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De naam Aertssen doet wellicht bij ieder-
een wel een belletje rinkelen.

We komen de voertuigen en machines 
in hun herkenbare geel-witte kleuren van 
deze op en top Belgische familiale onder-
neming uit Stabroek dan ook geregeld te-
gen op onze Vlaamse wegen en werven. 
Vroeger uitsluitend in het grondverzet, la-
ter in het uitzonderlijk vervoer en kraanver-
huur en momenteel in bijna alle segmenten 
van infrastructuurwerken: grondverzet, af-
braakwerken, rioleringswerken, wegenis-
werken en nog meer.  

Greg Aertssen komt ons toelichten hoe 
hun bedrijvengroep destijds door zijn va-
der werd gestart vanuit de noodzaak om 
een nieuwe activiteit te zoeken voor zijn 
landbouwbedrijf dat werd onteigend om-
wille van de uitbreiding van de Antwerpse 
Haven en hoe ze door zich constant aan 
te passen aan de veranderende omstan-
digheden geraakt zijn tot waar ze nu zijn 
door diversificatie, schaalvergroting en 
internationalisatie.  Een boeiend verhaal 
van topondernemers uit onze regio die 
elke dag opnieuw hun onderneming ver-
der uit de grond stampen!

Schrijf u nu in door reply op de mail, via 
de website of als het echt niet anders kan 
via fax.  Het begin van het jaar is de mo-
ment voor goede voornemens: schrijf u 
voortaan digitaal in en neem eens tijd om 
je gegevens op ons intranet up-to-date te 
brengen.  Is er een drempel die je tegen 
houdt ?  
Bel naar 014/28.54.92 en Jeroen Cup-
pens zorgt ervoor dat je je na maximum 5 
minuten afvraagt waarom je dit niet altijd 
zo gemakkelijk hebt gedaan 

Koen Vanlommel

Ontbijtvergadering 16/02/2017 - 7u45 - Link21 
met gastondernemer Greg Aertssen

Fabienne Verbeek genomineerd voor vrouwelijke 
ondernemer van het jaar (Womed Award)
De WOMED Award (Women in Enterprise and Development) is een initiatief van UNIZO en Markant en bekroont straffe vrouwelijke 
ondernemers die op succesvolle wijze een eigen onderneming runnen. De award wordt uitgereikt op 8 maart 2017 in samenwerking 
met KBC, Zenito, ADMB, Ter Helme en Vlerick Business School met steun van Agentschap Ondernemen en Vlaanderen in Actie.  Ie-
dereen kan tot en met 13.02 stemmen op haar via http://www.markantvzw.be/womedaward/fabienne-verbeeck
Dus heel graag met alle e-mail adressen stemmen, familie, vrienden en kennissen vragen om mee te doen, zoveel mogelijk delen op 
Facebook, … en duimen draaien op de overwinning!
Met de overwinning krijgt ze de kans om in de 12 maanden volgend op haar verkiezing, actief de rol van ambassadrice voor het 
vrouwelijk ondernemerschap op zich te nemen. 



Data werkingsjaar 2016 – 2017
16/02/2017 : ontbijtvergadering Link21 – Greg Aertssen

16/03/2017 : ontbijtvergadering Link21 – Ivan De Vadder

20/04/2017 : nog te bepalen

18/05/2017 : nog te bepalen

16/06/2017 : zomerfeest ‘s avonds

De Coninck geeft 
training op nieuwe 
veiligheidspaal
Sinds kort prijkt er een 13 meter hoge pyloon op het terrein 
van De Coninck Opleidingen in Geel. Die wordt gebruikt voor 
het geven van allerlei trainingen. De manier waarop dat ge-
beurt, is uniek in het land.

