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SPREKER ERIC HERMANS
LINK21 HERENTALS

Frans Florquin leerde ons vorige keer in 21 
stappen een no-nonsense manager te wor-
den.  De belangrijkste les uit zijn boeiende 
uiteenzetting : ‘Success is getting what you 
want.  Happiness is wanting what you 
get.’ Onze volgende gastspreker is Eric 
Hermans. Hij begeleidt ondernemers, be-
drijfsleiders en managers naar meer en ef-
fectiever  leiderschap.  

Hij doet dat voornamelijk door coaching, 
maar ook door training en opleiding of 
een combinatie van de twee.  Hij werkt 
vanuit zijn  management- & levenservaring 
voornamelijk met mensen die vooruit wil-

len in hun leven; zowel bedrijfsleiders, als 
managers die op zoek zijn naar groei.  Hij 
is gepassioneerd  door coachend en ver-
bindend leiderschap en helpt mensen dit 
te realiseren op basis van  hun kernwaar-
den.  Zijn grote inspiratiebron is de natuur 
in al zijn facetten.  Ik ben benieuwd welke 
nieuwe inzichten hij ons gaat bijbrengen 
en hoe hij de verbinding gaat maken naar 
de natuur.
  
U wordt verwacht zoals gebruikelijk in 
Link21. Laat asap je aan- of afwezigheid 
kennen via mail en fax. 
Tot volgende week!

Ontbijtvergadering 12 november 2015 

Eindejaarevent 11 december 2015

Ontbijtvergadering 21 januari 2016

Ontbijtvergadering 18 februari 2016

Ontbijtvergadering 17 maart 2016

Ontbijtvergadering 21 april 2016

Ontbijtvergadering 19 mei 2016

Zomerevent 24 juni 2016

Data werkingsjaar 2015 - 2016

Ontbijtvergadering 12/11/2015 met gastspreker Eric Hermans‘
Het ondernemerlandschap anno eind 2015’



DE CITROËN GRAND C4 PICASSO 
IN DE KIJKER
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b De verkoop van lenzen via het

internet zit stevig in de lift. “Wij 

hebben vandaag 120.000 klanten

in België. Vorig jaar zaten we nog

niet aan 100.000 klanten”, zegt

Luc Cuperus, algemeen directeur 

van LensOnline, dat zijn hoofd-

kantoor in de Lange Lobroek-

straat in Antwerpen heeft. “De

Belg koopt steeds vaker lenzen

online, omdat het aanbod daar 

groter is. Onze klanten kunnen de

contactlenzen thuis laten leveren,

of ze gratis ophalen bij een van de

65 opticiens waar we op dit mo-

ment mee samenwerken.” 

Volgens LensOnline koopt onge-

veer tien procent van de Belgen

zijn lenzen via het internet. De 

andere negentig procent gaat

naar een opticien. “Wij beseffen

dat de internetmarkt limieten

heeft, en mensen ook altijd per-

soonlijk en deskundig advies no-

dig hebben als ze contactlenzen 

kopen. Daarom geven we onze

klanten de mogelijkheid om de 

lenzen bij een opticien te leveren,

zodat ze het beste van twee werel-

den krijgen”, zegt Cuperus.

Internationale doorbraak

LensOnline is niet alleen in Bel-

gië populair. Het Antwerpse be-

drijf heeft een overeenkomst met

twintig Nederlandse opticiens ge-

sloten én lanceert de Nederlandse

website lensonline.nl. “En we zijn

nu ook marktleider in Italië, om-

dat we de grootste Italiaanse in-

ternetwinkels voor contactlenzen

hebben overgekocht”, zegt Luc

Cuperus. “In Italië zijn we bekend

onder de naam 1000Lenti. We

hebben in de Italiaanse stad Tre-

viso vier werknemers aangeno-

men die de marketing voor Italië

doen. En sinds kort hebben we

ook internetwinkels in Frankrijk

en Spanje. De marketing gebeurt

telkens in die landen zelf, maar de

lenzen worden steeds vanuit Ant-

werpen opgestuurd. Ook de klan-

tendienst en de boekhouding blij-

ven in Antwerpen. We hebben

hier nu twaalf vaste werknemers

en achttien freelancers, maar wil-

len ons personeelsbestand bin-

nenkort flink uitbreiden.”

Trend

Belg koopt lenzen vaker online

Antwerps bedrijf LensOnline verovert Europese markt

H
et Antwerpse bedrijf

LensOnline, dat

contactlenzen 

verkoopt via het

internet, is marktleider 

geworden in Italië én lanceert 

onlinewinkels in Spanje en 

Frankrijk. 

CHRISTOF WILLOCX

LUC CUPERUS

Zaakvoerder LensOnline

‘‘We hebben

vandaag 120.000

klanten over

heel Europa’’
FOTO GVA

LensOnline heeft nu achttien werknemers in Antwerpen, maar 

breidt dat aantal de komende maanden uit. FOTO JORIS HERREGODS

“Gevaar op te weinig 

controles van de ogen”

b APOOB, de beroepsver-

eniging van opticiens in 

België, heeft bedenkin-

gen bij het groeiende suc-

ces van LensOnline. “Wij 

zijn niet tegen de inter-

netverkoop van lenzen, 

maar klanten dreigen 

hiermee te weinig op 

controle te komen”, zegt 

woordvoerder Vincent 

Breugelmans. “De ogen 

van lenzendragers moe-

ten om de zes maanden 

worden gecontroleerd. 

LensOnline laat welis-

waar contactlenzen leve-

ren bij 65 opticiens, maar 

er zijn 1500 opticiens in 

België.  Veel opticiens zijn

het beu dat mensen hun 

lenzen via het internet 

kopen, en daarna bij hen 

uitleg komen vragen.” 

(cwil)
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b Op het binnenplein van de cam-

pus Stuivenberg staan meerdere

kleine gebouwtjes met ateliers en

andere ruimtes waar de patiënten

langdurige zorg van het psychia-

trisch ziekenhuis dagactiviteiten

volgen. Sinds een maand of vijf is

daar een grote serre bijgekomen.

Hier mogen de afgedankte ka-

merplanten die bij de Kringwin-

kel in de Kroonstraat in Borger-

hout worden binnengebracht op

retraite komen. Als ze er weer

groen en fris uitzien, gaan ze te-

rug naar de Kringwinkel om daar

te worden verkocht.

Linda Refos (38) duwt met haar

vingers de aarde aan van een net

verpotte ficus. Vier maanden ge-

leden kwam ze binnen als patiënt

met een ernstige depressie. “Mijn

begeleidster raadde me aan om

mee te doen aan dit project”, ver-

telt ze. “Dat was een goed advies,

want ik doe het heel graag. Het

doet me denken aan Suriname,

waar ik tot mijn twaalfde woon-

de. Daar hadden we vier hectare

grond met mango- en papayabo-

men waar ik veel te vinden was.”

Nu zorgt ze met liefde voor mie-

zerige ficussen, dorre varens en

verwaarloosde cactussen. “Dat

helpt me om mijn gedachten te

verzetten”, zegt Linda. “Die plan-

ten komen hier om te genezen, 

net als wij eigenlijk. Ik hoop dat ik

helemaal herstel en weer aan de

slag kan als supervisor in een Ant-

werps hotel.” 

Patiëntenfiche

Iedere plant krijgt een zoge-

naamde patiëntenfiche. Daar

staat op geschreven wanneer de

plant in de serre is binnengeko-

men, welk type plant het is en

welke verzorging hij nodig heeft.

Als de plant beter verklaard is,

wordt hij ontslagen uit de serre en

opgehaald door de vrachtwagen

van de Kringwinkel.

Frans (fictieve naam) geeft met

een gietertje de planten wat wa-

ter. “Ik heb eigenlijk helemaal

geen groene vingers, maar plan-

ten maken me wel rustig en ik heb

ondertussen al veel geleerd. Dat

je de blaadjes proper kan maken

met wat melk bijvoorbeeld.” 

Verder geniet Frans er vooral

van dat hij zich hier nuttig kan

maken. “Op deze manier help ik

de begeleiders die ons weer hel-

pen om beter te worden.” 

Normaal werk zoeken, is nog

een verre toekomstdroom voor

Frans (41), die meerdere psycho-

ses achter de rug heeft. “Maar ik 

hoop op termijn wel werk te vin-

den in een beschutte werkplaats.

Door twee dagen naar de serre te

komen om de planten te verzor-

gen, wen ik al een beetje aan een

normaal werkritme.” 

Voorbereiden op nieuw leven

Dat is ook precies de bedoeling

van het project, vertelt initiatief-

nemer Luc Boeye, afdelingshoofd

van de afdeling langdurige zorg.

“We proberen patiënten voor te 

bereiden op een leven na de in-

tensieve begeleiding hier. Daar-

om proberen we de buitenwereld

te betrekken bij onze werking. De

twaalf patiënten die nu voor de

serre zorgen, moeten overleggen 

met de Kringwinkel, zorg dragen

voor de planten en ze brengen

door hier te werken opnieuw

structuur aan in hun leven”, legt

Luc Boeye uit. De patiënten kun-

nen een heel verschillende ach-

tergrond hebben: van schizofre-

nie tot stemmingsstoornissen of

verslavingsproblemen. “We pro-

beren iedereen te begeleiden met

activiteiten die hem of haar

vooruit helpen.”  

