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HEYLEN GROUP DINGT OOK MEE NAAR 
PRIJS ONDERNEMEN 2020 
Heylen Group is nu ook een kanshebber voor de Prijs Ondernemen 
2020. De investeringsholding uit Herentals is dit jaar de kandidaat 
vanuit Voka Lokaal Kempen West. Alle negen kanshebbers zijn nu 
bekend voor de Prijs Ondernemen 2020 van Voka Kempen-Mechelen.  
Met Heylen Group uit Herentals heeft ook Voka Lokaal Kempen West 
zijn finalist naar voor geschoven. “Het is altijd leuk om een bepaalde 
erkenning te krijgen.”, zegt Wim Heylen, executive chairman van 
Heylen Group. “We zijn een industriële family office en we investeren 
in bedrijven. Vandaag zijn we actief in tien sectoren, met zo’n 2.400 

mensen. Wij creëren kansen voor mensen die willen ondernemen. 
Als partners en bedrijfsleiders binnen onze groep. Maar evenzeer 
voor mensen die hun bedrijf willen overlaten en de volgende stap 
willen zien die hun bedrijf kan maken. En dat is mogelijk binnen onze 
groep. Onze visie is en blijft: ‘van de Kempen naar de wereld’. We 
slaan onze vleugels uit en hebben een internationale ambitie.” Met 
activiteiten in België, Nederland, Luxemburg, Italië en Finland heeft 
Heylen Group jarenlange ervaring opgedaan in een breed scala van 
sectoren zoals de retail, logistiek en vastgoed.

ONE SHOE STAPT IN INTRACTO GROEP
Digitaal agentschap Intracto zet zijn uitbreiding in Nederland verder. 
Ook One Shoe, een creative digital agency in Utrecht, treedt toe tot 
Intracto Group. De overname stelt One Shoe in staat om zijn expertise 
in onder andere Drupal en Laravel op grotere schaal in te zetten. 
Het team van One Shoe staat gekend om zijn expertise en ervaring 
in strategie, technologie en creatie. Als voornaamste technologieën 
leunt het op Drupal, Laravel, React, Vue.js en Prismic. “De keuze voor 
Intracto Group geeft ons de kans om in te zetten op verdere groei’ 
reageert Michel van Velde, oprichter en CEO One Shoe. “Toen we in 
oktober 2019 met elkaar in gesprek raakten, hadden we direct een 
klik en deelden we dezelfde passie voor de inhoud. Bovendien bleek 
dat Intracto Group dezelfde bureaufilosofie heeft als die wij al 14 jaar 
uitdragen: geïntegreerd werken in combinatie met een brede waaier 
aan specialisaties. Met de toetreding tot Intracto Group creëren we een 

verdiepingsslag op het gebied van strategie, technologie, marketing, 
content en creatie.”Floris Derksen, mede-oprichter en Chief Creative 
& Digital Officer: “Het is een verschuiving die we steeds meer zien. 
Onze klanten willen diverse expertises, maar vinden het tegelijkertijd 
aangenaam om een vertrouwd aanspreekpunt te hebben. Het 
samenspel van de juiste technologie, User Experience en het gehele 
ecosysteem van marketing en communicatie wordt meer en meer een 
voorwaarde voor succes.”Pieter Janssens, CEO Intracto Group: “Dat 
we de ambitie hadden om in Nederland nog verder te groeien, was 
ondertussen al duidelijk. Het team van One Shoe vergroot onder 
andere weer onze Drupal-expertise en maakt dat we nog meer dan 
ooit de grootste Drupal-partij van de Benelux vormen.“Met One Shoe 
versterkt Intracto zijn aanwezigheid in Utrecht, wat de groep nog meer 
op de kaart zet in Amsterdam-Utrecht-Eindhoven.

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN
Het is weer juli en dat betekent dat ons werkingsjaar stilletjesaan op zijn einde loopt. Maar het einde van een werkingsjaar, betekent 
ook het begin van een nieuw. Daarom lanceren we bij deze een oproep voor nieuwe bestuursleden die een frisse wind kunnen zijn 
in het bestuur. Interesse? Stuur dan uw kandidatuur naar onze voorzitter Sollie.michel@gmail.com. Zo kunnen we reeds uitkijken 
naar het bestuursweekend eind augustus!



