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Beste leden

Een nieuw werkingsjaar betekent ook een nieuw bestuur. Zo zijn 
er enkele wijzigingen doorgevoerd. Hierbij volgt Koen Vanlommel 
Michel Sollie op als voorzitter. Bijgevolg verzorgt Michel vanaf nu 
de nieuwsbrief en de website van de Ontbijtclub. Tinne Aerts zal de 
rol van secretaresse op zich nemen en Eva Raepsaet vervoegt het 
eventteam. Daarnaast zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe leden. 

Daarom lanceren we bij deze een oproep voor potentiële leden 
die een frisse wind kunnen zijn in onze club. Kent u zo iemand?  
Dan vult hij of zij het formulier in op
https://www.ontbijtclubkempen.be/Home/Contact. 
Met deze veranderingen hopen we weer een interessant jaar 
tegemoet te gaan!

Data werkingsjaar – Save the Date
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

Intracto breidt naam uit naar Gent
Iets meer dan een jaar na de overname van Adagio door Intracto, wordt er afscheid genomen van het merk Adagio. Intracto werkt op 
die manier aan een steeds sterkere positie als merk.

Adagio was voor Intracto een sterke troef om de ervaring en ex-
pertise in Salesforce, Adobe en Oracle verder in huis te halen. Het 
is nu tijd om het huwelijk ook qua naam volledig te voltrekken, met 
Intracto als familienaam, stelt het bedrijf. De filosofie van Intracto 
is om zich duidelijk meer te bewegen richting potentieel talent en 
de noden van de klanten. Zo werd het team van Adagio verder 
uitgebouwd om echt een geïntegreerde full-service dienstverle-
ning te bieden. Onder de motorkap van campus Gent zitten van-
daag strategie, CRM, marketing automation, visual en interaction  

design, content creatie, performance marketing en development.

Na een mooie rit van 9 jaar, nemen oprichters Ben Van Gorp 
en Lucas Decuypere afscheid van een mooi hoofdstuk. “De 
keuze voor Intracto vorig jaar had als grootste doel om ons 
actieveld verder te verruimen. Nu is de tijd gekomen om die 
beweging ook in onze naam door te trekken. Ons team en 
onze klanten voelen de voordelen die de brede expertise van 
Intracto te bieden heeft. Adieu Adagio. Leve Intracto!”
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Netropolix genomineerd voor “De Kempenaar 2020” 
De Kempenaar 
Elk jaar gaat Etion, het forum voor geëngageerd ondernemen, 
op zoek naar hét bedrijf dat de Kempen op de kaart zet als 
economisch interessante regio. En dat houdt heel wat in. Zo moeten 
de kandidaten een belangrijke impact hebben op de tewerkstelling 
in de regio. Daarnaast moeten ze financieel gezond zijn, succes 
hebben op lange termijn, op een duurzame manier ondernemen 
én tegelijk zorgen voor het welzijn van haar medewerkers. Elk 
Kempisch bedrijf kon tot begin juni haar kandidatuur indienen.

Vaste waarde in de Kempen
Netropolix is zo’n vaste waarde in de Kempen. het bedrijf werd 
opgericht in 1999 en fusioneerde in 2018 met die andere 
Kempische IT speler, COVR. Samen hebben ze in 2020 al heel wat 
verwezenlijkt. Zo centraliseerden ze de verschillende vestigingen in 
één gebouw, gelegen tegenover hun “partner in education”,  Thomas 
More Geel. Op die manier loopt Netropolix in de kijker bij het 
talent van morgen, heeft het bedrijf een economisch aantrekkelijke 
ligging én biedt het ruimte voor andere ondernemingen in het 
gebouw Square One. Daarbij werd de nieuwe habitat van de 
IT’ers futureproof en milieugericht gebouwd. Het HR-beleid werd 
tevens uitgebreid waardoor er nu plaats is voor thuis- en flexwerk, 
maar ook voor sportsessies, happiness food, weekenddrinks, 
poolcompetities en meer. De veranderingen binnen Netropolix zijn 
het voorbije jaar dus in een enorme stroomversnelling geraakt en 
volgen elkaar snel op. “Heb je geen krassen op je koetswerk, dan 

weet je dat je niet snel genoeg gaat”, meldt Koen Vanlommel, CEO 
van Netropolix. En dat het snel genoeg gaat, is met de nominatie 
voor De Kempenaar 2020 wel bewezen.

Breng jouw stem uit 
Uit alle kandidaten koos Etion drie waardige finalisten. Deze 
werden vandaag bekendgemaakt. Op de winnaar moeten we nog 
even wachten. De prijs wordt namelijk uitgereikt op donderdag 
22 oktober. De genomineerden kunnen dus nog even hun beste 
beentje voorzetten om zoveel mogelijk stemmen te halen. Ben jij al 
overtuigd van de Kempische waarde van Netropolix? Dan kan je je 
stem uitbrengen tot en met dinsdag 19 oktober om 9u ’s ochtends 
op https://etion.be/stemming-de-kempenaar-2020/.