“Er gebeuren veel ongevallen bij bijvoorbeeld dakwerkers en 
stellingbouwers”, weet zaakvoerder Louis De Coninck. “Van-
uit de sector is een duidelijke vraag naar opleidingen voor 
medewerkers. Rond die vraag zijn we een oplossing gaan 
zoeken en vonden die in deze veiligheidspaal.”  Van op 4 
niveaus kan de theoretische kennis meteen worden getoetst 
aan een praktijkervaring. “Mensen kunnen ervaren hoe het 
voelt om te vallen wanneer ze zijn aangelijnd met een harnas-
gordel. Daarnaast leren ze wat ze vervolgens moeten doen 
om zich weer in veiligheid te brengen.”  De metalen con-
structie werd gekocht bij Gunco in Antwerpen en het duurde 
een tijd vooraleer er een bouwvergunning voor het eigen ter-
rein in Geel werd verkregen. Die is intussen binnen zodat 
vanaf nu trainingen stellingbouw, werken met de hoogwerker, 
schaarlift en verreiker op de planning staan. Zo ook het veilig 
afzetten van cargo op verschillende verdiepingen met de ro-
terende verreiker, een voertuig dat in opmars is bij bouw- en 
constructiebedrijven.  “We werken nog aan een training rond 
‘abseilen’, het snel naar beneden afdalen bij de bouw van 
bijvoorbeeld windmolen. Ook hier is veel vraag naar”, aldus 
nog Louis De Coninck. “Op termijn komt er nog een ladder-
constructie waarmee we ook opleidingen rond valbeveiliging 
kunnen geven.”

IT-dienstverlener 
Esas versterkt 
kapitaal om 
ambitieus 
expansieplan te 
ondersteunen
SDM-Valorum begeleidde ESAS om nieuw kapitaal op te 
halen bij BUYSSE & PARTNERS. Met het geld wil Esas zich 
bestendigen als marktleider in de Benelux en een ambitieus 
groeiplan ondersteunen om de omzet te verdubbelen van € 
60 000 000 met 1.000 werknemers naar € 120 000 000 
met 2.000 werknemers op 3 jaar tijd. In Januari 2016 bege-
leidde SDM-Valorum Esas al in de overname van zijn Belgisch-
Nederlandse sectorgenoot SIMAC S3S. Esas groeide bij die 
overname met 450 werknemers tot het huidige duizendtal. 
Esas is een IT-service provider die voor grote bedrijven, zoals 
Telenet en Proximus, de installatie, onderhoud en het monito-
ren van SMART DEVICES ( hardware) verzorgt. De pijlsnelle 
opkomst van het internet der dingen (slimme meters, online 
thermostaten, slimme sloten,…) is de golf waarop de groei 
van Esas zich geënt heeft. In de Tijd betoogt Robert Decant 
– CEO van Esas: “ De hoeveelheid slimme toestellen gaat ex-
ponentieel stijgen; De grote bedrijven focussen zich vooral 
op het bedenken van innovaties”. Easas ondersteunt die be-
drijven bij de operationele uitrol van deze nieuwe toestellen. 
Buysse & partners is een Private Equity fonds, geleid door 
Frank Buysse, dat zijn funding heeft via een groep familiale 
privé investeerders. SDM-Valorum begeleidt Esas sinds januari 
2015 in het definiëren van de Corporate Finance strategie om 
een ambitieus groeiplan te realiseren. De acquisitie van S3S 
was daarbij de eerste stap, de versterking van het kapitaal is 
een tweede zeer belangrijke stap om de zeer snelle groei van 
het bedrijf  te kunnen realiseren. Op dit moment praat Esas 
met een 5-tal mogelijke overname targets.