N
ie

uw
sb

rie
f

Vishandel Arijs overgenomen door Agora Culinair
Mario Vleugels van Agora Culinair bereikte vandaag een akkoord met de curator en de ondernemingsrechtbank om samen met twee andere 
investeerders de failliete vishandel Arijs over te nemen. Agora Culinair wil daarmee verder groeien als ‘one-stop’ leverancier voor de horeca en 
particulieren. Walter Arijs komt samen met een deel van zijn vroegere medewerkers aan boord. 

“Agora Culinair maakt al jaren de strategische keuze om een ‘one stop 
delivery’ aan te bieden voor de horecaprofessional”, verduidelijkt 
Mario Vleugels de overname. “Voor onze horecaklanten is tijd 
kostbaar. Door die horecaklant een full service te bieden bespaart 
die tijd, terwijl wij door onze schaalgrootte de kosten qua transport 
en personeel onder controle kunnen houden. Een win-win dus.” De 
voorbije jaren versterkte Agora Culinair zich al met bedrijven als 
Horeca Meat Service, Limbufreez, Maviglia, Brouwers Slagroom, 
Vleminckx Horeca Service en andere. “Dat zijn stuk voor stuk 
familiale bedrijven uit de professionele foodservice”, verduidelijkt 
Mario Vleugels. “Zij brachten ons expertise en volume. Niet toevallig 
zijn het telkens specialisten in vers. Want naast vakmanschap en 
volume staat ook vers met een hoofdletter V in ons alfabet. Een 
bedrijf als Arijs past perfect in die visie. Ook daar is er familiale 
expertise in vers. Bovendien brengt onze investeringspartner nog 
extra ambachtelijke vakkennis en netwerk mee.” 

Vertrouwen 
Het visbedrijf Arijs is ook een overbuur van de Cash & Carry die 
Agora Culinair in Herentals exploiteert. “We deden met Arijs al 
samen promoties”, vertelt Mario Vleugels. “We weten dus wat 
het potentieel is. Jammer dat de coronacrisis het familiebedrijf 

deed omvallen. Dat wij Walter Arijs 
en enkele van zijn medewerkers 
aan boord houden, zegt alles over 
ons grote vertrouwen. We hopen 
natuurlijk dat er geen herhaling komt 
van de lockdown. Maar we geloven 
in dit bedrijf in alle omstandigheden. 
Wij geloven dat de integratie binnen 
onze groep de kostenkant al sterk 
kan reduceren, bijvoorbeeld voor 
transport, wat het bedrijf weerbaarder 
maakt voor tegenslag. We zien 
natuurlijk ook potentieel voor groei 
door onze bestaande horecaklanten.” 

Ervaring 
De tweede partner in het project is Axel 
Verberckmoes. Hij was zaakvoerder 
van de gelijknamige rokerij vishandel 
in Mechelen, die in 2002 werd 
verkocht. Vanaf 2007 was hij actief 
met een vishandel in Riemst. In 2011 
nam hij vishandel Vandermaesen in 
Limburg over. Verberckmoes, wil net 
als zijn mede-partners enkele nieuwe 

wegen bewandelen met Arijs. “We geloven ook fel in de particuliere 
handel”, zeggen de nieuwe eigenaars. “De consument is sterk bezig 
met voeding en toont groeiende interesse voor professioneel advies 
en professionele producten.” 

Discreet 
Over de overname prijs en de derde investeringspartner blijft 
Agora Culinair discreet. De derde investeerder blijft liever achter 
de schermen actief. Ook over het exacte aantal medewerkers van 
het vroegere Arijs dat aan boord kan blijven,  bestaat nog geen 
duidelijkheid. De overname behelst het gebouw, het handelsfonds 
en de materiële activa. 

Snel heropenen 
De winkel in de Atealaan in Herentals heropent normaal gezien 
alweer op vrijdag (visdag) 10 juli. Op die manier willen de 
nieuwe eigenaars ook de verenigingen kunnen helpen die in 
het mosselseizoen vaak mosselsoupers organiseren. “We willen 
eigenlijk alle vroegere Arijsklanten meteen weer helpen”, besluit 
Axel Verberckmoes. “Dat is de eerste stap. Wat daarna nog kan 
volgen, zien we na de herstart wel.”
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Robojob verwacht dit jaar nog stevige piek in bestellingen 
Het ‘nieuwe normaal’ krijgt ook bij Robojob een concrete invulling. Het bedrijf nam al snel de nodige voorzorgsmaatregelen, en wist zich de af-
gelopen maanden ook goed voor te bereiden om er nu weer vol tegenaan te gaan. Ondertussen draait RoboJob weer helemaal op volle toeren. 