Het serreproject kreeg de naam

PlanTwee, die verwijst naar het

tweede leven voor de plantjes, en

– wie weet – ook voor hun verzor-

gers. Ondertussen zijn er al hon-

derden kamerplanten gereani-

meerd, die daarna voor een paar

euro worden verkocht in de

Kringwinkel in de Kroonstraat.

“Het loopt enorm goed”, zegt Fen-

na Bouve van de Kringwinkel. “Ie-

dere maandag komt er een kar vol

planten binnen, en op vrijdag zijn

ze bijna allemaal de deur uit. In

totaal hebben we al voor 2000 eu-

ro aan kamerplanten verkocht,

terwijl de duurste planten dertig

euro kosten.”

De reacties van klanten zijn heel

positief. “Mensen weten graag

wat er met hun spullen gebeurt

als ze het aan de Kringwinkel ge-

ven”, merkt Fenna Bouve. “Dit

vindt iedereen een mooi project.

En wij zijn blij dat we de planten

niet meer hoeven weg te gooien.”

Uitbreiding gepland

Voorlopig gaat het om een proef-

project. Het is de bedoeling om

het uit te breiden naar andere

Kringwinkels in het Antwerpse.

“Enige probleem is dat we daar

voorlopig nog te weinig planten

voor binnenkrijgen”, vertelt Fen-

na Bouve. “Iedereen die nog wat 

triestige plantjes heeft staan, mag

ze dus komen brengen. We willen

ze zelfs komen halen als dat nodig

is. Dan krijgen die planten ook

een tweede leven.” 

PlanTwee

Psychiatrische patiënten 

fleuren oude planten op

Kringwinkel en ZNA Stuivenberg werken samen aan bijzonder project

T
ot voor kort stierven 

afgedankte kamerplanten

een stille dood in de 

opslagruimte van de

Kringwinkel. Maar sinds een 

paar maanden krijgen ze een 

herstelkuur van de 

psychiatrische patiënten van 

ZNA Stuivenberg.

MAAIKE FLOOR

LUC BOEYE

afdelingshoofd langdurige zorg

‘‘Door in de

serre te werken,

brengen de

patiënten structuur aan 

in hun leven.’’

FOTO JHS

Patiënten Linda Refos (links), Josy Antolin Delgado en verpleegkundige Els Bontinck (midden) verzor-

gen de planten. FOTO JORIS HERREGODS

Fenna Bouve in de Kringwinkel: “De kamerplanten vliegen de deur uit.” FOTO JORIS HERREGODS

Iedere plant krijgt een patiën-

tenfiche. FOTO JORIS HERREGODS Meisje (8) dwaalt 

uren rond in Brussel

b Een achtjarige meisje heeft vrij-

dag meer dan vier uur alleen

rondgedwaald in Brussel. De Gui-

nese was samen met haar vader

naar België gekomen om familie

te bezoeken en stapte van de trein

in Brussel-Noord. Omdat de va-

der moeilijk door de poortjes van

de metro raakte doordat hij vele

bagage bijhad vroeg hij aan zijn

dochter om achter een andere da-

me aan door de poortjes te stap-

pen. Het kind deed dat en bleef

vervolgens doorstappen en ver-

dween uit het zicht. Om 14u werd

het kind gezond en wel terugge-

vonden aan metrostation Schu-

man. (blg)

Loodsen schorten 

boycotactie op

b De beroepsvereniging van

Loodsen (BvL) heeft beslist om

haar actie tegen megaschepen op

de Schelde, die maandagochtend

zou starten, op te schorten. Na

een onderhoud met Vlaams mi-

nister Ben Weyts (N-VA) bleek

vrijdagmiddag snel overeenstem-

ming. De BvL eiste duidelijke be-

voegdheden voor het Nautisch

Diensthoofd (NDH): een loods

die nu alleen bij de komst van de

grootste schepen in de verkeers-

toren zit, maar vanaf 1 januari

permanent. Donderdag wordt er

een tekst voorgelegd aan de Per-

manente Scheldecommissie. Tot

dan zijn er geen acties.  (pvb)

b De verlenging van de studie-

duur van de opleiding ligt al lan-

ger op tafel. In zijn huidige vorm

voldoet de opleiding namelijk

niet aan de Europese regels. Euro-

pa wil dat er minstens 2300 uur

praktijk in zit. De Vlaamse bache-

loropleidingen komen gemiddeld

aan 1400 uur. Er is dus nood aan

900 uur of 24 weken extra stage.

En die komen er vanaf het acade-

miejaar 2016-2017. Er wordt ook

een nieuw concept gelanceerd: de

contractstage. Het gaat om een

soort ‘stage plus’ waarbij studen-

ten meedraaien in ziekenhuizen

of woon-zorgcentra. Tegelijk zul-

len ze verder opleiding krijgen

door de hogeschool.

Reacties 
Vlaams Zorgambassadeur Lon

Holtzer reageert tevreden. “Door

meer stage te voorzien, komen de

toekomstige verpleegkundigen

meer in contact met de patiënten.

Die praktijkervaring is cruciaal.”

Ook Zorgnet-Icuro, de koepel van

zorgorganisaties is ervoor gewon-

nen. “Het zal de kwaliteit van de

opleiding verbeteren”, klinkt het.

Howest, de Hogeschool West-

Vlaanderen, reageert afwijzend.

“Dit zorgt voor een extra drempel

om aan de opleiding te begin-

nen”, zegt algemeen directeur Lo-

de De Geyter. (blg)

Bachelor 
verpleegkunde 

gaat van drie 

naar vier jaar 
Vanaf het academiejaar 2016-

2017 wordt de bachelor 

verpleegkunde een vierjarige 

opleiding. Nu is dat drie jaar.
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De CITROËN Grand C4 Picasso is dé wagen voor mensen die houden van nuttige technologie: standaard panoramische voorruit, automatische versnellingsbak van de nieuwste generatie met 6 versnellingen 

en een PureTech motor. Deze laatste is een nieuwe driecilinder benzinemotor die kleiner en lichter is voor nooit geziene prestaties zorgt. Bovendien werd hij ook verkozen tot "Internationale Motor van het Jaar" 

in de versies met 110 en 130pk. U ziet: u houdt nu al van deze wagen, en uw familie ook. 

Geniet van de CITROËN Grand C4 Picasso vanaf 19.490€(1). 

citroen.be

3,9 - 6,3 L/100 KM 102 - 145 G CO2/KM

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Afgebeeld voertuig: CITROËN Grand C4 Picasso Exclusive (optie : metaalkleur). (1) Prijs btwi van de CITROËN Grand C4 Picasso 1.2 PureTech 130 S&S MAN6 Attraction (5 plaatsen), verminderd met alle 

promoties. Aanbiedingen geldig van 01/09/2015 t.e.m. 30/09/2015 op alle nieuwe CITROËN Grand C4 Picasso, verkocht aan particulieren, niet cumuleerbaar met alle andere lopende promoties en geldig in de deelnemende CITROËN verkooppunten.

DE CITROËN GRAND C4 PICASSO 
IN DE KIJKER

OPENDEURDAGEN OP 12 EN 13 

SEPTEMBER, ZONDAG INBEGREPEN.

Y F Y

NIEUWE PURETECH MOTOR VERKOZEN TOT 

"INTERNATIONALE MOTOR VAN HET JAAR"

7 PLAATSEN
NIEUWE AUTOMATISCHE

VERSNELLINGSBAK MET 6 VERSNELLINGEN

b De verkoop van lenzen via het

internet zit stevig in de lift. “Wij 

hebben vandaag 120.000 klanten

in België. Vorig jaar zaten we nog

niet aan 100.000 klanten”, zegt

Luc Cuperus, algemeen directeur 

van LensOnline, dat zijn hoofd-

kantoor in de Lange Lobroek-

straat in Antwerpen heeft. “De

Belg koopt steeds vaker lenzen

online, omdat het aanbod daar 

groter is. Onze klanten kunnen de

contactlenzen thuis laten leveren,

of ze gratis ophalen bij een van de

65 opticiens waar we op dit mo-

ment mee samenwerken.” 

Volgens LensOnline koopt onge-

veer tien procent van de Belgen

zijn lenzen via het internet. De 

andere negentig procent gaat

naar een opticien. “Wij beseffen

dat de internetmarkt limieten

heeft, en mensen ook altijd per-

soonlijk en deskundig advies no-

dig hebben als ze contactlenzen 

kopen. Daarom geven we onze

klanten de mogelijkheid om de 

lenzen bij een opticien te leveren,

zodat ze het beste van twee werel-

den krijgen”, zegt Cuperus.

Internationale doorbraak

LensOnline is niet alleen in Bel-

gië populair. Het Antwerpse be-

drijf heeft een overeenkomst met

twintig Nederlandse opticiens ge-

sloten én lanceert de Nederlandse

website lensonline.nl. “En we zijn

nu ook marktleider in Italië, om-

dat we de grootste Italiaanse in-

ternetwinkels voor contactlenzen

hebben overgekocht”, zegt Luc

Cuperus. “In Italië zijn we bekend

onder de naam 1000Lenti. We

hebben in de Italiaanse stad Tre-

viso vier werknemers aangeno-

men die de marketing voor Italië

doen. En sinds kort hebben we

ook internetwinkels in Frankrijk

en Spanje. De marketing gebeurt

telkens in die landen zelf, maar de

lenzen worden steeds vanuit Ant-

werpen opgestuurd. Ook de klan-

tendienst en de boekhouding blij-

ven in Antwerpen. We hebben

hier nu twaalf vaste werknemers

en achttien freelancers, maar wil-

len ons personeelsbestand bin-

nenkort flink uitbreiden.”

