velen als voorbeeld mogen nemen.”

8.  Over welk onderwerp zou je een boze lezersbrief naar een krant durven sturen? 
  “Het stoort me enorm dat er zo weinig waardering is voor ondernemers. Als ze het goed doen, worden ze afgeschil-

derd als profiteurs die op kap van hun mensen winst najagen. Als ze het slecht doen, zijn het mislukkelingen die 
niks kunnen. Kortom: het is nooit goed, en dat is jammer, want af en toe wat dankbaarheid voor de bijdrage aan het 
welzijn van iedereen, zou beslist mogen.”

9.  Hoeveel % bedraagt de kans dat je ooit op een verkiezingslijst zult belanden? 
  “0%. Echt niet, nooit. Ik heb er veel respect voor, maar het is een heel ondankbare job. Ik ben dan ook voorstander van het 

Zwitserse systeem, waar je voor maximaal 12 jaar een mandaat kunt opnemen. Dan vermijd je dat er voor de postjes 
wordt gestreden door levenslange beroepspolitici.”

10. Waar mag het vakantiehuis staan dat de Nationale Loterij je cadeau wil doen? 
  “Oostenrijk. Vooral in de winter, want ik ski heel graag. Of de komende winter er een reis inzit valt nog af te wachten, 

maar ik heb er een goed gevoel bij.”

11. Met welk zelfgemaakt gerecht durf jij je inschrijven voor een kookwedstrijd? 
  “Koken doe ik dus niet zo vaak. Als er gasten komen blijft het beperkt tot BBQ of spaghetti. Waar ik wel veel aandacht 

aan besteed is de gezelligheid. Een goed glas wijn rond een open vuurschaal… dan komen de echte verhalen los!”

12. Wie krijgt zeker een vermelding in je speech als je de Nobelprijs voor Economie wint? 
  “Uiteraard denk ik dan eerst aan mijn vennoot Stijn Lowette en zijn vrouw Evy Michiels. Zij hebben me de kansen 

gegeven om mee te bouwen aan dit mooie bedrijf. En verder zou ik uiteraard alle medewerkers, familie en vrienden 
bedanken. De mensen waar ik mee kan sparren om een betere ondernemer te worden: hen apprecieer ik nog wel het 
meest.”

 

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL

7.  Op welke sportprestatie ben je stiekem jaloers? 
  “Ik doe zelf veel aan sport, en weet hoe moeilijk het is om aan de top te geraken. Sporten is zoals een bedrijf runnen: 

met heel veel kleine inspanningen bouw je aan het succes. Een atleet waar ik naar opkijk, is Michael Jordan. Zelfs toen 
hij al wereldberoemd was, is hij keihard blijven werken om de beste te blijven. Inspirerend. En ik denk ook aan Roger 
Federer. Wat hij op zijn leeftijd nog allemaal kan, is fenomenaal. Daar moet je elke dag opofferingen voor doen, dat 
kan niet anders.”

5.   Aan welke huishoudelijke taak heb je een absolute bloedhekel? 
  “Eerlijk gezegd: ik ben geen grote hulp in het huishouden. Dat laat ik liever aan anderen over. Zoals mijn wederhelft, 

die uitstekend kan koken. Ik blijf dan ook beter van het fornuis weg…”
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 Zij is de baas

Met een eigen, atypische aanpak heeft Sophie Naze haar weg gevonden in de competitieve 
wereld van de events. Maar het hoeft geen betoog dat net deze sector door het coronavirus 

volledig van de kaart is geveegd. Dat geldt ook voor KonseptS, haar eigen bureau uit Beringen. 
Sophie weigert echter om zich gewonnen te geven en zoekt met man en macht naar alternatie-
ve business en naar geluk. Geen onverdeeld succes tot dusver, maar opgeven staat niet in haar 
woordenboek… 