Nog voor de ‘lockdown light’ in voege ging in België, werkte het 
merendeel van de meer dan 60 RoboJob-werknemers al van thuis 
uit. “Toen we de ernst van de situatie konden inschatten, hebben 
we onze productie enkele weken stilgelegd,” vertelt CEO Helmut 
De Roovere. 

“Gelukkig konden we onze klanten ook op afstand blijven 
ondersteunen, en konden we zelfs ter plaatse gaan wanneer dat 
echt nodig was. En we zijn natuurlijk niet bij de pakken blijven zitten. 
Als er met deze crisis één ding duidelijk wordt in onze industrie, 
dan is het wel dat we opnieuw lokaal moeten produceren in West-
Europa, in plaats van opdrachten uit te besteden aan goedkopere 
producenten in het Verre Oosten. Wie het rekensommetje maakt, 
beseft dat dat enkel mogelijk is door het inzetten van automatisering. 
En daar komen wij op de proppen.”

“We verwachten dit jaar nog een stevige piek in het aantal 
bestellingen, en we merken nu al dat die er zit aan te komen. Het 
was hartverwarmend om ook tijdens onze ‘lockdown light’ in België 
positieve berichten te ontvangen van onze klanten uit gans Europa. 
Ze lieten ons weten dat ze dankzij onze robots toch konden blijven 
produceren, en stuurden ons soms zelfs filmpjes toe. Deze berichten 
kwamen natuurlijk allemaal van bedrijven die er de laatste jaren 
snel bij waren om in te zetten op automatisering. Daar plukken ze 

nu de vruchten van,” vertelt 
De Roovere. Het merendeel 
van de maakbedrijven 
heeft de stap naar CNC-
automatisering echter nog niet 
gezet, en dat beseft men bij 
RoboJob ook. 

“Spindeluren worden 
belangrijker dan ooit. Elke 
CNC-machine zal moeten 
renderen, ook wanneer een 
virus bepaalt dat men weinig 
of geen operatoren heeft om 
deze te bedienen. Het is niet 
langer de vraag of men moet 
automatiseren, maar hoe. Bij 
RoboJob hebben we al meer 
dan 800 installaties op te teller staan in binnen- en buitenland. Er 
is niemand in onze sector die ons dat nadoet.” En dus is het alle 
hens aan dek bij RoboJob. De productie werd al begin april weer 
opgestart, en ook de afgelopen maanden werd er hard doorgewerkt 
aan productinnovaties en nieuwe functionaliteiten. De installateurs 
zijn ook weer aan het werk, net als alle andere teams.

Kempense aannemers nemen kerk Schoonbroek 
onder handen
Verscheidene Kempense aannemers staan klaar om te starten met de restauratie van de Sint-Jobkerk in Schoonbroek. Het werk start begin juli 
en zal duren tot na de zomer van 2021. 

Van Roy (Meerhout) en aannemers Van Loy en Cie (Herselt), Qua-
lity Environment (Schoten) en Willy Geerts (Kasterlee) zullen de 
kerk van Schoonbroek weer in haar oude glorie herstellen. De 
toren van de kerk wordt grondig gerestaureerd. Daarnaast wor-
den ook andere zaken aangepakt zoals het gevelwerk, de glas-in-
loodramen, de verwarming en de elektriciteit. De totale kostprijs 
van het project bedraagt 1 013 699,98 EUR. Dit wordt deels 

gesubsidieerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur. De neo-
gotische Sint-Jobkerk is gebouwd tijdens het derde kwartaal van 
de 19e eeuw, nadat Schoonbroek in 1842 een autonome paro-
chie was geworden. De kerk is vooral bekend in de wijde omtrek 
omdat ze een fraaie kunstschat herbergt: namelijk het retabel van 
Sint-Job, (ca. 1530). De restauratiewerken zullen duren tot na de 
zomer van 2021.

Helmut De Roovere- - CEO RoboJob

Data werkingsjaar – Save the Date
11/09/2020 _________________________________ Zomerfeest: lancering nieuw werkjaar

15/10/2020 _________________________________ Bedrijfsbezoek Netropolix

19/11/2020 _________________________________ Koen De Leus: Bring a friend

15/01/2021  _________________________________ Nieuwjaarsreceptie/Winterfeest

20/05/2021  _________________________________ Luchtmachtbasis Kleine Brogel

25/06/2021  _________________________________ Zomerfeest

Te bepalen
17/12/20

25/02/21

18/03/21

22/04/21



Lid in de kijker – Philip Somers – Advocatenkantoor Benijts-Somers 
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“Samen met Kempense onder- 
nemers zetten we in op  
juridische brandpreventie.”

