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Ontbijtvergadering 
met gastspreker Xavier Bekaert (Benthurst)
Link21 – 15 november 2018 – 7u45

 “Wat kunnen we in tijden van disruptie 
leren van oude organisaties?”

 
Je kan geen (online) tijdschrift openslaan of business news 
beluisteren/bekijken zonder dat het gaat over disruptie 
en exponentiële snelheid van verandering. Daarbij wordt 
vaak vergeten dat de 20e eeuw enorm disruptief was met 
2 wereldoorlogen, een gigantische beurscrash tussen-
door, het tot stand komen van de Europese Gemeenschap 
en het vallen van het ijzeren gordijn, de explosie van per-
sonen- en goederen vervoer, alomvattende communicatie 
per telegram, telefoon, fax en email, en de bijna verdub-
beling van de individuele  levensverwachting.  Individu-
ele bedrijven en hele industrieën werden weggevaagd, 
en anderen kwamen ervoor in de plaats maar moeten 
vechten in een geglobaliseerde markt. 
 

Toch zijn er bedrijven en organisaties die al deze veranderingen hebben doorstaan, en er 
bovendien in slaagden de hele tijd aan de top te blijven. Van deze organisaties kunnen 
we leren hoe zich te wapenen voor de “disruptieve toekomst”. 

Zijn curriculum is goed gevuld zoals u hieronder kan lezen
Key competencies

• Strategy & innovation 
• Organization design & agile governance
• Behavioural economics & customer experience

Jobs
• 2012: Partner and co-founder of Benthurst & Co
• 2007-12: Principal at Bain & Company
• 2001-07: Associate/Manager/Principal at AT Kearney
• 1996-01: Financial Manager & Prokurist at Puratos Germany
• 1992-96: Head of Management Accounting, Corelio media group 
                 (formerly VUM or De Standaard Krantengroep)

Executive Education (selection) 
• OWP program at IMD Lausanne
• Masterclass Strategy at London Business School
• Activity Based Costing at Vlerick Management School Ghent
• License spéciale en contrôle de gestion at HEC Saint-Louis Brussels

Education
• Master in Financial Management at Vlekho Brussels
• Post Graduate in Management at Vlekho Brussels
• Master in Social sciences at KU Leuven

Nieuwe 
methode om 
in te schrijven 
voor onze 
evenementen: 
slechts 
2 klikken 
volstaan
Sinds de nieuwe release van onze 
clubwebsite kan je jezelf met 2 klik-
ken letterlijk inschrijven.  In de mail 
met de nieuwsbrief staat een link.  
Daarop klikken is de eerste klik.  
Je komt op een webpagina waar 
je nog moet bevestigen.  Daarop 
klikken is de tweede klik.  Zo een-
voudig kan inschrijven zijn.  Geen 
gebruikersnaam of paswoord meer 
nodig.  Maak het ons ook makkelijk 
en schrijf je zo in.
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Einde inschrijvingen: ma 12 november - 18 u Gelieve u tijdig in te schrijven.