“Toegegeven: ik heb een moeilijke jeugd gehad”, zegt ze. “Het was keihard, maar ik onthou het positieve ervan. Het heeft 
me geleerd om te vechten, om te overleven. Ik ben er ‘powerful’ door geworden en dat zijn allemaal eigenschappen die bij 
tegenslagen als corona heel goed van pas komen.” Het ondernemerschap zat er van jongs af aan al in. “Ik was 15 toen ik 
begon te werken als hulp bij een beenhouwer: Delicatesse Chris. Veel en hard gewerkt. Daar ben ik dankbaar voor. Maar 
op een dag sneed ik per ongeluk met een machine in mijn vinger en stond ik op non-actief. Een keerpunt in mijn leven, 
omdat ik verplicht was om na te denken over mijn toekomst. Ik wou iets gaan doen met veel sociaal contact, ten dienste 
van andere mensen. Het hotelwezen, bijvoorbeeld. Ik vertrok van Lier naar Antwerpen om me aan te bieden en in het 
familiale Plaza Hotel mocht ik direct starten als receptioniste. In die periode ben ik ook veel boeken gaan lezen, vooral om 
een antwoord te vinden op de vraag waarom iets gebeurt. Het besef dat alles voortkomt om een reden, heeft me veel 
kracht gegeven. Het nam de schrik weg om een stap in het onbekende te zetten en alle idealen na te streven.”

NUL EURO
Sophie werkte ook een tijdje in de uitzendsector. “Bij Adecco kreeg ik de kans om veel opleidingen te volgen: budgette-
ringen, people management,… Een wereld ging voor me open. Door zowel te werken met CEO’s als werkzoekenden in 
uitvoerende jobs, kreeg ik veel menselijke inzichten. Ik leerde snel bij, en klom op tot kantoorverantwoordelijke. Na 5 jaar 
kwam opnieuw de lokroep van de hotellerie, en werd ik internationaal accountmanager. Ik zorgde voor de verkoop van 
kamers, feestzalen en meetingrooms aan multinationals. Dat beviel me uitstekend en ik werd al snel een vertrouwens-

Sophie  
Naze
KonseptS

“Elk probleem is een geschenk.
Corona krijgt me dus niet klein.”
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 Zij is de baas

persoon van mijn grote klanten. Dat leidde gaandeweg tot vragen om voor groepen een daguitstap op poten te zetten 
of een seminarie te faciliteren. Sophie regelde het wel! En zo is het idee gaan rijpen van een eigen eventbureau. Of beter: 
van een adviesbureau dat voor een vastgelegde fee de klanten ontzorgt. Met een voorschot van bedrijven als Stihl, DHL 
en Arseus kon ik het startkapitaal voor de oprichting van KonseptS neerleggen. Ik ben dus letterlijk met nul euro gestart. 
En dat is nu welgeteld 14 jaar en heel wat prachtige realisaties later.”

ETEN, DRINKEN EN DANSEN
Sophie maakt met haar KonseptS nog steeds het verschil door haar specifieke aanpak. “Al van bij de start hanteer ik een 
businessmodel waarbij ik geen commissies neem op de leveranciers die ik inschakel, maar reken ik gewoon de uren aan 
die ikzelf en mijn team in het project stoppen. Dat is redelijk uniek in de sector. Het is heel eerlijk en transparant naar 
de klanten en zorgt voor duurzame business. Waar ik mogelijk nog meer belang aan hecht, is de creatie van impactvolle 
events. Ik wil niet zomaar de gasten doen eten, drinken en dansen. Nee, ik wil hun raken in hun waarden en emoties. Ze 
moeten door zo’n event ervaren waar ze persoonlijk veel belang aan hechten: vreugde, vrijheid, succes, vriendschap,… Ik 
wil dat ze bij het naar huis gaan de nood voelen om te leven, om te lachen, om uit de bol te gaan. Een herontdekking van 
hun basiswaarden, zeg maar. En dat is volgens mij wat er vandaag in deze coronatijden zo sterk ontbreekt. Mensen zijn 
ontworteld van die pure emoties, en dat gaat wegen op de duur.”

Hoe ze die eigenheid in haar events kan stoppen, zit bij Sophie in haar DNA. “Ik heb voor mezelf de basisbehoefte om de 
lat telkens hoger te leggen”, zegt ze. “Om telkens nog iets extra te doen dat de grens van ‘outstanding’ overschrijdt. Om 
op een moment dat mensen het totaal niet verwachten, met iets creatief en impactvol op de proppen te komen dat hen 
verrast en lang bijblijft. Die extra dimensie toevoegen, daar leef ik voor.”