Advocaten en de rechtbank; ze worden 
vaak in één adem vernoemd. En toch is er 
meer…  “Als advocatenkantoor gespeci-
aliseerd in ondernemings- en familierecht  
willen we samen met ondernemers evolu-
eren naar juridische brandpreventie,” zegt 
Philip Somers.  “ Een juridische brand voor-
komen, is nog altijd beter dan hem te moe-
ten blussen. Nu al komen een minderheid 
van onze dossiers op de rechtbank terecht.  
Wie immers tijdig een advocaat raadpleegt 
om zaken zoals een overname of een over-
dracht van aandelen te regelen, is sowieso 
beter af.  Trouwens, de nieuwe vennoot-
schapswet is zowat een snoepwinkel voor 
bedrijven. De kansen die de nieuwe wet 
biedt inzake juridisch maatwerk zijn een 
zegen voor elke familiale onderneming en 
KMO.”

Na zijn studies aan KU Leuven en de 
opstart als een klassiek eenmanskantoor, 
trad Philip Somers in 2016 toe tot het 
nieuw gefuseerde kantoor Benijts-Somers 
in Herentals. Sindsdien legt hij de focus 
op ondernemingsrecht. 

2 hoedjes: advocaat en 
ondernemer
“Zowel mijn vennoot Kristof Benijts als 
ikzelf fungeren geregeld als curatoren, 
vereffenaar, of als bewindvoerder van 
een bedrijf in actie. Op die manier is 
onze initiële belangstelling voor het 
ondernemerschap alleen maar gegroeid 
en hebben we heel wat interessante 
expertise opgedaan.  Als we zowel 
het hoedje van advocaat als dat 
van ondernemer opzetten, levert dat 
interessante mogelijkheden voor onze 
cliënten.”

Corporate care: wij ontzorgen 
KMO’s
“Een goede samenwerking tussen 
advocaat en ondernemer zorgt ervoor 
dat conflicten opgelost worden buiten de 

rechtbank.  Het komt erop aan om een 
dreigend conflict snel aan te voelen 
en onmiddellijk te remediëren.  We 
willen dan ook sterk inzetten op het 
ontzorgen van KMO’s en familiale 
ondernemingen uit de Kempen. Vele 
zaken kan je immers vroegtijdig juridisch 
aanpakken.  De juridische gevolgen van 
een plots overlijden, een echtscheiding 
of een faillissement zijn vooraf goed te 
regelen.  De nieuwe vennootschapswet 
maakt het inmiddels mogelijk om voor 
elke onderneming preventief juridisch 
maatwerk te verrichten.”

Coronacrisis zet ondernemers 
aan het denken
“We willen de Kempense ondernemers 
overtuigen van het nut van een proactieve 
aanpak.  Juridische “brandpreventie” is 
efficiënter en goedkoper dan het blussen 
van ‘uitslaande’ juridische branden. 
Ook de Kempense ondernemers zijn 
zich daar meer en meer van bewust. De 
coronacrisis, die ervoor heeft gezorgd 
dat menig bedrijf in moeilijk vaarwater 
is beland en er mogelijk een faillissement 
dreigt, heeft het bewustwordingsproces 
zeker versneld. We kunnen alleen maar 
hopen dat nog meer ondernemers niet 
alleen proactief gaan denken wat hun 
core business betreft, maar ook wat 

betreft het juridische kader waarbinnen 
zij ondernemen.” “Als advocatenkantoor 
gespecialiseerd in ondernemingsrecht 
willen we dé Kempense referentie zijn 
voor elke ondernemer die zijn bedrijf 
juridisch wil beschermen en wapenen.  
We trekken graag onze zwarte toga aan 
om hen te verdedigen voor de rechtbank, 
maar we staan nog liever voor ze klaar 
om conflicten te voorkomen én deze 
zoveel mogelijk buiten de rechtbank op 
te lossen.” 

Fiche
Philip Somers
Advocatenkantoor  
Benijts-Somers: 
6 advocaten 
3 administratieve medewerkers
Specialisaties van het kantoor:  
ondernemingsrecht en familierecht
Adres:   
Lierseweg 271 – Herentals

Telefoon:  0477 44 25 05
E-mail:  Philip@benijts-somers.be

Motto:  The road to success is 
always under construction.