Trend

Belg koopt lenzen vaker online

Antwerps bedrijf LensOnline verovert Europese markt

H
et Antwerpse bedrijf

LensOnline, dat

contactlenzen 

verkoopt via het

internet, is marktleider 

geworden in Italië én lanceert 

onlinewinkels in Spanje en 

Frankrijk. 

CHRISTOF WILLOCX

LUC CUPERUS

Zaakvoerder LensOnline

‘‘We hebben

vandaag 120.000

klanten over

heel Europa’’
FOTO GVA

LensOnline heeft nu achttien werknemers in Antwerpen, maar 

breidt dat aantal de komende maanden uit. FOTO JORIS HERREGODS

“Gevaar op te weinig 

controles van de ogen”

b APOOB, de beroepsver-

eniging van opticiens in 

België, heeft bedenkin-

gen bij het groeiende suc-

ces van LensOnline. “Wij 

zijn niet tegen de inter-

netverkoop van lenzen, 

maar klanten dreigen 

hiermee te weinig op 

controle te komen”, zegt 

woordvoerder Vincent 

Breugelmans. “De ogen 

van lenzendragers moe-

ten om de zes maanden 

worden gecontroleerd. 

LensOnline laat welis-

waar contactlenzen leve-

ren bij 65 opticiens, maar 

er zijn 1500 opticiens in 

België.  Veel opticiens zijn

het beu dat mensen hun 

lenzen via het internet 

kopen, en daarna bij hen 

uitleg komen vragen.” 

(cwil)

Hasselt/Antwerpen 2015, Waterland Private Equity zal de groei-
plannen ondersteunen van Aminolabs gelegen te Hasselt, de Euro-
pese leider in de ontwikkeling en productie van sport- en voedings-
supplementen.  Met de steun van Waterland zal CEO en oprichter 
Roger Anné Aminolabs blijven leiden naar de volgende groeifase. 
Aminolabs behoudt de focus op levering van producten van de 
hoogste kwaliteit, die op maat gemaakt worden voor haar klanten 
via doorgedreven R&D. Aminolabs zal haar productaanbod blij-
ven verbeteren met de ambitie om wereldleider in sportsupplemen-
ten en gezondheidssupplementen te worden.  CEO en oprichter 
Roger Anné: “Een team vormen met Waterland is een logische 
stap voor Aminolabs. Zij bieden ons de nodige kennis en het no-
dige kapitaal om leider te worden in de snel groeiende sport- en 
gezondheidssector. We willen dit bereiken door organische groei 
en gerichte overnames. De ervaring van Waterland in deze in-
dustrie, door vorige investeringen in zowel de gezondheidssector 
als de fitness sector in verscheidene Europese landen, zal zeer 
waardevol zijn in de praktijk en bezorgt ons een uitstekend net-
werk voor het uitwerken van de groeistrategie van Aminolabs.”.  
Cedric Van Cauwenberghe, Partner bij Waterland Private Equity 
Investments vertelt: “Wij zijn zeer enthousiast om samen te kunnen 
werken met Roger en zijn team. Deze investering past perfect in 
onze investeringsstrategie om ambitieuze teams te steunen in een 
groeiende markt.”.

SDM-Valorum trad op als corporate finance adviseur voor de ver-
koper tijdens deze transactie.

Over Aminolabs
Aminolabs is opgericht in 1993 door Roger Anné en is producent 
van sport voedingssupplementen (o.a. proteine shakes, energy 
shots) en gezondheidssupplementen (o.a. dieetproducten, vitami-
nes, etc.). Aminolabs beschikt over een groot assortiment van poe-
ders in flesjes, potjes of zakjes, vloeistoffen of gels, tot capsules of 
tabletten. Onder hun klanten zijn algemene of gespecialiseerde 
retailers en merken in gezondheidssupplementen en –voeding, 
sportvoedingmerken, en is actief in Europa, Amerika en Azië.

Het succes van Aminolabs volgt uit hun sterke focus op R&D en 
kwaliteit, wat nog eens wordt bewezen door hun recent ontvangen 
GMP-certificaat dat aansluit bij hun al verkregen certificaten (ISO 
22000, HACCP en Informed Sports). Klanten erkennen de kracht 
van Aminolabs in productontwikkeling en haar flexibiliteit in ter-
men van productie en logistiek.

www.aminolabs.com

Over Waterland Private Equity Investments
Waterland is een onafhankelijke participatiemaatschappij die on-
dernemers terzijde staat bij het realiseren van hun groeiambities. 
Met substantiële financiële middelen en gecommitteerde industrie 
expertise stelt Waterland haar deelnemingen in staat om zowel 
autonoom als middels acquisities versneld te groeien. Waterland 
ondersteunt de ondernemingen daarbij actief op financieel, stra-
tegisch en operationeel vlak. Met zijn ervaren team van entre-
preneurs wil Waterland ambitieuze ondernemers helpen om een 

stevige positie in de sterk competitieve business omgeving te ver-
krijgen. Tot op heden heeft Waterland in 57 platform bedrijven ge-
investeerd en heeft het 250 add-on acquisities gemaakt om deze 
platformen uit te breiden. 

Waterland staat sinds zijn oprichting in 1999 constant in de top 
tien investeringsprestaties. 

Waterland heeft kantoren in België (Antwerpen), Nederland (Bus-
sum), Duitsland (München en Düsseldorf) en Polen (Warschau) en 
beheert momenteel 4 miljard Euro in investeringsverbintenissen. 

www.waterland.nu

Over SDM-VALORUM
SDM-Valorum Corporate Finance Group is met zijn 20-tal M&A 
experts de grootste onafhankelijke Corporate Finance specialist 
in België.

SDM-Valorum biedt u als ondernemer of investeerder een zeer 
breed gamma van oplossingen, met een gediversifieerde aanpak 
naar grootte, naar type nood (onmiddellijke transactie of langere 
termijn value coaching), of naar type mandaat (verkoop, aan-
koop, funding of consulting) en dit vanuit 3 verschillende merken:

• SDM heeft de focus op de executie van bedrijfsverkooptransac-
ties en koopmandaten van grote en middelgrote KMO’s.

• Corfinco bemiddelt bij bedrijfstransacties van kleinere bedrijven.

• Valorum begeleidt strategisch op langere termijn naar waarde-
optimalisatie (value coaching) om dan later naar een uiteindelijke 
aan- of verkooptransactie toe te werken. 

SDM-Valorum is stichtend lid van het sterke internationale Corpo-
rate Finance netwerk MidCap Alliance, met leden in 12 landen en 
goed voor alles samen meer dan 200 doorwinterde M&A experts. 
Aarzel niet om ons te contacteren voor een persoonlijke afspraak 
of bezoek ons op www.sdm-valorum.be

Eindejaarsevenement vrijdag 11/12/2015
Nu is de juiste moment om de datum van ons eindejaarsevenement in uw agenda te noteren.  Meer details volgen.

Samenstelling bestuur 
werkingsjaar 2015 - 2016
Gerald Favril - voorzitter
Bert Vissers - secretaris
Patrik De Cat - penningmeester
Koen Vanlommel – nieuwsbrief & website - nieuw
Tom Bongaerts - bestuurder
Koen De Peuter - bestuurder
Wim Heylen - bestuurder
Dirk Thys - bestuurder
Carlo Van Tichelen - bestuurder
Jan Verbrugge - bestuurder
Pierre Stubbe – bestuurder – nieuw

LENSONLINE 
doet sterke overnames

Waterland voorziet verder 
groeikapitaal voor Aminolabs

Durobor gered van faillissement
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Charleroi Expo Hall 3Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 de 10h à 18hPendant tout le week-end, rendez-vous sur le stand de la Mutualité chrétienne pour d’autres cadeaux !

 Gagnez 
 votre entrée 
sur 
www.mc.be/concours128

SP
21
74
66
80
/M
LR
-E

Opérationnel depuis 2013, lenouveau four de chez Duroborpermet, petit à petit, à la gobele-terie de reprendre pied sur unmarché très concurrentiel. La so-ciété sonégienne était même toutrécemment en Iran pour présen-ter ses quelque 200 articles stan-dards et ses articles exclusifs pro-duits, désignés ou décorés« made in Belgium ». Quaranteautres pays sont des clients deDurobor qui exporte 80 % de saproduction, surtout en Europede l’ouest mais aussi aux États-Unis, en Chine ou en Inde.Un savoir-faire (le fameux « dur-o-bord » qui rend le verre inébré-chable) vieux de plus de 85 ansqui a bien failli se « casser » voicicinq ans lors d’une grosse re-structuration. En 2014, malgréun nouveau management, l’aidede la Région wallonne et le fourultra-compétitif, l’entreprise nedécollait pas.

