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Beste Leden,

Onlangs hebben we een beperkte bevraging onder onze leden gedaan over hun gevoel bij 
onze nieuwsbrief en digitale of hybride versies van onze ontbijtsessies.  Het verheugt ons 
te weten dat de nieuwsbrief in zijn huidige vorm “gesmaakt” wordt.  Ik daag jullie uit om 
de aanpassingen op te merken.  Het gaat over details 😌   Binnenkort gaan jullie kunnen 
aangeven of je de nieuwsbrief ook nog op papier wenst te ontvangen en we gaan terug meer 
oproepen om ons nieuws te laten weten.  Bij deze dus de eerste oproep.  Alvast dank voor uw 
medewerking om onze nieuwsbrieven inhoudelijk rijker te laten worden.  In April zal Koen De 
Leus onze spreker zijn.  Sowieso digitaal maar als het kan gaan we dit hybride organiseren.  
We komen hier snel op terug.

Data werkingsjaar – Save the Date
22/04/2021 _____________________ Koen De Leus – Digitaal of Hybride

20/05/2021 _____________________ Nog in te vullen
AFHANKELIJK VAN COVID19

Met warme groeten,
Koen Vanlommel

Voorzitter 2020 - 2021



moeilijk jaar, ook voor onze klanten en werknemers. Met deze 
nominatie wordt ons harde werk toch erkend, en in deze tijden 
doet dat extra veel deugd.”
RoboJob bouwt robotisering voor de maakindustrie. Het bedrijf 
werd opgericht door Helmut De Roovere en Luc De Ceuster in 
2007. Vandaag heeft RoboJob meer dan 50 mensen in dienst en 
is het in gans West-Europa actief. RoboJob is gevestigd in Heist-op-
den-Berg en stelt hoofdzakelijk technische profielen te werk.
“Ik hoop dat we met deze nominatie RoboJob ook weer in de 
kijker kunnen zetten als een aantrekkelijke werkgever. Ondanks 
de huidige crisis blijft het moeilijk om sterke technische profielen 

aan te trekken, simpelweg omdat er een tekort aan is,” vertelt 
De Roovere. “Deze nominatie toont echter dat we ook in onze 
regio snel groeiende technologische bedrijven hebben waar er 
verschillende boeiende vacatures open staan.”
De prijsuitreiking voor de Trends Gazellen vindt plaats op 
17 maart 2021.

RoboJob opnieuw genomineerd voor Trends Gazellen 
HEIST-OP-DEN-BERG – Na een jaar onderbreking heeft RoboJob 
opnieuw een nominatie op zak voor de Trends Gazellen. Voor 
het eerst werd RoboJob genomineerd in de categorie Grote 
Ondernemingen. De twee bronzen medailles die de Heistse 
automatiseringsspecialist eerder kon wegkapen, waren in de 
categorie Kleine Ondernemingen.

RoboJob werd nu voor het eerst genomineerd in de categorie 
Grote Ondernemingen.
“De Trends Gazellen betekenen in België toch wel iets,” vertelt 
oprichter en CEO Helmut De Roovere. “Iedereen in België kent 
deze prijzen en weet waarvoor ze staan. We zijn dan ook in de 
wolken met deze nieuwe nominatie. 2020 was voor iedereen een 
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DCM uit Grobbendonk 
krijgt het label voor 
CO2-neutraal bedrijf. 
Dit certificaat garandeert dat bedrijven actief hun lokale en wereld-
wijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren om zo 
CO2-neutraal te worden. 

De producent van organische meststoffen uit Grobbendonk 
nam in 2020 een volledig energieneutraal kantoorgebouw in 
gebruik, en besteedt veel aandacht aan een zo efficiënt mogelijk 
productieproces. “Elke stap die we met DCM zetten, doen we met 
de milieuaspecten in ons achterhoofd. Zonnepanelen voorzien ons 
gebouw van elektriciteit, en de verwarming en koeling gebeurt via 
betonkernactivering”, verduidelijkt ceo Tom De Ceuster.

Nullozerstatuut
“Onze innovatiecel – de R&D-afdeling zeg maar – werkt specifiek 
op vernieuwingen met een maximale zorg voor de natuur. We zijn 
sinds 2011 houder van het nullozer-statuut, wat betekent dat we 
geen afvalwater uit het productieproces lozen.”

Productie uit reststromen
DCM is een onderdeel van Groep De Ceuster. Het familiebedrijf 
is opgericht door vader Herman in 1976. “Toen was kunstmest 
nog de norm, maar mijn vader brak die trend door organische 
meststoffen op de markt te brengen.” Die worden voornamelijk 
geproduceerd uit reststromen van de voedingsindustrie, zoals 
druivenpitten, aardappelschillen en kippenveren. Binnen het 
Kempense familiebedrijf Groep De Ceuster werken in totaal 440 
werknemers, waarvan 225 bij DCM. De groep maakte vorig jaar 
een omzet van 250 miljoen euro.dan 60 stockmodellen.