Robojob, Okuma en Sandvik 
organiseren eerste automotion team day  
RoboJob, de Belgische marktleider in CNC-Automatisering, gaat samen met een aantal internationale partners, op 8 oktober de eerste 
‘Automation Team Day’ organiseren. Het evenement vindt plaats in de gloednieuwe showroom van RoboJob GmbH in Lehrensteinsfeld.

In normale tijden zou men bij RoboJob midden in de 
voorbereiding zitten voor de AMB Messe in Stuttgart. Ook 
TechniShow en Metavak – beiden in Nederland – stonden 
normaal op de beursplanning dit najaar. “AMB en TechniShow 
werden echter geannuleerd, en we hebben er zelf voor gekozen 
om dit jaar ook niet aan andere beurzen deel te nemen,” vertelt 
‘Geschäftsführer’ van RoboJob GmbH Jelle De Roovere.

“De komende 4 maanden organiseren we maandelijks minstens 
twee workshops rond CNC-automatisering, waarbij we het 
aantal deelnemers beperkt houden. Daarnaast kunnen onze 
verkopers nog steeds individuele en virtuele afspraken inplannen. 
Ook daarvoor beschikken we over de nodige tools. Maar we 
gaan verder dan dat,” licht De Roovere toe. “We hebben nu een 
nieuw concept uitgewerkt dat ‘Automation Team Day’ gedoopt 

werd: samen met Okuma Europe GmbH en Sandvik nodigen we 
onze klanten uit in onze showroom in Lehrensteinsfeld, vlak bij 
Heilbronn. Ook hier houden we het aantal deelnemers bewust 
beperkt, en nemen we alle voorzorgsmaatregelen om het veilig 
én aangenaam te houden.”

“Tijdens de Automation Team Day willen we onze klanten tonen 
hoe automatisering in deze tijden een cruciaal middel wordt om 
te overleven in de maakindustrie. De afgelopen maanden heb ik 
zoveel klanten gehoord die me vertelden dat ze er dankzij onze 
robots in geslaagd zijn om toch te blijven produceren. Maar 
er zijn er nog zoveel die de stap naar automatisering nog niet 
gezet hebben. Het is nu of nooit,” aldus De Roovere. “En dat 
willen we onze klanten tonen op 8 oktober.

Netropolix & Discorp helpen JCI Vlaanderen bij 
diens eerste fysiek en virtueel gecombineerd event 
Junior Chamber International (JCI), de vorming- en netwerkingsorganisatie voor jonge ondernemers organiseerde op zaterdag 22 augustus de 
Dag van de Verantwoordelijken. Niet evident in coronatijden zou je denken. Maar JCI kwam met een primeur op de proppen: zo organiseerde 
het haar eerste hybride evenement met behulp van Discorp en Netropolix.

Elk jaar organiseert JCI, de organisatie voor jonge mensen met 
een passie voor ondernemen, de Dag van de Verantwoordelijken. 
Tijdens zo’n event nemen enkele inspirerende sprekers het woord. 
Dit jaar lag de focus op Finance en Communicatie. Hiermee zou 
het het eerste fysieke evenement van de vereniging worden sinds 
februari 2020. Bijgevolg lag de druk hoog: de leden hunkerden 
naar een bijeenkomst, maar of het event al dan niet zou kunnen 
doorgaan op een veilige manier, bleef lange tijd onzeker … Tot 
enkele leden van JCI hun krachten bundelden en zorgden voor een 
primeur: ze maakten een hybride opstelling zodat het event tóch 
kon doorgaan onder de huidige maatregelen.

IT-partners 
Om iedereen op een alternatieve manier bij elkaar te krijgen, deed 
JCI een beroep op ervaren IT-bedrijven én partners Discorp en Ne-
tropolix. De eerste zorgde als hardware specialist voor de levering 
en ophaling van grote TV-schermen met professionele microfoons 

en camera’s. Kjell Spruyt, JCI-lid en Salesmanager bij Netropolix, 
hield zich bezig met de voorbereiding van het event en regelde 
ter plaatse de opzet van cloudservices zoals Teams. De samen-
werking tussen Netropolix en Discorp verliep vlot. “Netropolix en 
Discorp hebben snel geschakeld. De hardware en software waren 
makkelijk in te stellen en dankzij de on-site collega van Netropolix 
is tijdens de dag zelf alles vlekkeloos verlopen,” vertelt Kenneth De 
Decker, voorzitter van JCI Vlaanderen. “Als organisator hebben 
wij ons geen zorgen moeten maken, net zoals het hoort.”

Toekomstgericht
Het eerste hybride evenement is voor JCI goed meegevallen. Leden 
die van ver moesten komen, konden eenvoudig van thuis meevol-
gen en afwezigen kunnen achteraf de gegeven lezingen bekijken. 
Daarom besliste de vereniging dat dit zeker niet de laatste keer 
was dat het een tweeledig event organiseerde.



