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Bedrijfsbezoek Janssen Pharmaceutica Site Geel
15/12/2016 - 8u00 ontbijt + 8u45 rondleiding
in ’s werelds grootste productieplant voor actieve bestanddelen
Donderdag 15/12 worden we om 8u op
de site van Janssen Pharmaceutica in Geel
verwacht. Gelieve rekening te houden met de strikte veiligheidsvoorschriften.

bezoek lichten ze een deel van de sluier op
hoe ze dit in praktijk brengen en dit steeds
met de veiligheid en kwaliteit van patiënt,
omgeving en medewerkers als hoogste
goed!

Wat gebeurt er bij Janssen Pharma in
Geel? Janssen ontwikkelt behandelingen
voor een aantal van de meest ingrijpende
ziekten en complexe medische uitdagingen
van deze tijd, waaronder kanker, hepatitis, HIV/aids, diabetes, artritis, dementie
en geestesziekten. Janssen heeft zijn diverse expertisedomeinen in België ondergebracht in verschillende vestigingen in
Beerse, Geel, Olen, Merksem en La Louviere. Samen ontdekken, ontwikkelen en
produceren deze organisaties geneesmiddelen en therapeutische oplossingen voor
patiënten wereldwijd. In de vestiging te
Geel produceert Janssen de actieve pharmaceutische ingrediënten, het werkzame
bestanddeel in de geneesmiddelen. Zij
zijn dus “molecule bouwers” en tijdens het

Om 8u45 worden we reeds verwacht om
ons om te kleden en klaar te maken voor
de rondleiding.

Omwille van organisatorische redenen, vragen we u uzelf in te schrijven, ten laatste op 11/12/2016
en bij voorkeur via de website
www.ontbijtclubkempen.be
Tot dan 

Belangrijk om te weten :
- GSM’s zijn niet toegelaten, evenals andere electrische toestellen, fototoestellen enz.
- Gelieve lage gesloten schoenen te dragen, er worden demagnetisatiestrips in
de schoenen gebracht voor tijdens het bezoek.
- Geen laarzen of hoge hakken.
- Zwangere vrouwen zijn niet toegelaten
wegens stralingsgevaar
De rondleiding neemt een uur in beslag
waarbij we in 2 groepen worden rondgeleid om af te sluiten om 10u.

Uw nieuws in deze nieuwsbrief ?

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

Netropolix is klaar voor
een nieuw jaar van exponentiële groei

Nieuwjaarsreceptie

20/01/17 - 18u00 - Daemshof
Zoals de voorbije 25 jaar al ingeoefend, gaan we met de
Ontbijtclub ook dit jaar weer een feestelijk punt zetten achter
2016 en met ambitieuze en hoopvolle plannen 2017 inzetten.
2016 is immers voorbije gevlogen, en 2017 waait nu al tot aan
de voordeur…
Noteer NU alvast vrijdag 20 januari 2017 vanaf 18u00 in je
agenda ! Geen dansfeest, bedrijfsbezoeken of entertainende
sprekers deze keer, maar een traditionele, doch rijkelijk voorziene
nieuwjaarsreceptie en wel in Herentals zelf. Marcella en Wilfried
van het Daemshof in Noorderwijk (Servaas Daemsstraat 31
Noorderwijk) beloven er een culinaire belevenissenavond van te
maken… de lekkerste gastronomie vergezeld van zalige bubbels
en goddelijke wijnen. Zorg dat je erbij bent ! Mét partner…

Intracto
werft fors aan
Digital agency Intracto uit Herentals heeft in 2016 al 25 nieuwe
werknemers in dienst genomen en is op dit moment weeral op
zoek naar 12 bijkomende. Daarmee wil het bedrijf klaar zijn
voor de volgende groeispurt in 2017. Voor het vijfde jaar op
rij realiseert Intracto een jaarlijkse groei van meer dan 30%.
Het Herentalse bedrijf ziet zowel het aantal projecten als het
aantal klanten stijgen. Nieuwe klanten zijn onder meer Volvo,
Knauf Insulation, Hypotheekwinkel en Materialise. Intracto
Group werkt zowel voor lokale als internationaal opererende
opdrachtgevers.“Om de klant een totaaloplossing aan te bieden, hebben we nood aan profielen met elk hun eigen expertise, zo kunnen we onze concurrentiepositie blijven behouden”,
aldus strateeg Hans Van Eemeren. Het bedrijf is zowel op
zoek naar jong als ervaren talent op het vlak van branding,
marketing en business. De shift naar het digitale is niet enkel
goed nieuws voor Intracto maar ook voor lokaal talent. “De tijd
dat topagentschappen enkel in het Brusselse of andere grote
steden te vinden waren, ligt ver achter ons”, aldus Intracto-CEO
Pieter Janssens. “De campus in Herentals is voor veel werknemers een rustige, maar vooral gemakkelijk en snel bereikbare
locatie.”