Two4One breidt uit 
naar wellness
De voordeelsite Two4One met thuisbasis Grobbendonk 
steekt in een nieuw kleedje. Tegelijk is het aanbod uitge-
breid met wellnessdeals.  Two4One ging 12 jaar geleden 
van start met de formule ‘met 2 eten voor de prijs van 1’. 
Twee jaar geleden kwam daar het concept Kortingdeals 
bij, waarbij de horecabaas klanten een korting kon ge-
ven op de totaalfactuur. “Die formule is veel flexibeler dan 
de oorspronkelijk”, zegt manager Christel Hendriks. “Op 
die manier kunnen de chefs gericht inspelen op de dagen 
waarop ze veel vrije tafels hebben. Tafeloptimalisatie is 
een belangrijke sleutel om je vaste kosten te beheersen.”  
“We zijn een site voor levensgenieters”, verduidelijkt sales-
manager Ineke Van Den Berg. “Dus is de link met wellness 
snel gelegd. Naast de inwendige ook de uitwendige mens 
verzorgen, is een logische stap. Bij de uitbaters van pri-
vésauna’s en wellnesscenters zien we dezelfde problemen 
als bij de restaurants. Op piekmomenten moeten ze men-
sen weigeren, op de mindere dagen zijn de vaste kosten 
vaak hoger dan de inkomsten. Met ons kortingsconcept 
kunnen de uitbaters van de deelnemende wellnesszaken 
hun vaste kosten beter laten renderen. Zonder daar zelf 
veel inspanningen voor te moeten doen qua communicatie. 
Daar zit onze grote meerwaarde voor de uitbaters. Voor 
de consument is het voordeel duidelijk. Met een klik weet 
je waar er in de buurt een wellnessaanbod met korting is.”  
Recent werd de website Two4One vernieuwd. Voortaan is 
het mogelijk een regio in te geven en dan zie je meteen de 
aanbiedingen in die buurt, zo ook recenties van eerdere 
klanten. “Zelf reserveren is maar 1 klik verder”, aldus nog 
Christel Hendriks.

RoboJob begint aan 
verovering van italië
RoboJob heeft op de stand van zijn nieuwste dealer Over-
mach voor het eerst deelgenomen aan een gespecialiseer-
de beurs in Italië, en heeft zijn entree daar niet gemist. 
“Bi-Mu is de grootste vakbeurs in Italië wanneer het over de 
metaalverwerkende industrie gaat,” vertelt area sales ma-
nager Bart Vercruysse, die naar Milaan trok om de nieuwe 
dealer te ondersteunen tijdens de beurs.  “We zijn werke-
lijk overrompeld door de ontelbare bezoekers die interesse 
toonden in onze automatiseringsoplossingen. Dit bevestigt 
dat Italië klaar is om ook mee te stappen in het verhaal 
van CNC-automatisering voor de kleinere en middelgrote 
series. Tot op heden lag de focus immers op de grotere, in-
dustriële automatisering.”  Overmach mocht meteen al en-
kele orders noteren, en waarschijnlijk zal het snel de eerste 
systemen van RoboJob zelf kunnen installeren.  “Daarom 
staan er de komende weken al opleidingen gepland voor 
de techniekers van Overmach, die onze systemen zelfstan-
dig gaan installeren.  Dat kan snel en eenvoudig, zodat 
ook onze gecertificeerde partners daarmee aan de slag 
kunnen.  Na een grondige opleiding uiteraard,” aldus Ver-
cruysse.  “Op die manier vergroten we ook onze instal-
latiecapaciteit en hopen we snel de levertermijnen terug 
te dringen.”

Advocaten zetten 
nieuwbouw van 
+1 miljoen
Mploy advocaten sociaal recht, momenteel gevestigd in 
Herselt, investeert meer dan 1 miljoen euro in nieuwe kan-
toren in Westerlo. De werkzaamheden zijn zopas gestart. 
Tegen eind volgend jaar willen de juristen verhuizen naar 
de nieuwbouw.  “Omwille van een gestage uitbreiding 
van zowel onze activiteiten als het aantal medewerkers is 
de huidige infrastructuur in Herselt te klein geworden. De 
nieuwe kantoren en vergaderruimtes langs de ring in Wes-
terlo hebben een totale oppervlakte van ca. 450 vierkante 
meter”, vertelt vennoot Ludo Vermeulen.  Zijn collega Geert 
Michiels vult aan: “Naast de centrale ligging en vlotte be-
reikbaarheid zal ook de moderne  inrichting – met verschil-
lende technische snufjes en nieuwe communicatie-mogelijk-
heden – zijn voordelen bieden. Zo spelen we nog meer 
in op de behoeften van ons cliënteel.”  Mploy advocaten 
sociaal recht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in 
arbeidsrecht en sociale-zekerheidsrecht met kantoren in 
Herselt, Hasselt en Mechelen. Het telt 17 medewerkers 
waaronder 12 advocaten.