CHINEES 
OVERNAMEBOD 
OP ROBOJOB
obotbouwer Robojob uit Heist-op-den-Berg staat op het punt om 
te worden overgenomen door de Chinese sectorgenoot Greatoo 
Intelligent Equipmet. Dat meldt de nieuwssite www.derijkstebel-
gen.be. Die weet ook dat de Chinezen 13,6 miljoen euro op ta-
fel leggen voor het Kempense bedrijf. Aluro, de groep waartoe 
Robojob behoort, benadrukt dat de overname nog niet definitief 
rond is.  Robojob wordt geleid door Helmut De Roovere en Luc 
De Ceuster. Zij zagen een markt in de automatisatie van CNC-
machines als antwoord op de stijgende loonkost en het moeilijk 
vinden van CNC-operatoren. De robotbouwer heeft zijn wortels in 
de verspaanmarkt. In 2015 noteerde het bedrijf een omzet van 6 
miljoen euro.  Aluro Group werd opgericht door Frans De Roove-
re, die voordien actief was bij aluminiumproducent Sidal in Duffel 
en Reynaers Aluminium. Zijn zoon Helmut, bracht het automati-
satiedenken binnen bij Aluro. In 2007 lag die mee aan de basis 
voor de oprichting van Robojob, dat als doel heeft de realisatie 
van automatisatieprojecten in productieomgevingen.  Greatoo is 
een beursgenoteerde fabrikant van robotsystemen uit de Chinese 
provincie Guangdong.



Samenstelling bestuur 
werkingsjaar 2016 – 2017
Gerald Favril - voorzitter
Bert Vissers - secretaris
Fabienne Verbeek - penningmeester
Koen Vanlommel – nieuwsbrief & website
Tom Bongaerts - bestuurder
Koen De Peuter - bestuurder
Carlo van Tichelen - bestuurder
Pierre Stubbe – bestuurder

Uw nieuws in deze nieuwsbrief ?
Hebt u nieuws om te vermelden in deze nieuwsbrief ? 
Een mailtje naar koen.vanlommel@netropolix.be 
is voldoende.

IFS is de grootste onafhankelijke maritieme catering manager ter 
wereld. Eigenaar Michel Pradolini nam hierbij zelf een minder-
heidsbelang in de overnameholding, terwijl ook het key manage-
ment en een 20-tal externe investeerders mee instapten. Door deze 
transactie wil Michel Pradolini de continuïteit van het bedrijf waar-
borgen, en zich omringen door sterke investeerders om ook in de 
toekomst de groei van de voorbije jaren te kunnen verderzetten. 
“Ik ben nu omringd met een sterke raad van bestuur en mijn ma-
nagement kreeg de kans om in te stappen in het kapitaal. Ik voel 
me niet meer alleen verantwoordelijk, iedereen denkt mee” aldus 

Michel Pradolini. International Food Services is een maritieme ca-
tering manager, die zich tussen rederijen en voedselleveranciers 
plaatst. Voor een afgesproken bedrag per dag en per hoofd-be-
manning wordt de volledige catering van het schip beheerd en 
opgevolgd via een eigen ontwikkeld IT-systeem. Het bedrijf is ge-
vestigd in Antwerpen en heeft ook vestigingen in Singapore en de 
Filipijnen, waar het een eigen koksschool heeft. De afgelopen ja-
ren realiseerde IFS een sterk groeitraject (omzetgroei van +18,7% 
in 2014 en +25,3% in 2015). IFS realiseerde in 2015 een omzet 
van 25 miljoen euro en heeft een 500-tal schepen onder contract.

GROEP HEYLEN 
SLAAT EEN 
GROTE SLAG IN 
ZWIJNAARDE
De Herentalse Groep Heylen bouwt aan het bekende klaver-
blad in Zwijnaarde, bij Gent, een groot logistiek complex 
voor warehousing. Ze haalde samen met Groep Verhelst het 
project binnen, na een oproep van Waterwegen en Zeeka-
naal. Het draagt de naam Tech Lane Ghent Logistics.  De site 
is strategisch gelegen aan het kruispunt van de E40 en de 
E17, met een directe toegang tot de stad Gent. De ontslui-
tingsmogelijkheden zijn groot met naast de snelwegen ook 
een aansluiting op de R4, de Ring rond Gent, en via de kade-
muur ook toegang tot de Schelde. Het bedrijventerrein heeft 
een oppervlakte van 20 hectare en is volledig omsloten door 
water.  “Het gebied is dan ook gereserveerd voor de ontwik-
keling van watergebonden hoogwaardige logistieke activi-
teiten en voor kennisbedrijvigheid”, weet business develop-
ment director David Batens van Groep Heylen. “De eigenaar 
van de terreinen lanceerde in 2015 een projectoproep voor 
kandidaten die zich er met een langlopende concessie wil-
len vestigen.”  Groep Heylen toonde meteen interesse. “Wij 
hebben de ambitie om ook in België verder te groeien”, zegt 
eigenaar Wim Heylen. “Groep Heylen investeerde recent in 
verschillende projecten in Nederland. Maar als er strategi-
sche, multimodaal ontsloten locaties in België beschikbaar 
komen, wekken die zeker onze interesse. In dit geval waren 
er heel specifieke en duidelijke eisen rond schaalgrootte, wa-
tergebonden ontwikkeling, innovatief karakter, architectuur en 
duurzaamheid. Stuk voor stuk voorwaarden die matchen met 
ons bedrijfs-DNA. We hebben ons op volle kracht geënga-
geerd en zijn dan ook erg blij dit in de nabije toekomst te 
mogen realiseren.”