DIX-HUIT INVESTISSEURS PRIVÉSEn juin 2015, 18 investisseurs pri-vés fédérés par SDM-Valorum ontinjecté 4,4 millions pour recapi-taliser l’entreprise pour son nou-veau projet industriel. Un coupde fouet après les 18 millions dé-jà investis, essentiellement pourle four, entre 2012 et 2014. « Noussommes confiants dans le business

de Durobor », avoue l’Anversois JoGoossens qui chapeaute ses nou-veaux investisseurs. « Cela prouvequ’un bon projet industriel estpossible en Belgique. » L’heuren’est pas encore à l’euphoriemais tant la production que l’em-ploi sont sur une courbe ascen-dante cet été (voir ci-dessous). « Jesalue les dirigeants et les action-naires qui donnent des perspec-tives à cette entreprise que la Ré-gion wallonne a toujours soute-nue. C’est important aussi pourcette région du Centre où les activi-tés industrielles ont connu plu-

sieurs chocs » a relevé Jean-ClaudeMarcourt, le ministre wallon del’Industrie, invité hier à visiterl’usine en compagnie de l’ancienPremier ministre Di Rupo qui asouligné « qu’il faut être compéti-tif et qu’on a besoin d’investisseursprivés ».
Seul bémol, la vente sur internetne décolle pas vraiment. « La peurdes gens de recevoir leurs verrescassés », note Frédéric Jouret, l’ad-ministrateur délégué de Duro-bor. Les grossistes de l’Horeca, lesgrandes surfaces ou les brasseriesrestent donc les gros canaux dedistribution des trois types deverre (bière, bar, buffet) produitsà Soignies. Santé ! l

THIBAUT WACQUEZ

SOIGNIES

Durobor a passé un bel été !La production est en hausse de 15 % par rapport à 2014. Tout bon pour l’emploi
Durobor va mieux. Et tientà le faire savoir. Le nouveaufour et la récente recapitalisationont permis de reconquérir desmarchés. Tout bon pour l’emploidans notre région.

LE 100 MILLIONÈME VERRE DU NOUVEAU FOUR« L’objectif : 30 millions de chiffres d’affaires »
m100
> Hier, symboliquement, on afêté le 100 millionième verreproduit sur le nouveau four deDurobor en présence du mi-nistre wallon de l’ÉconomieJean-Claude Marcourt et d’ElioDi Rupo, président du PS. Cenouveau four a été construit enfévrier 2012. Il remplace lesdeux anciens fours devenustrop dangereux et trop énergi-vores. L’actuel four consomme30 à 35 % moins d’énergie queses deux « ancêtres ». La gobele-terie sonégienne existe depuis1928.

m300
> C’est le nombre de personnesemployées aujourd’hui sur lesite de Durobor, dont 20 %d’intérimaires. Un chiffre à lahausse ces derniers mois avecl’engagement, entre autres, dequatre commerciaux. Après la

restructuration, le personnelavait été réduit à 200 personnes.L’embellie en vue se confirmeaussi dans les commandes.

m30
> En 2014, le chiffre d’affairesde Durobor s’élevait à 22 mil-lions. « Notre objectif est d’arri-ver à 30 millions en 2018 »,lance Frédéric Jouret, l’adminis-trateur délégué. « Sur les troisderniers mois de 2015, parrapport à juin, juillet et août2014, nous avons produit 15 %de plus. Ce n’est pas suffisantmais c’est une bonne ten-dance. »

m1
> Chaque semaine, Duroborproduit 1 million de verres. Surune année, l’entreprise décoreaussi 15 millions de verres àpied, de timbales (verres sanspied) ou des bouteilles. l

T.W.

« ON ACHÈTE BELGE
EN PRIORITÉ, 75 % DENOS ACHATS (14,5

MILLIONS) SE FONT ICI »
Dans la chaleur d’un four porté à 1.500 degréset dans un vacarme assourdissant, FrédéricJouret, administrateur délégué de Durobor, aguidé Elio Di Rupo et le ministre Marcourt (2)tout au long du processus de production (5) quiva de la fusion à l’emballage (4) en passant parla décoration des verres demandés par lesclients (1). Chaque verre est contrôlé individuelle-ment (3).

lDAVID CLAES
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8 doubles albums  
à collectionner chaque 
mercredi dès le 16/09

7,90
le double album*
PRIX EXPLOSIF !

* Hors prix du magazine. Suivant disponibilité des stocks.
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J eudi soir, c’était la première fois

que Yasmine entrait dans une

boîte de nuit. Pour cette résidente

des Horizons Nouveaux à Froyennes,

tout est magique. « Je suis contente,

avoue-t-elle dans un sourire radieux.

J’ai dansé sur le podium. J’ai pris un

verre avec les copains. J’aimerais bien

revenir pour mon anniversaire… »

Pour l’occasion, d’ailleurs, Yasmine a

mis sa plus jolie robe : « Elle a choisi

elle-même ses bijoux, sa tenue, confirme

la psychologue qui accompagne le

groupe, Audrey Reheul. On a aussi

bouclé ses cheveux… Nos dix résidents

avaient hâte de venir, ils étaient surex-

cités. » Et ils n’étaient pas les seuls : le

parking de l’H2O à Pecq est rempli ce

jeudi soir. « C’est une superbe idée,

poursuit la psychologue. Nous avons

l’habitude de fréquenter les soirées de

Nico Bush. Alors partager cela avec nos

résidents, c’est génial ! »
D’habitude, ces personnes handica-

pées sont plutôt cantonnées aux thés

dansants ou aux activités sportives.

Personne encore, ne leur avait proposé

une soirée en boîte de nuit. « C’est le

genre de rendez-vous qui les change

vraiment de leur quotidien, qui les épa-

nouit », précise Aurélien Depretz, édu-

cateur au Part’Age, à Estaimpuis et

Dottignies. Il est venu avec 26 rési-

dents : « C’est une occasion, pour eux,

de mener une vie normale de jeune

adulte… avec quand même des horaires

adaptés, puisque la soirée se termine à

21 heures, c’est parfait ! »
Tout sourire, deux copines dotti-

gniennes sont venues participer à la

soirée à l’H2O : « On travaille dans ce

milieu-là, confient Alexandra et San-

drine, et le concept d’une telle soirée

nous plaît vraiment. On est venues

pour rencontrer et soutenir nos col-

lègues. Pour les résidents, c’est vraiment

sympa de leur proposer un divertisse-

ment qui change vraiment, comme tout

le monde, de leur offrir une certaine

autonomie. »
Par contre, si les deux copines pro-

fitent à fond de leur soirée, elles ne

sont pas dupes sur le public présent

dans la boîte de nuit : « Il y a surtout

des personnes handicapées et des ac-

compagnants. On n’en est malheureuse-

ment pas encore à un vrai mélange des

deux mondes, regrettent-elles. Par

contre, la soirée est une vraie réussite :

il suffit de voir le nombre de personnes

qui dansent et s’amusent pour se rendre

compte que c’est un succès et que cela ré-

pond à une véritable demande. » Et

une deuxième soirée (pas) ordinaire est

d’ores et déjà programmée le 16 fé-

vrier. ■
SARAH COURCELLE

Première soirée en boîte
pour les personnes handicapées
PECQ Le plaisir de mener une vie normale de jeune adulte

Et pourquoi pas une soirée
en boîte de nuit pour
les personnes handicapées ?

Une première dans l’attente
d’une participation totale
avec « l’autre monde », pour
une intégration complète.

Une soirée dans une boîte de nuit, un rendez-vous qui tranche avec 

la vie quotidienne. © BERNARD LIBERT

O pérationnel depuis 2013, le
nouveau four de chez Du-

robor permet petit à petit à la

gobeleterie, de reprendre pied

sur un marché très concurren-

tiel.
La société sonégienne était

même tout récemment en Iran

pour présenter ses quelque

200 articles standards et ses ar-

ticles exclusifs produits, dési-

gnés ou décorés « made in Bel-

gium ». Quarante autres pays

sont des clients de Durobor qui

exporte 80 % de sa production,

surtout en Europe de l’ouest

mais aussi aux États-Unis, en

Chine ou en Inde.
Un savoir-faire (le fameux

« dur-o-bord » qui rend le verre

inébréchable) vieux de plus de

85 ans qui a bien failli se « cas-

ser » voici cinq ans lors d’une

grosse restructuration. En 2014,

malgré un nouveau manage-

ment, l’aide de la Région wal-

lonne et le four ultra-compéti-

tif, l’entreprise ne décollait pas.

Dix-huit investisseurs privés
En juin 2015, 18 investisseurs

privés fédérés par SDM-Valo-

rum ont injecté 4,4 millions

pour recapitaliser l’entreprise

pour son nouveau projet indus-

triel. Un coup de fouet après les

18 millions déjà investis, essen-

tiellement pour le four, entre

2012 et 2014.
« Nous sommes confiants

dans le business de Durobor,

déclare l’Anversois Jo Goossens

qui chapeaute ses nouveaux in-

vestisseurs. Cela prouve qu’un

bon projet industriel est possible

en Belgique. » L’heure n’est pas

encore à l’euphorie mais tant la

production que l’emploi sont

sur une courbe ascendante cet

été.
« Je salue les dirigeants et les

actionnaires qui donnent des

perspectives à cette entreprise

que la Région wallonne a tou-

jours soutenue. C’est important

aussi pour cette région du

Centre où les activités indus-

trielles ont connu plusieurs

chocs », a relevé Jean-Claude

Marcourt, le ministre wallon de

l’Industrie, invité hier à visiter

l’usine en compagnie de l’ancien

Premier ministre Di Rupo qui a

souligné « qu’il faut être compé-

titif et qu’on a besoin d’investis-

seurs privés ».
Seul bémol, la vente sur inter-

net ne décolle pas vraiment.

« La peur des gens de recevoir

leurs verres cassés », note Fré-

déric Jouret, l’administrateur

délégué de Durobor.
Les grossistes de l’horeca, les

grandes surfaces ou les brasse-

ries restent donc les gros ca-

naux de distribution des trois

types de verre (bière, bar, buf-

fet) produits à Soignies. San-

té ! ■

THIBAUT WACQUEZ

Durobor a passé un bel été
SOIGNIES La production est en hausse de 15 % par rapport à 2014

C ’est un challenge que s’était
lancé l’école du Centre :

faire accrocher les parents et les

bambins à l’immersion en néer-

landais dès la 3e maternelle. Le

défi commençait le 1er sep-

tembre 2014. Mais un an plus

tard, les dés sont déjà jetés.