Ontbijtclub Kempen
verwelkomt graag nieuwe leden
Stilstaan is achteruitgaan. Netwerken wil ook zeggen nieuwe
mensen leren kennen. Kent u personen die voldoen aan onze
lidmaatschapscriteria (zelfstandig ondernemer met minstens
5 personeelsleden, geen bankier of interimkantoor) en die
een toegevoegde waarde zien in onze club ? Nodig ze een
keertje als gast uit voor een ontbijtsessie of een bedrijfsbezoek. Dit kan eenvoudig via inschrijving of door een mailtje
aan het bestuur en dan nemen wij contact op.

Groep Heylen koopt gronden
van vroegere Henrad
Groep Heylen uit Herentals heeft de gronden gekocht van de leegstaande radiatorenfabriek Henrad in Herentals. Samen met aanpalende gronden die al in het bezit zijn, gaat het om 9 hectare. De
bedoeling is om de gebouwen zo snel mogelijk af te breken en
te ontwikkelen voor nieuwe projecten. Het nieuws staat vandaag
in Gazet Van Antwerpen en wordt bevestigd door voorzitter Wim
Heylen van Groep Heylen. Voor de 2de keer in een week tijd treedt
Groep Heylen in de schijnwerpers met een bijzondere aankoop.
Dinsdag maakte de Herentalse onderneming bekend de nieuwe eigenaar te zijn van de Koninklijke Nederlandse Munt en nu voegt het
ook de Henrad-site toe aan de portefeuille. Wat de nieuwe bestemming van de gronden wordt, staat nog niet vast. “Alle mogelijkheden liggen open”, zegt Wim Heylen. “We gaan overleggen met het
stadsbestuur, want zij zullen hierover een visie hebben. Uiteraard
hebben we zelf ook ideeën. Verder is iedereen met een concreet
plan die een partnership wil sluiten, welkom.” Volgens Wim Heylen
biedt het terrein een groot aantal voordelen zoals de ligging vlakbij
de E313-snelweg en tussen de containerterminals van Grobbendonk
en Meerhout. Verder is er een bushalte voor de deur met verbinding
naar het station van Herentals. De aankoopprijs wordt niet meegedeeld. De gebouwen staan sinds de lente van dit jaar leeg nadat
eigenaar Ideal Stelrad Group in 2014 besliste om de vestiging te
sluiten om overcapaciteit tegen te gaan. Henrad is nog wel in Herentals aanwezig met afdelingen zoals R&D, marketing en verkoop. Dat
kantoor bevindt zich in Link 21, ook eigendom van Groep Heylen.

Uw gegevens
al aangepast op ons intranet ?
Nog steeds heeft niet iedereen zijn gegevens
bijgewerkt. Nog geen tijd voor gehad: maak er 2
minuutjes tijd voor, meer heb je niet nodig. We krijgen nog
steeds meldingen van mensen die de digitale nieuwsbrief niet
ontvangen omdat ze gegevens niet aangepast hebben.
Een mailtje naar koen.vanlommel@netropolix.be
helpt u in elk geval op weg.

Het jaar loopt stilaan op zijn einde dus samen met het vallen van
de bladeren en het zakken van de temperatuur komt er ook wat tijd
voor reflectie. Dat 2016 een boeiend jaar boordevol uitdagingen
was blijkt uit zowat elke conversatie met collega-ondernemers. Een
steeds globaler speelveld gecombineerd met een snoeihard tempo
in business en maatschappij maakt dat iedereen er de gevolgen
van voelt. Geen enkele onderneming of sector blijft gespaard en
we zitten naar alle waarschijnlijkheid slechts in versnelling twee
van zeven.
Ook Netropolix maakte in datzelfde 2016 onder leiding van CEO
Koen Vanlommel enkele aanzienlijke stappen om het bedrijf verder klaar te stomen voor de toekomst. Zo ondergingen de vestigingen in Grobbendonk en Geel een fysieke opfrisbeurt, groeide het
personeelsbestand van de groep met bijna 40% en mochten we
bijgevolg 13 nieuwe medewerkers uit de regio verwelkomen. De
laatste in die rij, Kris De Backer, komt de organisatie versterken
met het oog op het verder verbeteren van onze diensten. Kris heeft
naast een enorme kennis van IT netwerken ook het zakelijk netwerken in de vingers. Zijn initiatief ‘Succes ontmoet Succes’ bracht
meerdere tientallen ondernemers uit de Kempen en omstreken op
regelmatige basis bij elkaar.