SDM-Valorum werkt succesvolle 
‘Smart Deal’ uit rond ‘International 
Food Services’
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Fabienne Verbeek – GNA-Herentals
Aan de top van een mannenwereld!

Secretariaat
Ontbijtclub Kempen
Impressa nv
Greesstraat 11 - 2200 Herentals
t 014 28 55 55 - f 014 28 55 50
tb@impressa.be

Gerald Favril (van der Linden Favril - gerald@favril.be) | Bert Vissers (Novatio - 
bert.vissers@novatio.be) | Koen De Peuter (Aannemingen De Peuter - koen.depeuter@
depeuternv.be) | Tom Bongaerts (Impressa - tb@impressa.be) | Carlo Van Tichelen 
(Phobos & Actor - carlo@phobos.be) | Koen Vanlommel (Netropolix - koen.vanlommel@
netropolix.be) | Fabienne Verbeek (Group NDLE Automation - f.verbeek@gna.be) | 
Pierre Stubbe (Stubbe draai- en freeswerk - pierre@stubbemetaalbewerking.be)

OCK Bestuur 2016-2017

Je kan ze meestal op de vingers van één hand tellen: de vrouwelijke bedrijfsleiders in technische sectoren. Maar Fabienne Verbeek 
is er één van. Al 23 jaar staat ze aan het hoofd van Group NDLE Automation, dat intussen is omgedoopt tot GNA. “Met GNA zijn 
we gespecialiseerd in het automatiseren van productieprocessen en containerparken,” zegt ze. “Dat klinkt inderdaad niet echt 
vrouwelijk. Bovendien zijn mijn medewerkers, met uitzondering van mijn secretaresse, allemaal mannen.”

Fabienne Verbeek begon haar carrière 
als cost accountant bij de Mars-groep in 
Herentals. Met zowel een diploma ac-
countancy als bedrijfsadministratieve infor-
matica op zak, was ze voorbestemd voor 
een veeleer administratieve carrière. Maar 
toen haar ex-partner in het begin van de 
jaren negentig zich ging toeleggen op 
elektriciteitswerken, bracht dit voor haar 
een carrièrewending mee. “Na een eer-
ste project van louter verlichtingswerken 
bij een klant in Herentals, kregen we een 
groot project bij Philips in Turnhout toebe-
deeld. Er moest een productielijn worden 
geautomatiseerd. En dat bleek de start van 
een heel nieuw verhaal .”

Automatiseringsprojecten
Intussen kan Fabienne wat automatise-
ringsprojecten betreft een waslijst aan gro-
te klanten voorleggen: Umicore, Janssen 
Pharma, NOF Metal Coating, Arcelor Mit-
tal, Metallo Chimique, … “Grote en kleine 
ondernemingen die hun productieproces 
willen automatiseren, kunnen daarvoor bij 
ons terecht. Wij staan in voor de enginee-
ring, het tekenwerk, de feitelijke elektrische 
installatie met bekabeling en stuurborden 
tot het ontwikkelen van software voor de 
PLC-sturing en de uiteindelijke visualisatie 
er bovenop.” Belangrijk is het feit dat we 
al deze stappen in eigen beheer kunnen 
uitvoeren. Dat drukt niet alleen de reali-
satietijd, maar het geeft onze klanten ook 
meer de garantie op kwaliteit, wat alleen 
maar een meerwaarde betekent . “