C’est un échec.
L’immersion part donc aux

oubliettes. « Durant toute l’an-

née, on a pu remarquer que ce

choix n’avait pas le succès qu’on

attendait, explique Vincent Loi-

seau, bourgmestre ff de Dour.

Alors, le collège a pris une déci-

sion. Choisir, c’est renoncer et

parfois ça se fait dans la dou-

leur, mais on a dû prendre cette

décision au niveau du collège. »

L’école misait sur 28 élèves

pour lancer le projet. Mais au

bilan de juin 2014, force est de

constater que les chiffres sont

en dessous. « Nous n’avions que

23 enfants. Certains parents

sont partis car ils ne croyaient

pas en l’immersion. Ils sont

sceptiques et donc ils ont décidé

de ne pas inscrire leur enfant en

3e maternelle, après leur 2e pas-

sée dans cette école. »
Pourtant avec cette idée d’im-

mersion, c’était un autre objec-

tif qui était recherché. « Nous

avions voulu redynamiser

l’école de Moranfayt avec l’im-

mersion en anglais. On a

constaté que ça avait très bien

marché. On a voulu faire la

même chose avec l’établissement

du centre, mais en néerlandais

pour ne pas rivaliser avec la

première. Mais on doit se

rendre à l’évidence, ça ne

marche pas. »
Une conclusion qui intervient

peut-être de manière trop ra-

pide, seulement un an après la

mise en route. « Oui, c’est vrai,

on pourrait nous faire ce re-

proche d’avoir pris une décision

trop rapidement. Mais quand il

s’agit de la scolarité des enfants,

il ne faut pas traîner. Des déci-

sions doivent être prises assez

vite. On ne voulait pas que cer-

tains élèves commencent un

cycle en néerlandais pour qu’il

soit par la suite interrompu au

beau milieu. »
L’arrêt de l’immersion a été

mûrement réfléchi par le col-

lège. Mais le cas d’Havré a été

un facteur déclencheur.
« Ils ont arrêté aussi l’immer-

sion en néerlandais, car ça ne

marche pas. Quand on a vu que

l’option fermait à Havré, on

s’est dit que si une commune

aussi vaste et grande que Mons

n’y arrivait pas, on n’y arrive-

rait pas non plus à Dour. »
Comment expliquer que l’an-

glais cartonne, contre le néer-

landais qui rame ? « Via nos

cours de langues, on pouvait dé-

jà constater plus d’inscrits en

anglais. Je crois que c’est une

tendance générale. Mais ce n’est

pas neuf ! Déjà quand j’étais en

secondaire, je me souviens que

l’anglais avait plus de succès. Je

ne sais pas pourquoi, mais de

manière globale, c’est comme

ça. » ■
A.D.

Dour abandonne l’immersion
en néerlandais
ENSEIGNEMENT Lancé il y a juste un an, le projet est oublié

Unbainde jouvencepour
l’«orvert»

LUC VaN DRIESSCHE

Le tassement dumarch
é de la bière

constaté depuis quelq
ues années

cacheuneautre tendan
ceplusposi-

tivepourunecatégorie
bienprécise

d’agriculteurs: les pro
ducteurs de

houblon.

Car leconsommateura
tendance

à privilégier la qualité
: plutôt que

d’écluser ses chopes av
ec quelques

potes au café du coin, i
l préfère res-

terchez luiàdégusterde
sbièresspé-

ciales avec quelques am
is.

Outre les levures, lespro
ducteurs

decesbièresd’abbayee
tautres trap-

pistes, qui se multipli
ent, misent

aussi sur un autre ingr
édient pour

présenter un breuvag
e qui se dé-

marque des autres: l
e houblon.

Cetteherbegrimpante
de la famille

du chanvre, cousine du
… cannabis

etde l’ortie, estutiliséed
epuis lanuit

des tempspourcompen
ser la saveur

sucréedumalt et ajoute
rde l’arôme

etde l’amertume, toute
noffrantdes

vertus de conservation
naturelle.

Mondialisation oblige
, les pro-

ducteursbelgesdecet «o
rvert»bras-

sicole ontprogressivem
entdélaissé

les variétés amères, plu
s assez com-

pétitives face aux gran
des surfaces

agricolesdisponiblesen
Allemagne

ouenAmérique,pour s
econcentrer

sur le houblon aromat
ique. La de-

mandereculant inexora
blement, les

surfaces affectées à la
culture du

houblon se sont rédui
tes au fil des

décennies.

Whitbread Golding

Il yaquelquesannées, le
schampsde

houblonoccupaient en
coreplusde

800 hectares enBelgiq
ue. La super-

ficieglobaleplafonnea
ujourd’huià

158hectares, essentielle
mentdans la

régiondePoperinge, en
Flandreoc-

cidentale, berceau hist
orique de la

production belge de h
oublon. Un

plongeon qui s’expliq
ue en partie

par l’apparition, il y a q
uelques an-

nées,d’unemaladiequi
adéciméles

plantsdenombreusese
xploitations.

Mais la demande rep
rend vi-

gueur.
Depuis 2012, legéantA

B InBev se

fournit chez Eric Laga
che, le plus

grand producteur de
houblon du

pays, enWhitbreadGol
ding,uneva-

riétédehoublontrèsaro
matique,au

goût légèrement citron
né, dont il a

fait unde ses fers de lan
ce.

LebrasseurdeLouvain
achoisi le

houblonnierouest-flam
andcomme

fournisseur unique de
cette variété

de houblon pour arom
atiser une

des trois déclinaisons
de sa Leffe

Royale –elleest égalem
entproduite

avec deux autres varié
tés de hou-

blon, leCascadeaméric
ainet leMa-

puche argentin.

800 nouvelles
brasseries
«LeWhitbreadGolding e

st le houblon

aromatique le plus access
ible. On peut

le trouver un peu partou
t. Mais nous

avonspréféré soutenir lap
roduction lo-

cale», dit une porte
-parole du

groupe.
Au succèsde cettebière

à l’amer-

tume légère vient s’ajo
uter l’émer-

gence de nouvelles init
iatives bras-

sicoles. «Depuis un an, la
demande de

houblon est à nouveau
orientée à la

hausse. Rienqu’auxEtats
-Unis, plusde

800 nouvellesbrasseries o
nt été créées.

Ce succès incite les 23 cu
ltivateurs de

houblon de la région à d
évelopper de

nouvelles variétés ou à re
ndre vie aux

anciennes.Car lademand
edépasse l’of-

fre, ce qui ouvre de nouve
lles perspec-

tives», souligne Eric Lag
ache.

Celui-cinedit rien sur l
enombre

de ses clients.

Mais le redémarrage d
es ventes

dehoublon le faitpresq
ue regretter

de ne pas être plus jeun
e. «Si j’avais

25 ans de moins, j’achète
rais des sur-

faces pour portermon ex
ploitation de

22 hectaresà50, voire 10
0 hectares. Et

j’achèterais enWallonie: l
e terrainyest

moins cher et il y amoins
deventqu’ici,

même si nous bénéficio
ns du climat

maritime tempéré», dit-il
.

Grâce à l’essor des br
asseries américaines, la culture d

u houblon repart à la
hausse depuis un an.

© PHOTONEWS

LE RÉSUMÉ

La multiplication des petite
s

brasseries locales, au
x

Etats-Unis notamment,

contribue à relancer la
pro-

duction de houblon.

À Poperinge, le centre

névralgique du houblo
n

belge, aB InBev a choisi le

plus gros producteur
du

pays pour se fournir e
n hou-

blonWhitbread Golding

pour aromatiser sa Leffe

Royale.

avec un client tel qu’a
B

InBev, Eric Lagache espère

voir son exploitation re
partir

du bon pied.

La gobeleterie est reparti
e sur de

nouvelles bases avec l’arr
ivée

d’unnouveaupartenaire
finan-

cier flamand. 2015 sera en
néga-

tif,mais la tendance est p
ositive.

Depuis l’arrivéed’unno
uveauparte-

naire financier flaman
d, la gobele-

terie sonégienne Duro
bor peut re-

partir sur de nouvelle
s bases. Ce

groupe de 18 investisse
urs, fédérés

par le cabinet SDM val
orum, amis

4,36 millions d’euros
sur la table

sous forme de prêt
à Durobor

Group.Dequoidégager
l’horizonde

l’entreprise. «Depuis cem
oment, dans

un contexte économique
très difficile,

ma préoccupationmajeu
re a été de re-

trouver un actionnaire-i
nvestisseur à

nos côtés» explique Fréd
éric Jouret,

patrondeDurobor.

Retournement en 2016

Durobor Production
a perdu de

l’argent ces trois dernie
rs exercices

«et 2015 sera encore en n
égatif» pré-

vient Frédéric Jouret, «m
ais l’objectif

est de dégager un cash flo
w positif dès

2016».
La gobeleterie sonégie

nne, avec

ses 240 emplois, a mis
en place un

business plan qui port
e son chiffre

d’affaires à 30 million
s d’euros en

2018 (22millions en 20
14).

Le premier trimestre
2015 s’af-

ficheenprogressionde
quelque15%

par rapport à 2014, l’en
treprise ex-

portant80%desonchif
fred’affaires

vers plus de 40pays dif
férents.