PFL te gast op VRT nieuws 
Marktleider in het ondersteunen van online 
events. 
Op vraag van één van PFL’s internationale klanten om een 
creatieve en duurzame oplossing te vinden voor hun jaarlijkse 
salesmeeting in Taiwan hebben we voor hen toen op 16 
locaties over de wereld verspreid hybride events opgezet.  
Dus 16 events met elke max 100 personen; allen met elkaar 
verbonden tot één event.
De deelnemers hoefden niet meer te reizen, maar gingen lokaal 
naar hun hub. Het bedrijf bespaarde dankzij deze multi-hub-
oplossing niet alleen 400.000 euro aan reis- en verblijfskosten 
maar droeg op deze manier ook zijn steentje bij aan het milieu ! 
Reken maar even uit als al deze medewerkers zich gaan 
verplaatsen met vliegtuig en taxi ….

In maart vorig jaar, zagen wij ons orderboek gigantisch 
krimpen. Toen hebben we beslist ons tijdelijk volledig op 
de online events te richten. We zijn naar een hoger level 
geschakeld en dat ging gelukkig niet onopgemerkt voorbij. 
Klanten die op zoek zijn naar een online oplossing, voor hun 
jaarlijks live event, kunnen bij ons terecht.
Voor elk type event hebben we een oplossing; of het nu een 
netwerkevent, een beurs, een congres of een festival is; wij 
hebben hiervoor de juiste tools om onze klanten te ontzorgen.

Zo hebben we bijvoorbeeld het event EUSEW 2020 voor 
de Europese commissie ondersteund. Dit Sustainable Energy 
Week event vindt normaal jaarlijks LIVE plaats voor gemiddeld 
4000 deelnemers. Het online event mocht rekenen op meer 
dan 6000 deelnemers.

We hebben hiervoor in ons congrescentrum WIMEC te 
Turnhout een regie gebouwd.
Zelfs voor onze normen was die heel indrukwekkend.  Een 
hal van 1200m² vol met regie en controle schermen voor de 
verschillende streams en sprekers in goede banen te leiden.
De organisatie van dit event was super tevreden, wat resulteerde 
in nog meer aanvragen voor de Europese commissie.

Kort nadien hebben we in Wimec een aantal vaste, instapklare 
online studio’s gebouwd:
Dit gaat van een gezellige woonkamer studio, een grote tv 
tafel studio,  … tot een XXXL green key studio, waar we de 
sprekers/performers in éénder welke (virtuele) wereld kunnen 
plaatsen.
Dit werd zo gesmaakt door onze klanten, dat we besloten 
hebben, om ook vaste online studio’s te bouwen in Antwerp 
Expo, Watt 17 (Heusden-Zolder) en Crowne Plaza Brussel.

En deze laatste heeft zelfs de aandacht getrokken van het 
VRT nieuws https://vimeo.com/507910425

De volgende studio’s die we gaan bouwen zijn in Barcelona, 
waar we sinds kort onze eerste buitenlandse vestiging hebben 
opgericht. Dit kadert in een meerjarenplan om onze klanten de 
meest duurzame congres en event oplossing te kunnen bieden 
binnen Europa.
U wenst nog wat meer info: via deze link op het internet kan u 
het verslag lezen van VOKA nationaal: 
https://plansamengroeien.be/idee/pfl

SDM-VALORUM 
begeleidt IGUANA 
in verkoop aan het 
Limburgse Youston
IGUANA is een bedrijf dat een eigen Document 
Management Software ontwikkelde en dat koppelt aan 
services om grote archieven te digitaliseren. Daarnaast bouwt 
het ook geavanceerde boekscanners onder het merk Qidenus. 
Het bedrijf met hoofdkwartier in Zaventem heeft vestigingen 
in Nederland, Cyprus, Praag en Wenen en werkt voor grote 
ziekenhuisgroepen, bibliotheken, musea en zowel openbare 
als privébedrijven.
De aandeelhouders Stéphane Horta en Herwig Eelen 
namen, na een aantal jaren van sterke groei en internationale 
expansie, SDM-Valorum onder de arm om een strategische 
partner te zoeken die de groei van het bedrijf kon bestendigen.
Na een internationale zoektocht werd die partner gevonden 
door SDM-Valorum in het Limburgse Youston, geleid door 
Peter Vansynghel en marktleider in de Benelux voor “digital 
scanning solutions”. Youston is een bedrijf dat grote archieven 
stockeert en desgewenst digitaliseert. Recent opende Youston 
nog een nieuw magazijn waar tot 5 miljoen archiefdozen 
opgeslagen kunnen worden.
Stéphane Horta zegt: “In Youston vinden we een zeer 
complementaire partner, die onze internationalisatie verder 
mee vorm gaat geven”. Voor de 75 werknemers van IGUANA 
is de toekomst aldus verzekerd. Stéphane Horta en Herwig 
Eelen blijven aan boord in de nieuwe groep.
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Van Haevermaet - wij blijven uw rechterhand
2020 was het jaar van de afstand. Vanaf dit jaar hopen we opnieuw de stap dichterbij te zetten. De nabije toekomst staat bij Van Havermaet 
daarom volledig in het teken van de banden extra aanhalen. Met onze klanten, met onze partners, met onze maeten. Om zo de evolutie in 
te zetten van brede adviseur naar actieve groeiversneller, te allen tijde als rechterhand. 