DiFtar
Anderzijds is GNA ook gespecialiseerd in 
het ontwikkelen en toepassen van software 
voor DiFtar/containerparken. “We hebben 
namelijk de GreenFuture-software ontwor-
pen, waarmee zowat de hele accommo-
datie van een containerpark kan worden 

bestuurd. Dat gaat van weegbruggen, 
slagbomen, bedieningszuilen en betaal-
zuilen tot het inlezen van de elektronische 
identiteitskaart. Onze software is momen-
teel in gebruik op een zestigtal container-
parken in Vlaanderen. Na de installatie 
staan wij verder in voor software-updates 
en –upgrades.” 

Zelfsturing
“Het succes van GNA is voor een groot 
stuk ook te danken aan onze medewer-
kers. De meesten zijn ingenieur van op-
leiding. Gemiddeld zijn ze al 16 jaar bij 
mij in dienst. Van personeelsverloop heb-
ben we dus geen last gehad. Belangrijk is 
dat mijn medewerkers een project van A 
tot Z zelfstandig mogen afwerken, terwijl 
men in de meeste bedrijven slechts een 
deeltaak krijgt toegewezen. Deze aanpak 
blijkt te werken. Het verantwoordelijk-
heidsgevoel is enorm. Mijn medewerkers 
zijn ook mijn beste verkopers. Hun inzet 
en professionaliteit zorgt voor de nodige 
mond-aan-mondreclame.”

Netwerken
Een en andere heeft ertoe geleid dat Fabi-
enne de jongste tijd wat meer kan investe-
ren in netwerken. “Dat maakt dat ik naast 
mijn lidmaatschap bij CxO, Plato en Voka 
intussen ook lid ben van de Ontbijtclub en 
de functie van penningmeester heb toebe-
deeld gekregen. Netwerken betekent niet 
zozeer dat ik op zoek ben naar nieuwe 
klanten, maar veeleer wil kennis maken 
met collega-ondernemers en nieuwe idee-
en wil opdoen. In de toekomst wil ik de 
onderneming nog graag wat uitbreiden. 
Zo zijn er plannen om een overname te 
realiseren en tegen 2019 wil ik verhuizen 
naar een nieuw, nog te bouwen bedrijfsge-
bouw waarin ik het energieverbruik tot nul 
wil herleiden. “ 

Non profi t dienstverlening:
“Wat ik buiten mijn dagdagelijkse taak in 
mijn fi rma ook nog verricht is jonge, kleine 
ondernemers begeleiden in hun opstart 
en/of groeiproces. Ik doe dit op vrijwil-
lige basis. Ze hebben het al zo moeilijk, 
laat ik het dan niet nog moeilijker maken.  
Ze hebben echt nood aan hulp, vooral op 
backoffi ce zien ze soms het bos door de 
bomen niet meer. In heel wat gevallen leidt 
dit dan tot fi nanciële problemen met dik-
wijls een faillissement tot gevolg. En dat 
vind ik zo jammer. Ik heb op al die jaren 
wel alles meegemaakt en kan me dus ge-
rust in hun plaats stellen. Hierdoor ben ik 
dan ook voor hen een geschikt aanspreek-
punt en klankbord. Met soms heel eenvou-
dige tips, trucks en advies kan ik ze terug 
op de sporen brengen. En dan krijg je een 
zeer enthousiaste ondernemer voor je zit-
ten. Geeft een super gevoel om die kleine 
ondernemers zo te kunnen helpen!”

FICHE
Fabienne Verbeek
GNA 
Dikberd 18 - Herentals
Automatisering van productieprocessen + 
Diftar
Telefoon: 0473 94 74 01
Vele investeringen in automatisering zijn 
vrij snel terugverdiend.
Motto: “High profi le met een gezonde en 
natuurlijke Ambitie”

gerald@favril.be) | Bert Vissers (Novatio - 