In de loop van 2016 is er binnen Netropolix ook nagedacht over
hoe we onze bedrijfsfilosofie kristalhelder konden formuleren. Met
de in mei nieuw geïntroduceerde tag line ‘IT op de Achtergrond’
menen we daarin geslaagd te zijn. In elke moderne onderneming
is IT immers van cruciaal strategisch belang en dat begrijpt Koen
Vanlommel en zijn team als geen ander. Dat de collega-ondernemers echter weinig behoefte hebben aan technisch inzicht maar
vooral willen dat IT ‘gewoon werkt’ is eveneens duidelijk. We
doen er dan ook alles aan om daar elke dag weer voor te zorgen.

Resto-Frit (Herentals) stapt mee in monster aankooporganisatie
Enkele jaren nadat een grote groep groothandels voor horeca
al hun krachten verzamelden in België en Luxemburg onder de
naam Top Food Group, stapt deze organisatie nu samen met een
grote Nederlandse in- en verkooporganisatie (STER) in een nog
grotere alliantie. Samen vormen ze de Europese coöperatieve
vennootschap International Foodservice Cooperation sce (IFSC
sce). Die is goed voor 700 miljoen euro omzet en belevert
wekelijks 30.000 horecazaken in België, Luxemburg en
Nederland.
Het samenwerkingsverband Resto-Frit/Resto-Culinair uit Herentals
maakt deel uit van deze monstercoalitie. Resto-Frit bestaat 21
jaar en groepeert 15 Belgische horecagrossisten. Het jongere
broertje Resto-Culinair focust meer op de toelevering aan de
culinaire horecazaak. Eén van de stichtende leden van RestoFrit/Resto-Culinair is ’t Vleesboerke/Agro Culinair uit Herentals.
Zaakvoerder Mario Vleugels is trouwens afgevaardigd
bestuurder. Resto-Frit stapte op zijn beurt in de grotere Top
Food Group en het is die organisatie die nu de nog grotere
samenwerking aangaat.
“Met de oprichting van een Europees samenwerkingsverband

Data werkingsjaar 2016 – 2017
15/12/2016 :
20/01/2017
16/02/2017 :
16/03/2017 :
20/04/2017 :
18/05/2017 :
16/06/2017

bedrijfsbezoek Janssen Pharmaceutica Site Geel
: nieuwjaarsreceptie ’s avonds
ontbijtvergadering Link21 – Greg Aertssen
ontbijtvergadering Link21 – Ivan De Vadder
nog te bepalen
nog te bepalen
: zomerfeest ‘s avonds

bundelen we met deze twee grote spelers in de Benelux niet
alleen ons aanzienlijke aankoopvolume”, zegt STER-directeur
Paul Koole. “We bundelen ook onze expertise in professionele
service en ondersteuning van de horecaprofessional. Met een
uitgebreider aanbod aan kwaliteitsproducten en -diensten tegen
concurrerende prijzen, kunnen de aangesloten groothandels nog
beter inspelen op de veranderende behoeften van de klant. Van
een bredere selectie huismerkproducten tot meer concepten voor
zowel food als non-food.”
De leden van IFSC sce zijn alle foodservice-grossiers met
een divers cliënteel over de brede horeca. Dat gaat van de
klassieke frituur over broodjeszaken, brasseries, restaurants en
grootkeukens, tot de culinaire toprestaurants. “In het huidige
economisch klimaat is de algemene prijsstelling een belangrijk
gegeven”, geeft Jan Van Isveldt, algemeen directeur van Top
Food Group aan. “Daarom is de bundeling van onze krachten
ook zo belangrijk. De economische logica zegt nu eenmaal dat
een goed partnership tussen de brede waaier toeleveranciers
en onze versterkte samenwerking binnen IFSC voor alle actoren
opportuniteiten creëert.”

