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Beste leden,

De eerste (virtuele) meeting sinds lang werd door de aanwezigen goed gesmaakt met verzoek 

tot organisatie van een fysieke ontmoeting volgens de regeltjes.  U vraagt, wij draaien: op 

donderdag 20 mei organiseren we vanuit Domein de Putten in Kasterlee een wandeling in 

overeenstemming met de geldende regelgeving met vooraf een coronaproof ontbijt.  Inschrijven 

kan via de website tot en met 17 mei.  We kunnen tot 50 mensen inschrijven.  De eersten 

hebben geluk 😌

Data werkingsjaar – Save the Date
20/05/2021_____________________Ontbijtwandeling

25/06/2021_____________________Zomerfeest AFHANKELIJK VAN COVID19

Met warme groeten,
Koen Vanlommel

Voorzitter 2020 - 2021



N
ie

uw
sb

rie
f

Eerste meeting OCK met als 
gastspreker: Koen De Leus
Voor diegenen die de meeting niet konden bijwonen, hier vindt u een 
link naar de volledige presentatie : https://youtu.be/Q3KN3iJHcvQ

Netropolix gunt studenten hun Paas TD
Door corona hebben veel studenten het moeilijk en staat hun 
sociaal leven op een laag pitje. Ze ontmoeten minder vrien-
den en worden overspoeld met online lessen. Met het inlassen 
van de paaspauze is er helaas nog geen verbetering in zicht. 
Daarom organiseerde studentenvereniging Atomos samen met 
Geels IT-bedrijf Netropolix opnieuw een virtuele TD.
Netropolix is blij dat het studentenvereniging Atomos weer 
mocht bijstaan. Na een schitterende virtuele Kerst TD en het 
digitale event Roem van Thomas More, staken beide partijen 
terug de koppen bij elkaar voor de virtuele Paas TD. “Samen 
met Netropolix willen we de studenten opnieuw iets aanbie-
den waar ze zich ten volle kunnen uitleven”, aldus Jens Taels 
van studentenvereniging Atomos. Met de Kerst TD haalden ze 
maar liefst 750 views op de livestream en bereikten ze 2500 
accounts op Twitch. Een feestje dat voor herhaling vatbaar 
was.
Zo stond er op 1 april het voorprogramma ‘comedy garden’ 
gepland, een comedy show met o.a. Adriaan Van den Hoof en 
Sven de Ridder. Dit optreden werd georganiseerd door de stad 

Geel. Na een uurtje moppen tappen, konden de feestvierders 
rechtstreeks overschakelen naar het digitale Paasdorp met drie 
stages: een main stage, carnaval stage en een house-techno 
podium.
Ondertussen is de samenwerking volgens Netropolix een 
echt dreamteam geworden. De studentenvoorzieningen van 
Thomas More zorgen voor het budget, de studenten van Ato-
mos verzorgen de opmaak van de stream en Netropolix biedt 
een ruime locatie aan met alle nodige infrastructuur om de 
livestream in goede banen te leiden. De studenten weten per-
fect hoe het materiaal werkt en als er zich toch technische pro-
blemen voordoen, is Netropolix daar om de handen uit de 
mouwen te steken.
Netropolix steunt ook op andere gebieden de studenten. Elke 
jaar biedt het IT-bedrijf en overbuur van Thomas More Geel 
interessante stageplaatsen waar studenten zich kunnen ontwik-
kelen. Zo zijn beide partijen niet alleen partners in parties, 
maar ook partners in education.

* NETROPOLIX
  betrokken lid - Koen Vanlommel
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De Klare Kijk van Jan Van Eyck (Groep Van Eyck): 
“We moeten met z’n allen naar de zon kijken.”

Een jaar geleden 
schudde corona de 
wereld danig door 
elkaar. Zekerhe-
den gingen op de 
schop, en maakten 
plaats voor vraag-
tekens, blinde vlek-
ken en financiële 

consequenties. In de rubriek ‘De Klare Kijk’ 
vroegen we toen aan Kempische onderne-
mers hoe zij de crisis in het voorjaar be-
leefden, en hoe ze de toekomst zien. Een 
jaar nadat corona losbarstte, stelt Made in 
Kempen opnieuw deze vragen aan onder-
nemers. Hoe zit het met De Klare Kijk, 1 
jaar later?
Deze week spreken we met Jan Van Eyck, 
ceo van Groep Van Eyck.

Dag Jan, hoe kijk jij terug op af-
gelopen jaar?
“Het is een klassiek antwoord: met heel 
dubbele gevoelens. Niemand wist vorig 
jaar in maart hoe vandaag er precies zou 
uitzien. Een jaar geleden geloofden we 
meer in een snelle oplossing. Dat leerde mij 
als ondernemer dat je je moet laten verster-
ken door zekerheden. Ik herinner me dat 
we na de eerste lockdown dachten: ‘het zal 
nog even moeilijk zijn, maar we gaan mee 
met de stroom.’ Achteraf bleek het naïef te 
zijn. Even later moesten we opnieuw slui-
ten, terwijl de initiatieven niet goed uitgetest 
waren. Dit vergrootte zelfs de schade en de 
kosten, achteraf gezien.”