Van Havermaet blijft Van 
Havermaet
Intussen zijn we met meer dan 220 maeten. 
Met een aanpak die aan de basis niet 
verandert: we blijven de rechterhand voor 
onze vele bestaande en toekomstige klanten. 
Vanuit een persoonlijke aanpak, geënt op 
onze warme en familiale bedrijfscultuur. 
Waar we in voornamen spreken en niet in 
dossiernummers.
Bovendien blijven we dit doen als stand-
alone adviseur. In een markt waar de 
consolidatiedrang alsmaar groter wordt, 
kiezen wij er resoluut voor om onder eigen 
vlag verder te werken. Wij zijn ervan 
overtuigd dat wij – dankzij onze eigen visie, 
onze maeten en onze cultuur - onze klanten 
het beste kennen en hen kunnen bijstaan om 
hun groeiversnelling in te zetten.
Bedrijfsprocessen zijn voortdurend in 
beweging. Anno 2021 zijn volgende nieuwe 
diensten mogelijk bij Van Havermaet:

• Family Office
• HR Consulting
• Business Consulting 2.0

Technologie en digitale transformatie zijn 
onmisbaar, maar dat mag niet betekenen dat 
ze onbegrijpelijk worden. Door de komende 
jaren hier blijvend in te investeren, streven we 
naar twee dingen. Enerzijds de efficiëntie van 

onze processen blijven garanderen, zodat 
we snel, pragmatisch en voorspellend advies 
kunnen geven aan onze klanten. Anderzijds 
willen we dat de gebruikte technologie onze 
klanten niet alleen nieuwe inzichten verschaft, 
maar dat we naast het juiste antwoord ook 
de juiste vraag helpen stellen. 

Multidisciplinaire partnerships
Maar ook los van het techverhaal gaan 
we vanaf nu uitdrukkelijker en structureel 
op zoek naar nieuwe strategische en 
multidisciplinaire partnerships rondom onze 
vele kennisdomeinen. 

Meer en meer willen we de rol opnemen 
van spelverdeler: de juiste samenwerkingen 
opzetten met het oog op de beste oplossing 
voor de klant. Wij brengen de verschillende 
spelers, met al dan niet hun specifieke kennis 
en expertise, bij elkaar, waardoor we samen 
een nog betere dienst of product kunnen 
creëren. En dit doen we in de vorm van 
elk mogelijk samenwerkingsverband: van 
preferente samenwerking tot het oprichten 
van een joint venture. 
Ook voor onze eigen maeten bieden 
dergelijke constructies vele interessante 
toekomstmogelijkheden. 

Nieuwe horizonten verkennen
Om onze toekomststrategie extra kracht 
bij te zetten, kijken we ook letterlijk verder 
dan onze neuzen. Naast onze bestaande 
vestigingen in Hasselt, Genk, Lommel, 
Herentals en Brussel zullen onze maeten 
straks ook in Leuven neerstrijken. 

Maeten als groeiversnellers
Zoals reeds gezegd, vatten we de 
komende vijf jaar aan vanuit hetzelfde 
hart. Bovengenoemde maatschappelijke 
en sectorgebonden ontwikkelingen hebben 
onze focus echter doen verbreden. Naar 
nog meer gespecialiseerde diensten, nog 
meer strategische samenwerkingen, een 
nog duurzamere vennotenstructuur voor de 
toekomst. 

Met deze aanpak zijn onze maeten straks 
niet langer uitsluitend brede adviseurs, maar 
echte groeiversnellers. Voor onze klanten, 
maar ook voor zichzelf. Maar altijd én 
overal met respect voor de eigenheid, voor 
de identiteit, het verleden en de toekomst van 
iedere betrokken partner. Alleen zo bereiken 
we ons ultieme doel: een snelle en slimme 
groei op alle vlakken verzekeren voor onze 
klanten en onze maeten.