«Une tendance haussière
qui reste

biensûràconfirmer», com
mentepru-

demment l’administrat
eurdélégué.

Pour atteindre ses obje
ctifs, Du-

robormise sur ses nouv
elles collec-

tions, avec des création
s propres, et

de nouveauxpackaging
s.

«Nous soutenons les effo
rts de re-

dressement de cette entre
prise, dans le

strict respectdes règlesde
marchéetdes

législations européenne
s», indique

Jean-ClaudeMarcourta
vantdequit-

ter Soignies. Pour rapp
el, la Sogepa

a acquis dernièrement
la totalité de

l’immobilier deDurobo
rpour apu-

rer un prêt de 14 milli
ons pour la

constructiond’un four
.

HUGO LEBLUD

Duroborvise
uncash-flowpositif en20
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«Si j’avais 25 ans de

moins, j’achèterais

des surfaces en plus,

y compris en

Wallonie.»

ERIC LaGaCHE

PRODUCTEUR DE HOUBLON,

FOURNISSEUR D’aB INBEV

PUBLICITÉ

«Nous soutenons

les efforts de

redressement de

cette entreprise.»

JEaN-CLaUDEMaRCOURT

MINISTREWaLLON DE L’éCONOMIE

«On a voulu lancer

lemouvement.

L’idée, c’est

qu’au-delà de nous

quatre, d’autres

semobilisent.»

PaTRICK POUYaNNé

DIRECTEUR GéNéRaL

DE TOTaL

L’Europe est parvenue
vendredi à

mettre en orbite avec su
ccès deux

nouveaux satellites po
ur son sys-

tème de navigation G
alileo, qui

vise à réduire sa dépe
ndance à

l’égard duGPS américa
in tout en

améliorant les services r
endusaux

utilisateurs. Un lanc
eur russe

Soyouz aplacé enorbit
e depuis le

Centre spatial guyanais
de Sinna-

mary le 9
e et le 10e satellites de la

constellationGalileo, q
ui doit en

compter 30 d’ici 2020
(dont plu-

sieursderéserve). Le 11
e et le 12e sa-

tellitesdevraientêtre la
ncésendé-

cembre, à nouveau par
une fusée

Soyouz. Ensuite, ce sera
au tourde

la fusée Ariane 5 ES d’o
pérer, avec

quatre satellites, sansd
outeause-

cond semestre 2016. L’
Europe es-

père que fin 2016, ell
e aura dé-

ployéseize satellitesetq
ueGalileo

sera enmesure de rend
re ses pre-

miers services aux utilis
ateurs.

Enchargede la supervi
sionde 123

banques depuis novem
bre der-

nier, la BCE vient d’aj
outer 100

nouveaux noms à la lis
te. Il s’agit

de petites banques j
ugées ris-

quées. Néanmoins, leu
r identité

reste toutefois floue, to
ut comme

le rôleexactde labanqu
ecentrale

dans la surveillance.

Jusqu’ici, la BCE avait j
eté son

dévolu sur les banques
dites sys-

témiques, à savoir ces
établisse-

mentsdont la chute fer
ait vaciller

le système financier.
Les plus

petits acteurs restaien
t dès lors

sous la supervision d
es régula-

teurs nationaux en coo
rdination

avec la BCE. Il s’agissait
de répon-

dre notamment aux cra
intes alle-

mandes de voir le cont
rôle de ses

banques lui échapper.
D.LI.

Deuxnouveaux
satellites
pourGalileo

LaBCEétend
soncontrôle
sur lesbanques

AÉRIEN

ESPACE

SUPERVISION

La compagnie aérienne

espagnole Vueling est à

la recherche de 200nouv
eaux

pilotes afin de faire face

à son extension, prévue

dès l’été prochain.

Quatre grandes entrepris
es

françaises – Air Liquide,M
iche-

lin, Sodexo et Total – se so
nt en-

gagées à venir en aide au
x réfu-

giés accueillis en France p
ar des

actions concrètes.
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Entreprises

Industrie

Investeerders rond het 
management van 
SDM-Valorum redde het 
bijna failliete DUROBOR 
in Wallonie!

Bij Drisag verliezen 
de bomen hun bladeren 
nooit, zelfs niet 
in de herfst!
SST... Silent Shade Trees
Het hele jaar door zorgen onze Silent Shade Trees voor 
schaduw in uw kantoor.
De kruin, met een diameter van 150cm, is gemaakt 
van samengeperste polyestervezels waarop een print is 
aangebracht. 
Dit lichte materiaal is recycleerbaar, 
brandvertragend én geluidsabsorberend.
Daarom zorgen onze Silent Shade Trees 
ook voor stilte en akoestisch comfort.
Silent Shade Trees zijn verkrijgbaar in 3 hoogtes: 
250, 300 & 350cm
De stam is gemaakt van wit geëpoxeerd metaal.

In Memoriam Jos Vervoort,
ex-voorzitter Ontbijtclub Kempen
We betreuren het overlijden van Jos Vervoort, ex-voorzitter en jarenlang bestuurslid.  
Bij deze namens onze club onze oprecht blijk van deelneming aan Nora en haar 
dierbaren.

LENSONLINE, een sterk groeiend bedrijf dat ooglenzen verkoopt in Belgie, 
Nederland, Frankrijk, Italie en Spanje haalt pers door sterke overnames. Lensonline 
behoort tot de bedrijvengroep welke uitgebouwd wordt in de schoot van de private 
equity fondsen opgezet en uitgebouwd door onze leden Dirk Thys en Jan Verbrugge.

92 97 40                             

7
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WERELDSE 
TEMMEN

DON MCLEAN
The American 
Troubadour

met vooraf JARROD DICKENSON

THE 
WATERBOYS

eg

ij de
 eva-
voor
e en
elen

Ant-
over-
eren.
stop-
oek-
 uit-

d het
arkt
ken.
nlijk
.  (mf)

n

len ook persoonlijk en deskundigadvies als ze lenzen kopen. Daaromgeven we de mogelijkheid om onzelenzen op te halen bij een opticien.Zo krijgen onze klanten het bestevan twee werelden’,  zegt Cuperus.
Internationale doorbraak

LensOnline sloot een overeen-komst met twintig Nederlandse op-ticiens en lanceert de Nederlandsewebsite lensonline.nl. ‘We zijn nuook marktleider in Italië, waar wede grootste Italiaanse internetwin-kels voor contactlenzen kochten’,zegt Cuperus. ‘In Italië zijn we be-kend als 1000Lenti. We hebben erin Treviso vier werknemers die demarketing voor Italië doen. Sindskort hebben we ook internetwin-kels in Frankrijk en Spanje. De mar-keting gebeurt telkens in die lan-den zelf, maar de lenzen wordenvanuit Antwerpen opgestuurd. Ookde klantendienst en de boekhou-ding blijven hier. We hebben in Ant-werpen twaalf vaste werknemersen achttien freelancers, maar wil-len ons personeelsbestand binnen-kort flink uitbreiden.’ (cwil)
 

De verkoop van lenzen via hetinternet zit in de lift.  ‘Wij hebbennu 120.000 klanten in België. Vorigjaar waren dat er nog geen 100.000’,zegt Luc Cuperus, algemeen direc-teur van LensOnline dat zijn hoofd-kantoor heeft in de Lange Lobroek-straat in Antwerpen. 
‘De Belg koopt steeds vaker lenzenonline, omdat het aanbod daar gro-ter is. Onze klanten kunnen de con-tactlenzen thuis laten leveren of zegratis ophalen bij een van de 65 op-ticiens met wie we samenwerken.’Volgens LensOnline koopt onge-veer tien procent van de Belgenlenzen via het internet. De anderenegentig procent gaat naar een op-ticien. ‘Wij beseffen dat de internet-markt limieten heeft. Mensen wil-

LensOnline breekt door in Europa

LensOnline is nu marktleider in Italië. © rr

ANTWERPEN

Het Antwerpse bedrijf 
LensOnline, dat contactlenzen
verkoopt via het internet, is 
marktleider geworden in Italië
en lanceert onlinewinkels in 
Spanje en Frankrijk. 