Data werkingsjaar 2018/2019
15/11/2018 Link21 gastspreker Xavier Bekaert
14/12/2018 Divin By Sepi Eindejaarsevent
17/01/2019 Soudal bedrijfsbezoek
21/02/2019 Arijs bedrijfsbezoek
21/03/2019 Nog te bepalen
25/04/2019 Nog te bepalen
16/05/2019 Nog te bepalen
Juni 2019 Nog te bepalen Zomerfeest



Officenter gelauwerd voor 
aanpak rond mobiliteit
Officenter, de keten van flexibele kantooroplossingen met een 
locatie op de Antwerpsesteenweg aan de A12 in Aartselaar, is 
gelauwerd voor de inspanning rond mobiliteit. Ceo Christa Jouck 
mocht een award in ontvangst nemen omdat het bedrijf het ge-
bruik van fietsen en elektrische voertuigen voor de huurders stimu-
leert.  De Belgian Workspace Association is een sectorfederatie 
die business- en coworking-centra in België groepeert. Er komen 
steeds nieuwe leden bij, aangezien de markt nog elk jaar sterk 
groeit. In 2017 zelfs met 25 procent. Door de verdere flexibilise-
ring van de arbeidsmarkt en de toenemende mobiliteitsproblemen, 
mag worden verwacht dat die opwaartse trend zal aanhouden. 

Om het risico op wildgroei tegen te gaan, is kwaliteitsbewaking 
in de sector nodig. De toekenning van awards aan businesscen-
tra die een voorbeeldfunctie opnemen, is één van de manieren 
daartoe. Zo mocht Christa Jouck van Officenter de award voor 
Best Mobility Service Solution gaan afhalen.  “De jury appreci-
eert onze inspanningen om in onze Officenters gratis fietsen ter 
beschikking te stellen, gratis elektrische laadpalen te voorzien en 
het elektrisch autodelen (in samenwerking met Zen Car) aan te 
bieden”, vertelt Christa Jouck. “Aangezien we zelf een oplossing 
zijn voor het mobiliteitsprobleem, faciliteren we met veel plezier 
andere toepassingen die hier aanvullend en op een duurzame ma-
nier toe bijdragen.”

Sofie Peeters (ex-Glacio/IJsboerke) naar DCM
Sofie Peeters (40) ruilt haar werkplek in Antwerpen voor eentje 
in de Kempen. Ze is sinds afgelopen maandag aan de slag 
als communicatiespecialist bij DCM in Grobbendonk. “Ik zal 
me vooral richten op de externe communicatie”, zegt ze.  In 
de Kempen is Sofie Peeters, woonachtig in Oelegem, vooral 
bekend als voormalig marketing manager bij Glacio/IJsboer-
ke. Ze verliet de roomijsfabrikant na de overname door de 
Baronie-groep en ging een nieuwe uitdaging aan bij het Ant-
werpse Havenbedrijf, waar ze in mei jl. marketing manager 
werd. Zelf haalt ze privé-redenen aan als verklaring voor de 
korte periode dat ze er aan de slag was.  In de plaats van het 

Havenhuis bevindt haar bureau zich vandaag opnieuw in de 
Kempen. “DCM is een sterk groeiend bedrijf en marktleider in 
meststoffen en aanverwante tuinproducten met een belangrijke 
focus op duurzaamheid. Het bedrijf schrijft een sterk verhaal 
en mijn taak bestaat erin om dat meer naar buiten te brengen.”  
“De marketingafdeling bestaat uit 11 mensen die zich vooral 
focussen op het online gebeuren en het grafische. De retail-
communicatie neemt een belangrijke plaats in. Ik ga de interne 
en externe communicatie meer stroomlijnen en coördineren, 
een contentstrategie uitwerken. Ook de mediarelaties behoren 
tot mijn takenpakket.”