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

Nico Bergmans – Milieuconsulting:

“Strategisch Milieuadvies hoort bij de start van een bouwproject.”
“Gelukkig beginnen bouwfirma’s en projectontwikkelaars in te zien dat ze strategisch milieuadvies het best inwinnen bij het prille
begin van een nieuw project. Nog voor de architect de eerste bouwplannen op papier zet. Op die manier krijg je een beter zicht
op wat de consequenties van typische milieuproblemen als bodemverontreiniging en vergunningentrajecten zijn op het financiële
plaatje en de timing van het project.” Aan het woord is Nico Bergmans, zaakvoerder van NBM, met vestiging in Averbode.
Nico Bergmans is intussen meer dan
twintig jaar actief in de sector van milieu
en bodemsanering. “Ik ben als bio-ingenieur met specialisatie in milieutechnologie afgestudeerd in Leuven. Net op het
ogenblik dat het decreet op de bodemverontreiniging in voege trad en tal van
bedrijven begonnen met het opruimen
van hun historische verontreiniging. In
die eerste jaren heb ik de basis gelegd
van mijn kennis over bodemsanering.
De finesse van de stiel heb ik later geleerd bij het huidige Arcadis. Intussen
heb ik onder de naam NBM mijn eigen
milieuconsultingbedrijf opgericht.”

Milieudeskundige
“Mijn klanten zijn bouwondernemingen
en projectontwikkelaars. Als milieudeskundige verzorg ik het milieutechnische
aspect van hun project. Zo maak ik haalbaarheidsstudies inzake milieurisico’s
en vergunningsproblematiek. Belangrijk
daarbij zijn het correct inschatten van de
milieugerelateerde risico’s en de mogelijke kosten van een eventueel noodzakelijke bodemsanering. Klanten kunnen op
mij rekenen voor de begeleiding van het
project gedurende het hele traject.”

Geosan
“Als er effectief bodemonderzoek en –sanering nodig zijn, dan werk ik samen met
de nv Geosan, een bekende bodemsaneringsdeskundige met vestigingen in Izegem, Brussel, Gembloux en Averbode. Ik
ben hun regiomanager voor de Kempen,
Limburg en Oost-Brabant. Behalve voor
mijn eigen klanten, leveren wij hierbij
een kwaliteitsvolle service als bodemsaneringsdeskundige type II aan iedereen
die onze diensten nodig heeft. Dit kan
gaan van grote industriële bedrijven tot
de particulier met een lekke mazouttank.”

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

Zo vroeg mogelijk
“In het verleden deden projectontwikkelaars pas in een laat stadium een beroep op mijn diensten. Als tijdens mijn
onderzoek een vervuilingsprobleem de
kop opstak, zorgde dat niet alleen voor
een aanzienlijke vertraging van het project, maar ook voor onvoorziene kosten.
Ernstig vervuilde bodems die hetzij biologisch – aan de hand van bacteriën -, fysiochemisch – door de grond te spoelen
met water - of in extreme gevallen door
thermische reiniging moeten worden
behandeld, kosten de eigenaar van de
vervuilde grond handenvol geld. Intussen is bij de doelgroep echter het besef
gegroeid dat men milieutechnisch advies
best in een zo vroeg mogelijk stadium
inwint.”
“Tijdens de eerste jaren van mijn carrière
kreeg ik veelal te maken met grote saneringsprojecten. Als gevolg van
het
bodemsaneringsdecreet
moesten historisch vervuilde
sites worden opgeruimd. Dat
aantal is na twintig jaar flink
afgenomen.
Daarom hebben mijn activiteiten zich in
de loop der jaren geheroriënteerd naar milieutechnisch
projectadvies en het begeleiden van milieuvergunningstrajecten. Ook milieucoördinatie en asbest- en
sloopinventarisaties behoren
tot mijn takenpakket.”
“De nood aan milieustrategisch advies zie ik de volgende twintig jaar nog niet
direct afnemen. Bovendien
geeft elk nieuw project mij
telkens opnieuw voldoende
uitdaging om er voor te
gaan. Ook al heb ik in de

loop van mijn carrière reeds talloze situaties meegemaakt, toch biedt elke nieuwe case weer nieuwe uitdagingen. Elke
nieuwe site levert telkens opnieuw een
unieke geologische situatie op. Dat gecombineerd met de verscheidenheid aan
sectoren waarin zich een vervuiling kan
voordoen, maakt het telkens opnieuw
weer boeiend.”

Fiche
Nico Bergmans
NBM bvba
Weefbergstraat 25 – 3271 Averbode
Tel. 0478 24 03 82
nbergmans@nbmbvba.be
nico.bergmans@geosan.be
activiteit: milieutechnisch projectadvies,
bodemsaneringsdeskundige
motto: 20 jaar ervaring te uwer
beschikking

OCK Bestuur 2016-2017
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)
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