I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t
De Standaard/Antwerpen 12/09/2015, bladzijden 38 & 39All rights reserved. Gebruik and reproductieenkel mits toelating van de uitgevervia De Standaard/Antwerpen
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Imam 
doorbreekt 
taboe verdoofd 
offeren
Antwerps imam Sulayman

Van Ael doorbreekt het taboe 
over verdoofd slachten. Vol-
gens hem laat de islamitische 
jurisprudentie dat toe als aan 
enkele voorwaarden wordt vol-daan. Hij postte zijn visie op 
Facebook. De imam is zeer po-pulair bij jonge moslims.
Een neutraal onderzoeksbu-
reau moet voor eens en altijd 
uitmaken of het dier al dan 
niet minder lijdt als het wordt verdoofd. Als het dier minder 
lijdt, is het verdoven toegela-
ten. Het kleine percentage die-ren dat eventueel zou sterven, mag volgens de imam geen be-letsel zijn, aangezien dit een 
uitzondering op de regel is.
Dierenrechtenorganisatie Gaia komt tussenbeide in het kort-
geding dat moslimorganisaties aanspanden tegen Vlaams mi-
nister Weyts (N-VA). ’We slui-
ten ons aan bij de Vlaamse mi-nister van Dierenwelzijn, die 
zijn plicht doet: de wet toepas-sen en verzekeren dat de wet 
wordt nageleefd’, zegt voorzit-
ter Michel Vandenbosch. (svw)

SVEN VAN HAEZENDONCK
MECHELEN  | Na de bouw vaneen ondergrondse tentoonstel-lingsruimte enkele jaren geledenbeginnen dit najaar opnieuw werk-zaamheden om Busleyden om tevormen tot een volwaardig, heden-daags stadsmuseum. ‘We vernieu-wen alle technieken en installatieszoals de elektriciteit en de verlich-ting. Tegelijk maken we het hele ge-bouw toegankelijk, zowel met liftenals hellende vlakken’, zegt schepenvan Cultuur Björn Siffer (Groen). Minstens even ingrijpend is de in-houdelijke invulling van het nieu-we stadsmuseum. Daarvoor hooptde stad op subsidies van Vlaams mi-nister Ben Weyts (N-VA). ’Met deBourgondische periode willen wein ons museum de belangrijkste pe-riode uit de geschiedenis van onzestad belichten, toen Mechelen opEuropees vlak mee een hoofdrol

speelde’, zegt schepen Siffer.Met dat concept wil de stad niet al-leen de Mechelse bezoeker en debinnenlandse toerist aanspreken,maar ook een ruim internationaalpubliek. 
Het project moet maken dat Me-chelen zich kan meten met bekendekunststeden als Brugge en Gent.’In ons stadsmuseum willen we deeigen topstukken tonen, zoals hetkoorboek van Margareta van Oos-tenrijk en de unieke Besloten Hof-jes. Tegelijk willen we collectie-stukken uit beroemde Europesemusea in bruikleen vragen, maarzonder steun is zo’n project niethaalbaar’, zegt Siffer. 

Mechelen kan daarvoor alvast reke-nen op samenwerking met het Ko-ninklijk Museum voor Schone Kun-sten Antwerpen. ‘We kunnen sa-men mooie dingen doen’, zegt Man-fred Sellink, hoofddirecteur en

hoofddirecteur van dat KMSKA. Heidi De Nijn, departementshoofdculturele zaken bij de stad, onder-streept graag het belang van deBourgondische periode. ’Karel DeStoute, zoon van Filips De Goededie de belangrijkste hertog was,vestigde in de vijftiende eeuw in on-ze stad de twee belangrijkste cen-trale raden: de Rekenkamer voor fi-nanciën en het Parlement van Me-chelen, het hoogste gerechtshof.

Onder zijn bewind werd Mechelendus een soort van bestuurlijkehoofdstad van het noordelijke ge-bied van zijn uitgestrekte rijk ‘lespays de par deçà’, of de huidige Be-nelux en Noord-Frankrijk.’ 
Al was het vooral de derde echtge-note van Karel, de Engelse prinsesMargareta van York, die zich als we-duwe in Mechelen vestigde in dehuidige stadsschouwburg. ‘Dankzijhaar kwam onze stad politiek, cul-tureel en economisch sterk op dekaart’, zegt De Nijn.  

De landvoogdes van de Nederlan-den voedde kinderen op van haarbroer Filips de Schone die jongstierf. ‘Dat deed ze in het Hof vanSavoye, vandaag het gerechtshof.Zo heeft Karel V als kind dus veeltijd doorgebracht in Mechelen’, zegtDe Nijn. Het is die roemrijke perio-de die Mechelen in de verf wil zet-ten. 

Als het lukt, dan wordt het nieuwe stadsmuseum in Mechelen eentje van internationaal 
niveau. Eind deze maand dient de stad bij de Vlaamse overheid een dossier in om het Hof 
van Busleyden tegen 2018 deels in te richten als Bourgondisch paleis.

We willen de eigen
topstukken tonen,
maar ook stukken
uit beroemde 
Europese musea’
BJÖRN SIFFER
Schepen van Cultuur

SUBSIDIES VOOR BOURGONDISCH PALEIS IN HOF VAN BUSLEYDEN

Mechelen plant museum
van internationaal niveau

ANTWERPEN

Café dicht wegens drugshandelLoco, een café aan de Turnhoutsebaan in Antwerpen,moet vier maanden de deuren sluiten. Dat heeft het  sche-pencollege beslist. Omdat op de stoep dikwijls mensendoelloos rondhingen, voerde de politie een controle uit.Vijf illegale personen werden gecontroleerd.  Een van henhad 1.210,59 euro in zijn schoenen verstopt. Een anderewerd betrapt met 101,31 gram cocaïne en 1,83 gram heroï-ne. Nog een andere had 7,03 gram cocaïne op zak, goedvoor 25 gebruiksdosissen. Bovendien vond de politie5,41 gram cocaïne  in de biljarttafel en 5,12 gram heroïnein het café. (jbs)

ANTWERPEN
Havenhuis begint te schitteren
Amper een week nadat de eerste glaskader wasvastgemaakt aan het Nieuwe Havenhuis in Antwer-pen, blijkt het gevelbedrijf Groven Plus uit Puurs ervaart achter te zetten. Vrijdag was al een flink deelvan de westelijke kant van de  ‘voorsteven’ van debovenbouw met glaselementen bezet, die als dia-manten schitteren. (pvb)

De glaselementen op
de ‘voorsteven’. © was

Dit jaar beginnen werkzaamheden om het Hof van Busleyden om te vormen tot een hedendaags stadsmuseum. © rr
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MRT

JOE  
SATRIANI
The Shockwave Tour

met vooraf MARKUS JAMES 
en achteraf DJ BUTSENZELLER

- ism Classic 21 -

BIJNA 
KLAAR!
Kom nu zondag tijdens Open 
Monumentendag een kijkje 
nemen naar het resultaat van 

de grote renovatiewerken in De 
Roma! Het heropeningsfeest 
volgende donderdagavond is 
helaas al volledig uitverkocht.

GRATIS VAN 10u TOT 18u
video en persoonlijke uitleg 

over de werken + stoelenactie
+ ticketverkoop

7
OKT

27
SEP

WERELDSE 
STEMMEN

29 SEPTEMBER 
MARIA FARANTOURI 

THE BEST OF THEODORAKIS 
THE 90 TH BIRTHDAY TRIBUTE

15 OKTOBER 
SOUAD MASSI 

AL MUTAKALIMÛN

DON MCLEAN
The American 
Troubadour

met vooraf JARROD DICKENSON

4
OKT

THE 
WATERBOYS

met vooraf  
FREDDIE STEVENSON 

en achteraf  
DJ WILLEM JONGENEELEN

ESSEN

Zes maanden rijverbod
voor dodelijk ongeval
Paul V. (45) uit Wuustwezel werd vrijdag door de Ant-werpse politierechter veroordeeld tot drie maanden celmet uitstel, 3.000 euro boete en zes maanden rijverbod. Hijverleende op 6 juli vorig jaar op een kruispunt in Essengeen voorrang aan motorrijder Kevin M. (25). M. was opslag dood, zijn vriendin die achterop zat, raakte zwaarge-wond en lag bijna drie weken in het ziekenhuis.  Paul V.had de vrijspraak gevraagd, volgens hem reed de motor-fietser aan hoge snelheid op het fietspad.  (blg)

GEEL

Gazet van Geel  
overgenomen door De Press
Na 40 jaar laat de familie Meeus de Gazet van Geelover aan Drukkerij De Press uit Laakdal. Een traditievan 162 jaar lokale krant wordt zo verder gezet. IsabelMeeus is overtuigd van een mooie toekomst voor de lo-kale kranten. Voor lezers zal er niets veranderen, de viermedewerkers maken mee de overstap. De Press nam ook het Geelse maandblad Go For It overvan Aroma. Het zal voortaan verschijnen onder denaam Close Magazine. (male)

MECHELEN

Pizzakoerier reed
onder invloed van drugs
De lokale politie van Mechelen stelde weer enkele proces-sen-verbaal op tegen roekeloze pizzakoeriers en anderehuis-aan-huisleveranciers in Mechelen. Zo werd in de bin-nenstad een pizzakoerier betrapt die onder invloed van can-nabis was. Het viel de agenten in de Hoogstraat op dat debromfietser erg gehaast was. De politie trof de man evenlater aan bij een klant in de De Langhestraat. Uit de speek-seltest bleek dat de man cannabis had gebruikt. De brom-fietser moest zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. (svh)

ANTWERPEN |  Aan de Oudaan,Markgravelei, Lange Lobroek-straat en Schoenmarkt-Geefstraatworden de stoplichten verwijderd.‘We zagen dat daar onveilige situa-ties ontstonden, doordat wegge-bruikers de lichten negeerden’,zegt schepen voor mobiliteit Koen

Kennis (N-VA). ‘Om stoplichten teomzeilen, zoeken automobilistenvaak naar alternatieve routes doorwoonwijken. Door de lichten wegte halen, zal ook het sluipverkeerverminderen.’