Lid in de kijker – Sofie Papen – Atrius Advocatenkantoor 
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Tom Bongaerts + Koen De Peuter + Eva Raepsaet + Dave Van den Putte = eventteam

OCK Bestuur 2020 - 2021

“We zijn advocaat aan huis bij 
Kempense ondernemers”

“Juridische procedures duren langer en lan-
ger. De kosten ervan kunnen hoog oplopen 
en de uitkomst van het geschil is onzeker.  
Onze focus ligt daarom op het pro-actief 
begeleiden en adviseren van ondernemers. 
Het is immers gebleken dat KMO’s die ons 
tijdig inschakelen vaak juridische discussies 
kunnen voorkomen of bij geschillen mak-
kelijker tot een minnelijke schikking kun-
nen komen.”

Aan het woord is Sofie Papen, sinds dit 
jaar senior vennoot bij Atrius Advocaten 
in Herentals, waar ze sinds de oprichting 
in 2011 actief is.  “Ik ben van bij de start 
mee in het verhaal gestapt en samen 
met het kantoor gegroeid in de job. 
Als senior vennoot sta ik inmiddels mee 
aan het roer en kan ik samen met mijn 
collega’s de krijtlijnen voor de verdere 
groei en toekomst uitstippelen.”

Een specialist voor elk juridisch 
vraagstuk 
“De activiteiten van Atrius draaien 
rond drie pijlers: verzekerings- & 
aansprakelijkheidsrecht, bouwrecht 
&  onroerende goed en KMO- &  
ondernemingsrecht.  Deze laatste sector 
is mijn specialisatie en ik sta aan het roer 
van deze cel.  Het ondernemingsrecht  
heeft onder andere te maken met het 
opmaken van contracten, het begeleiden 
van overnames, het tussenkomen in 
geschillen bij aandeelhouders, het 
invorderen van onbetaalde facturen, 
arbeidsrechtelijke geschillen enz.” “De 
interesse voor het ondernemen zit er van 
thuis uit in.  Zo ben ik als voorzitter van 
de raad van bestuur nauw betrokken 
bij de firma Van Loy & Cie uit Herselt, 
die grote restauratiewerken uitvoert aan 
overheidsgebouwen  zoals de abdij van 
Averbode en de kerk van Retie.  Tot vorig 
jaar was ik bovendien voorzitter van 
Jong-Voka.  Ook daar had ik uiteraard al 
nauw contact met ondernemers en alles 
wat hen bezig houdt.”

Pro-actief
“Het is voor een ondernemer belangrijk 
om pro-actief te werk te gaan.  Op die 
manier worden gerechtelijke procedures 
zo veel mogelijk vermeden. Ze zijn 
niet alleen duur en tijdrovend, maar 
de beslissing ligt bovendien in handen 
van een rechter die soeverein oordeelt, 
hetgeen toch een onzekere factor vormt.  
Procedures worden vaak ook complexer. 
Dat heeft o.a. te maken met het feit 
dat advocaten zich, terecht, meer en 
meer specialiseren. Ook is geen enkele 
juridische zaak identiek. De rechter 
moet telkens rekening houden met de 
specifieke verschillen in een dossier. Dat 
maakt de uitkomst vaak onvoorspelbaar.”
“Daarom proberen we Kempense 
ondernemers ervan te overtuigen om 
ons als juridisch-begeleidende instantie 
in te schakelen gedurende bijvoorbeeld 
een halve dag per maand.  Dat biedt  
de gelegenheid om nieuwe contracten 
te screenen op hun juridische dichtheid 
alvorens ze ondertekend worden.  Ook 
tips voor het correct protesteren van 
facturen zijn vaak welkom.  Het komt er 
op neer dat een intensere samenwerking 
tal van problemen voorkomt.”

Curator 
Ook in tijden van Covid-pandemie moet 
een ondernemer vooruit kijken. Zo ook 
de advocaat-ondernemer Sofie Papen. 
“We willen het kantoor uiteraard verder 
uitbouwen qua mankracht en specialisaties.  
Zo komt een nieuwe stagiair ons team 
versterken en ikzelf wordt in september 
van dit jaar benoemd als curator.  In de 
nasleep van de Covid-pandemie, met 
faillissementen in het vooruitzicht, zou dat 
wel eens voor extra werk kunnen zorgen.”

Fiche
Sofie Papen
Senior vennoot bij 
Atrius advocatenkantoor 
9 advocaten en 4 bedienden
Specialisaties van het kantoor:   
Verzekerings- en aansprakelijkheids-
recht, bouwrecht en onroerend goed, 
KMO- en ondernemingsrecht.
Adres: Lierseweg 116 –Herentals
Telefoon:  0473 32 62 45
E-mail: 
sofie.papen@atriusadvocaten.be
Motto:  “Stay away from negative 
people, they have a problem for every 
solution” (A. Einstein)