PERMACULTUUR
Wat in coronatijden, zonder enig evenement, een harde dobber is. “Ja, dat moet ik toegeven. De omstandigheden ver-
plichten je om creatief te zijn, om nieuwe dingen op poten te zetten. Het is, net zoals ik destijds bij de slager in mijn vin-
ger sneed, een moment van herbronning. Nadenken over wat ik wil in het leven en hoe ik daar moet geraken. Ik heb nu 
opnieuw veel tijd om te lezen, en om totaal andere dingen te doen waar ik vroeger nooit aan zou gedacht hebben. Zo ben 
ik toevallig uitgekomen bij permacultuur. Met de laarzen aan en de snoeischaar in de hand een voedzaam ecosysteem 
opzetten. Bijzonder boeiend. Die nieuwe ontdekkingen bieden inspiratie en kracht om me persoonlijk en professioneel te 
ontwikkelen. Corona is dus een geschenk om je terug naar de essentie te brengen. Voor mij is dat de kunst van de ver-
vulling, of anders gezegd: niet zomaar doelstellingen bereiken, maar dingen doen die een voldaan gevoel geven. Events 
of andere projecten realiseren waarvan je ’s avonds zegt: dat heeft me deugd gedaan, want ik heb mensen zien groeien. 
Ik heb hen kapstokjes aangereikt waar ze de draad van hun leven aan kunnen vastknopen. Ik weet het: een ambitieus 
objectief, maar gebeuren zal het.”

En hoewel de sector van de events voorlopig nog uitzichtloos is, wil Sophie niet in pessimisme blijven hangen. “Nothing 
bad lasts… Je bepaalt zelf de uitkomst van je leven. De vraag die je jezelf moet stellen is: als ik straks 70 of 80 jaar ben, 
ga ik dan spijt hebben van de dingen die ik wel en niet heb gedaan, of ga ik elk momentum gepakt hebben om zelf te 
groeien als mens? Ik kies voor het laatste. Problemen zie ik dan ook als een geschenk, want het is een voedingsbodem 
om vooruit te geraken. Corona gaat me dus niet klein krijgen!”

Tekst: Kurt MEERS
Foto: MiL
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Avondklok. Quarantaine. Illegale bijeenkomsten. Complottheorieën. Rantsoenering van voeding en wc-papier. Angst 
voor het onbekende, dat achter elke hoek kan schuilen…

De parallel tussen corona en ‘den oorlog’ is snel gemaakt. Wie vandaag durft klagen krijgt van de oudste generatie te ho-
ren hoe rotverwend we allemaal zijn. Van enige armoede of ontbering is geen sprake. Een droge snee is wel wat anders 
dan een online bestelde chardonnay om een afhaalkreeft door te spoelen. Als we ‘Aufmachen’ horen, is het omdat de 
koerier van Zalando de bel niet vindt. Een nacht in de vochtige schuilkelder is net iets minder comfortabel dan bingewat-
chen op Netflix.

Rotverwend dus. En toch niet content. Eindeloos klagen en zagen over hoe slecht we het toch wel hebben. Hoe we 
met gevaar voor eigen leven toch moeten werken. Hoe we quasi zeker in een burn-out zullen belanden en 2 jaar op de 
ziekenkas gaan moeten staan. Hoe we alom worden voorgelogen en in de houdgreep van het grootkapitaal en de far-
malobby, moeten slikken en zwijgen.

Het is die kant van het zwart-witte spectrum die bij me opkomt als ik de vakbonden (andermaal) een vertegenwoordiging 
in de KMO’s hoor eisen. Er moet minstens één niet-afdankbare syndicalist bij wet worden benoemd om de verdomde 
zelfstandigen in het gareel te houden. Om de arme drommels van uitgeperst werkvee een minimaal greintje aan return 
voor hun buitenmenselijke prestaties te gunnen. En dat terwijl we het misschien nooit zo goed hebben gehad. Terwijl 
werkgevers, zeker in KMO’s, zich dubbel plooien om “hun voornaamste kapitaal” te pamperen met cafetariaplannen, 
thuiswerk, fruitabonnementen, mental coaches, verdiepingscursussen, maaltijd-, 
eco- en horecacheques, yogalessen, bedrijfsfietsen, kerst- en andere feestjes, 
verse soep, work-life instructeurs, ergonomische zitballen, winstdeelname, 
dubbele computerschermen, een tankkaart en een gratis frisco in de zo-
mer. Rotverwend. En nog nooit een oorlog meegemaakt. Misschien een 
weekje laten meedraaien in de frontlinie van de Covid-intensieve zorg? 
Een heel klein beetje oorlog kan het perspectief en de prioriteiten vast 
en zeker ophelderen…

Kurt Meers

Rotverwend
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