Zullen er nieuwe tendenzen op-
duiken in de toekomst, denk je?
“Het is onvoorspelbaar om dit precies in 
te schatten, maar ik vermoed dat er zaken 
zich gaandeweg zullen ontwikkelen. Er zul-
len ook ‘nieuwe normalen’ ontstaan. De 
kern ervan is, volgens mijn verwachting, 
dat mensen back-to-basic gaan. Mensen 
zijn het gewend geraakt om buiten en in 
de natuur te vertoeven, het klimaat wordt 
meer in acht genomen, en mensen kiezen 
vaker voor no-nonsense-ontmoetingen. Hoe 
mensen in de toekomst gaan feesten, dat 
kunnen we moeilijk voorspellen. Volgend 

jaar belooft druk te worden, maar 2021 is 
zeker nog een overgangsjaar. Zelfs als we 
in september allemaal gevaccineerd zijn, 
zal misschien nog niet iedereen al terug 
naar feesten willen komen. Ook bedrijven 
die normaal grote feesten geven, zullen 
het risico nog niet nemen. Eerder komen er 
kleine afdelingsfeesten. En zullen we ‘feest’ 
zeggen of worden het eerder ontmoetin-
gen. Zullen we opnieuw dansen, of komen 
er andere afleidingen die een feest uniek 
zullen maken? 

Voel je nog andere vernieuwin-
gen bij je klanten?
“Die vernieuwingen voel je al als mensen 
zich informeren. Digitalisering is niet meer 
weg te denken. Vandaag komt de klant 
wel eens naar de zaal kijken, maar het zijn 
geen 3 of 4 bezoeken meer zoals vroeger. 
Veel verloopt nu digitaal.

Hoe is Groep Van Eyck met de 
covid-periode omgegaan?
“We hadden als Groep Van Eyck net een 
reorganisatie achter de rug. We waren 
hierdoor getraind in crisismanagement. 
Het verschil was dat we onze vorige crisis 
alleen moesten oplossen, en dat we er nu 
niet alleen voor staan. Vorige zomer heb-
ben we direct een crisisplan gemaakt, dat 
ver genoeg in de tijd loopt: tot in september 
van dit jaar. We hebben een nieuwe nullijn 
bepaald, maar het was geen leuke lijn. We 
stelden ons de vraag: gaan we voor deze 
lijn? Willen we dit en kunnen we dit? Zo ja, 
dan weten we dat als de resultaten beter 
zijn, dat we goed bezig zijn. Dit heeft een 
positieve invloed gehad op 
onze mensen.

En wat met de toe-
komst?
“Is het gedaan op 1 mei? Dat 
weten we niet. Dit is zeker 
geen verwijt aan de politiek 
of de overheid, maar van-
daag kiezen we zelf onze 
plaats met dit crisisplan, en 
zo hoeven we onze mensen 
niet teleur te stellen.

Hoe gaat Groep Van Eyck de 
toekomst in?
“We kijken vrij positief naar de toekomst. 
Tot heden toe hebben we weinig mensen 
verloren. Onze kernmensen zijn gebleven. 
Binnen de groep hebben we een tak die 
sociale maaltijden verzorgt, en daar heb-
ben we onze mensen kunnen tewerkstellen.
De sector zelf is veerkrachtig, en dat moe-
ten we blijven. We zullen moeten ervaren 
wat de nieuwe klant van ons zal verwach-
ten. Restauranttafels waar amper ruimte tus-
sen zit? Dat zal voorbij zijn, denk ik. Gas-
ten hebben leren wennen aan ruimte en ik 
denk dat we dit niet meer gaan loslaten. 
Dit groeien naar comfort zal iets van het 
nieuwe normaal worden.
Onze sector zal zich ook herpakken naar 
een realistische markt. Het kaf zal van het 
koren gescheiden worden. Ik vermoed dat 
de prijzen zeker niet zullen dalen, maar de 
kosten gaan anders zijn. Beleving zal een 
groter stuk van het product zijn. Gaat de 
klant dan meer betalen voor gerechten? De 
tussenmarkt van eetgelegenheden stel ik in 
vraag. Voor eetcafés en restaurants blijf ik 
wel een plek zien.”

Hebt u nog tips of een bood-
schap voor collega-onderne-
mers?
“Positief blijven kijken naar de toekomst en 
opportuniteiten blijven zoeken. En in de 
goede richting kijken. Wat achter ons ligt, 
moet je daar laten. De toekomst is de basis, 
en je moet blijven geloven in jezelf en je 
omgeving. We moeten met z’n allen naar 
de zon kijken.”

* GROEP VAN EYCK
  betrokken lid - Jan Van Eyck  
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SDM-Valorum adviseert Dessomville NV in 
familiale overdracht.
Dessomville, de gekende groothandel van vleeswaren en 
kaas uit Aalst, begint aan een nieuw hoofdstuk. Na meer dan 
25 jaar kiest Filip Dessomville ervoor om nieuwe uitdagin-
gen aan te gaan en laat hij het bedrijf volledig over aan zijn 
broer Dirk. Met deze transactie blijft het bedrijf volledig in 

handen van de familie Dessomville. 
Er wordt gebouwd aan een nieuwe toekomst, waarbij de aan-
gename sfeer en manier van werken centraal blijven staan. 
SDM-Valorum is opgetreden als overnameadviseur in deze 
transactie.

Robojob installeert 30ste tower 
HEIST-OP-DEN-BERG – Iets meer dan 3 jaar na de lancering 
mocht RoboJob afgelopen week de dertigste installatie van 
een Tower afronden. De Tower is het meest geavanceerde 
product van RoboJob, en kan behalve productbelading ook 
worden ingezet om pallets te beladen en opspanmiddelen 
uit te wisselen. Daarmee wordt autonome productie perfect 
mogelijk. RoboJob is dé specialist in de automatisering van 
CNC-machines voor kleine en middelgrote series.

* ROBOJOB
   betrokken lid - Inge Deroovere

* SDM VALORUM
   betrokken lid - Jan en Eddy Verbruggen