Netropolix offert 
volgens DELL-Emc 
beste klantoplossingen
IT-bedrijf Netropolix uit Geel heeft tijdens Meet-IT in Brussel 
de ‘best client solutions reseller 2018’ award in de wacht 
gesleept. DELL-Emc is een van de grootste leveranciers van 
technologie en IT ter wereld.  Koen Vanlommel en Tim Slee-
bus van Netropolix blinken van trots met de ‘best client so-
lutions reseller 2018’ prijs. “Alles begint met een client: de 
laptop, desktop of workstation van onze klant. Een van de 
weinige dingen die niet naar de cloud zal verhuizen, met 
andere woorden. Dat moet dus wel in orde zijn. Bovendien 
is een client cruciaal in de werkbeleving van werknemers. 
Natuurlijk zijn we bijzonder fier dat we deze award moch-
ten ontvangen.”  Netropolix is reseller van de producten 
van onder meer DELL-EMC. “Dat gaat van licenties over 
servers tot inktpatronen, dingen waarmee de eindgebruiker 
effectief aan de slag gaat. Wij verkopen en implementeren 
die producten. Onze belangrijkste klanten zijn kmo’s uit 
onze eigen regio, hoewel we dankzij de samensmelting 
met COVR ook een internationale tak hebben.”  In febru-
ari meldden we al dat Netropolix uit Grobbendonk in het 
huwelijk trad met COVR uit Balen. In Geel openen de twee 
volgend jaar een nieuwe vestiging. De ongeveer 70 werk-
nemers zullen daar hun intrek nemen vanuit de huidige lo-
caties in Grobbendonk, Geel, Balen en Turnhout.

SDM-Valorum begeleidt succesvolle overname 
van Vitamo door Bermaso
De acquisitie brengt twee complementaire bedrijven samen.  Vitamo is gespecialiseerd in het realiseren en opvolgen van verka-
velingen.  De laatste jaren heeft de onderneming meer dan 1.000 percelen in de provincie Antwerpen bouwrijp gemaakt.  Zowel 
in de zuidrand als in de noordrand rond Antwerpen heeft Vitamo in de loop der jaren een mooie portefeuille opgebouwd van 
bebouwbare gronden, deels voor woningen en deels voor appartementsbouw.  
Bermaso, zelf gespecialiseerd in projectontwikkeling, verwerft met de overname van Vitamo aanvullende expertise in het ontwik-
kelen van bouwgronden. Bovendien wordt Bermaso ook eigenaar van een mooie portefeuille aan ontwikkelbare bouwgronden. 
De nieuwe constellatie creëert dus mooie opportuniteiten.  Vital Van Roey getuigt:  “Vanaf het eerste gesprek tot en met de fina-
lisatie werd ik door SDM Valorum op een fantastische wijze bijgestaan en hebben zij ervoor gezorgd dat de juiste koper werd 
gevonden.  Ik ben zeker dat Vitamo in goede handen terecht is gekomen, en de continuïteit is gegarandeerd van het bedrijf dat 
ik zowat 27 jaar geleden mocht oprichten . Ook dat geeft een fijn gevoel voor mij”.
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“De tijd dat betonnen vloerplaten enkel 
terug te vinden waren in opslagplaatsen 
en laadzones ligt vele jaren achter ons. 
Eurodal heeft intussen een hele reeks 
Premium-vloerplaten ontwikkeld die ge-
combineerd met andere materialen niet 
alleen een functionele, maar evenzeer 
inspirerende omgeving creëren aan de 
voordeur van elke onderneming. En met 
onze Hydrops 3.0 zetten we wat regen-
waterbeheersing betreft een reuzestap 
naar de toekomst.”