Proef verlengd 

Op drie van de zeven kruispuntenwaar het proefproject liep, wordtde proefperiode verlengd. Daar ishet nog niet helemaal duidelijk ofhet uitschakelen van de verkeers-lichten wel een verbetering is. Hetgaat om de kruispunten  Oranje-straat-Dambruggestraat, Bres-straat-Paleisstraat en Balans-straat-Broederminstraat.
De stad heeft buurtbewoners enscholen en bedrijven uit de buurtaangeschreven over het proefpro-

Antwerpen haalt vier stoplichten weg

Op vier plaatsen in Antwerpen
worden de stoplichten 
weggehaald omdat ze 
overbodig zijn. Die conclusie
werd getrokken na een 
proefproject, waarbij de 
lichten tijdelijk werden 
uitgeschakeld.

ject. De bedoeling is dat zij denieuwe verkeerssituatie mee eva-lueren en suggesties geven voorverbeteringen. Ook de politie ende stadsadministratie beoordelende nieuwe situaties.
Ook op andere plaatsen in Ant-werpen wil het stadsbestuur over-bodige stoplichten verwijderen.Volgende week worden de stop-lichten op de hoek van de Pothoek-straat en de Onderwijsstraat uit-geschakeld. Daarna wil de stad hetkruispunt van de Paardenmarkten de Rijnpoortvest aanpakken.Ook daar wordt waarschijnlijkeen proefproject voor opgezet.  (mf)

stadindialoog.be/verkeerslichten

SOMMIGE VERKEERSLICHTEN VEROORZAAKTEN SLUIPVERKEER 

Het licht bij deze oversteekplaats aan de Oudaan is al weg. De paal volgt later. © Patrick De Roo

len ook persoonlijk en deskundigadvies als ze lenzen kopen. Daaromgeven we de mogelijkheid om onzelenzen op te halen bij een opticien.Zo krijgen onze klanten het bestevan twee werelden’,  zegt Cuperus.
Internationale doorbraak

LensOnline sloot een overeen-komst met twintig Nederlandse op-ticiens en lanceert de Nederlandsewebsite lensonline.nl. ‘We zijn nuook marktleider in Italië, waar wede grootste Italiaanse internetwin-kels voor contactlenzen kochten’,zegt Cuperus. ‘In Italië zijn we be-kend als 1000Lenti. We hebben erin Treviso vier werknemers die demarketing voor Italië doen. Sindskort hebben we ook internetwin-kels in Frankrijk en Spanje. De mar-keting gebeurt telkens in die lan-den zelf, maar de lenzen wordenvanuit Antwerpen opgestuurd. Ookde klantendienst en de boekhou-ding blijven hier. We hebben in Ant-werpen twaalf vaste werknemersen achttien freelancers, maar wil-len ons personeelsbestand binnen-kort flink uitbreiden.’ (cwil)
 

De verkoop van lenzen via hetinternet zit in de lift.  ‘Wij hebbennu 120.000 klanten in België. Vorigjaar waren dat er nog geen 100.000’,zegt Luc Cuperus, algemeen direc-teur van LensOnline dat zijn hoofd-kantoor heeft in de Lange Lobroek-straat in Antwerpen. 
‘De Belg koopt steeds vaker lenzenonline, omdat het aanbod daar gro-ter is. Onze klanten kunnen de con-tactlenzen thuis laten leveren of zegratis ophalen bij een van de 65 op-ticiens met wie we samenwerken.’Volgens LensOnline koopt onge-veer tien procent van de Belgenlenzen via het internet. De anderenegentig procent gaat naar een op-ticien. ‘Wij beseffen dat de internet-markt limieten heeft. Mensen wil-

LensOnline breekt door in Europa

LensOnline is nu marktleider in Italië. © rr

ANTWERPEN

Het Antwerpse bedrijf 
LensOnline, dat contactlenzen
verkoopt via het internet, is 
marktleider geworden in Italië
en lanceert onlinewinkels in 
Spanje en Frankrijk. 



Ludo Vermeulen 
“Arbeidsrecht? Never a dull moment!”

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@no-
vatio.be) | Patrik De Cat (Decatechnic - patrik.decat@deca.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) | Jan Verbrugge (SDM-Valorum - jverbrugge@
sdm-valorum.be) | Dirk Thys (Thys Bouwprojecten - dirk.thys@thysbp.be) | Wim Heylen (Groep 
Heylen - wim.heylen@groepheylen.be) | Koen Vanlommel (Netropolix - koen.vanlommel@netro-
polix.be) | Pierre Stubbe (Stubbe draai- en freeswerk - pierre@stubbemetaalbewerking.be)

OCK Bestuur 2014-2015

“Het Belgische recht is vandaag de dag een ingewikkeld kluwen 
van wetten en regels. En dat geldt a fortiori  voor het arbeids-
recht en het socialezekerheidsrecht. Het is voor werkgevers dan 
ook niet altijd eenvoudig om in de vele aspecten van de Human 
Resources de meest geschikte legale weg te bewandelen. En dan 
komen wij in beeld.  In plaats van een zaak uit te vechten voor de 
rechtbank is het voor ondernemers veel beter om vooraf  de juis-
te, juridisch onderbouwde maatregelen te nemen.  Wij worden 
als advocaten nog veel te vaak geassocieerd met de rechtbank. 
Zelf ben ik de eerste acht maanden van dit jaar amper drie keer 
naar de rechtbank getrokken. Alle andere tijd ging naar het advi-
seren en bijstaan van onze cliënten met als doel de onderneming 
dusdanig te organiseren dat rechtszaken worden vermeden.”

Aan het woord is Ludo Vermeulen, stichter van het advocaten-
kantoor Vermeulen Heylen Michiels De Graeve in Herselt.  De 
onderneming telt momenteel 11 zelfstandige advocaten en 5 
administratieve medewerkers. Hun specialisatie: arbeidsrecht en 
socialezekerheidsrecht.

Buitenbeentje
“Wat dat betreft zijn wij veeleer een buitenbeentje,” zegt Ludo 
Vermeulen. “We zijn het enige advocatenkantoor in de Kempen 
dat zich voluit op deze niche heeft gegooid. De interesse voor het 
sociaal recht zat er bij mij al heel vroeg in. Dat is voornamelijk 
een gevolg van het feit dat mijn vader directeur was van een soci-
aal secretariaat in Westerlo. De materie interesseerde me van bij 
het begin en tijdens mijn rechtenstudies ging mijn aandacht dan 
ook specifiek naar dat aspect van het recht.”
“In ons kantoor gaan we in die specialisatie heel ver. Zo hebben 
telkens twee medewerkers zich gespecialiseerd in één of andere 
subcategorie zoals arbeidsongevallen, aanvullende pensioenen, 
discriminatie op de werkvloer, overnames, bedrijfswagens, pro-
cedures met de RSZ, enz. Voor elke niche hebben we een expert 
in huis.”

De wet: eeuwig in beweging
“Voor werkgevers en werknemers is het vandaag de dag een 
haast onmogelijke taak om van alle nieuwe wetgeving rond so-
ciaal recht op de hoogte te zijn. De wetten in ons land wijzigen 
voortdurend. Wie als advocaat gedurende een jaar op wereld-
reis gaat, zal bij zijn terugkomst heel wat studiewerk hebben 
om weer bij te benen.  En dat geldt voor alle aspecten van het 
arbeidsrecht. De wetgeving op de bedrijfswagens is de jong-
ste tien jaar minstens drie keer helemaal omgegooid. Ook de 
gelijkschakeling tussen de statuten van arbeiders en bedienden 
heeft heel wat voeten in de aarde gehad. En dat is nog lang niet 
gedaan. Binnenkort zijn er weer sociale verkiezingen. Ook die 
moeten elke vier jaar weer aan andere regels voldoen.  Voor een 

ondernemers is het hopeloos om van dat alles op de hoogte te 
blijven. Multinationals hebben vaak wel een eigen voltijdse jurist 
in huis, maar ook voor die persoon is het onmogelijk om van alle 
nieuwigheden en nuances in die veelheid van aspecten van het 
sociaal recht op de hoogte te zijn. Voor een KMO-bedrijfsleider 
ligt het nog moeilijker. Maar het is net voor deze categorie van 
ondernemingen dat wij bijzonder nuttig kunnen zijn met ons ad-
vies en onze begeleiding.”

Advies voor ondernemers
“Wij helpen ondernemers bij het realiseren van hun doelstellin-
gen. Op het vlak van HR betekenen wij ongetwijfeld een meer-
waarde.  Zo onder andere bij beslissingen omtrent de verloning. 
Wij kunnen de vele mogelijkheden van diverse wettelijke loon-
pakketten voorstellen en samen met de ondernemer de beste op-
lossing kiezen. “
Vermeulen Heylen Michiels De Graeve werkt momenteel vanuit 
twee kantoren: in Herselt en Mechelen. “Ons kantoor in Meche-
len is zowat anderhalf jaar geleden opgestart. We hebben voor 
Mechelen gekozen omdat we in die regio een lacune vaststelden 
wat het aanbod van advocaten die gespecialiseerd zijn in ar-
beidsrecht betreft.  Driekwart van ons cliënteel bestaat uit werk-
gevers. De meesten uit de Kempen, maar verder ook uit heel 
Vlaanderen en daarbuiten.”

Nieuwsbrief en Spitsuur
“De meeste ondernemers leren ons kennen via mond-aan-mond-
reclame. Maar ook via onze maandelijkse nieuwsbrief met juri-
dische info en onze ontbijtseminaries die we twee keer per jaar 
houden met als titel Spitsuur HR.  De onderwerpen die we aan-
snijden zijn heel gevarieerd. That’s life – voor een advocaat in het 
arbeidsrecht – never a dull moment.”
En mocht hij toch even willen ontsnappen uit de sfeer van wetboe-
ken en wetteksten, dan vinden we Ludo terug achter de toetsen 
bij een dixielandband.  Never a dull moment. We geloven het 
graag.
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Ludo Vermeulen
Tel.: 014 54 68 43
info@vermeulen-law.be
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5 administratieve bedienden
motto: “Alles kan beter”