Aan het woord is Philippe Segers, één 
van de drie zaakvoerders van Eurodal 
uit Grobbendonk.  Zijn fi rma is al jaren-
lang in heel het land bekend voor zijn 
robuuste en esthetisch verantwoorde 
vloerplaten in beton. Je vindt ze dan ook 
zowel rondom industriële gebouwen als 
bij particulieren.   “Intussen hebben we 
drie soorten vloerplaten: de traditionele, 
oersterke Eurodal-vloerplaten voor zuiver 
functioneel gebruik die je terugvindt ach-
ter industriehallen,  onze Premium-platen 
voor de esthetische voorkant van gebou-
wen en de Premium + voor de particu-
liere markt. Ze nemen respectievelijk 25, 
50 en 25% van onze omzet voor hun 
rekening. Alle drie deze soorten worden 
in onze sterk geautomatiseerde produc-
tiehallen aan de Industrieweg in Grob-
bendonk gemaakt.”  “Het is belangrijk 
dat we aan onze klanten de vele moge-
lijkheden kunnen laten zien van onze 
vloerplaten. Daarom hebben we een 
700m² groot inspiratiepark gebouwd op 
onze bedrijfsterreinen. We tonen er ons 
volledige gamma vloerplaten met zijn 
diverse afmetingen en kleuren.   Archi-
tecten en tuinarchitecten kunnen met hun 
klanten er naartoe komen om de juiste 
keuze te maken. Een kantoorcontainer 
staat ter beschikking. Met dit demopark 
willen we zowel particuliere klanten als 
bedrijfsleiders en architecten inspireren. 

Door onze vloerplaten op de 
juiste manier te combineren 
met andere materialen zo-
als hout, kasseien of kiezel 
en de nodige verlichting te 
voorzien, creëer je een be-
paalde sfeer waardoor het 
gebouw op zich nog beter 
uit de verf komt.”

Hydrops 3.0
Maar er is meer.  Beton-
platen moeten niet alleen 
robuust en mooi zijn. Ze 
moeten hoe langer hoe 
meer ook de watertoets 
doorstaan.  En daarvoor 
is er  Hydrops, een sys-
teem in volle ontwikkeling.  
“Het gaat om een systeem 
voor optimale regenwa-
terbeheersing,  specifi ek 
voor terreinen met plaatsgebrek en waar 
sprake is van een hoog grondwaterpeil.  
Bovendien kan het systeem zware las-
ten dragen. De wetgeving omtrent de 
beheersing van oppervlaktewater wordt 
almaar stringenter. Er moeten dus syste-
men worden uitgedokterd om ook op ver-
harde terreinen op de juiste manier om te 
springen met regenwater. En dat is wat 
Hydrops 3.0 doet.”
 “Binnen het nieuwe systeem hebben we 
een eigen voorbehandeling ontwikkeld.  
Hiermee maken we het verschil met de 
systemen die op de markt zijn en hun be-
perkingen kennen. Zo wordt het regen-
water via  prefab-goten naar betonnen 
kamers afgeleid. In deze kamers wordt 
slib verzameld en vindt een absolute 
reiniging plaats. Het gezuiverde water 
wordt, via een geperforeerde buis in 
de open fundering onder  de vloerpla-
ten verdeeld en tijdelijk gebufferd.  En 
als de aard van het terrein het toelaat, 
infi ltreert het water in de ondergrond via 

de bodem en zijwanden van het bekken. 
Op die manier  biedt Hydrops 3.0 een 
effi ciënt buffer- en infi ltratiesysteem voor 
een optimale regenwaterbeheersing. 
Pluspunten zijn nog dat het systeem mak-
kelijk kan geïnspecteerd en gereinigd 
worden. We merken trouwens dat  de 
tijd rijp is voor dit soort systemen. Stu-
diebureaus, architecten en openbare 
besturen zien inmiddels de voordelen en 
mogelijkheden ervan in.” 

Fiche
Philippe Segers: 
zaakvoerder Eurodal
Tel. 0475 44 92 53
Activiteit: fabrikant van betonnen 
vloerplaten voor particulier, industrie en 
openbaar terrein
Nieuwste product: 
waterbufferingsysteem Hydrops 3.0
Motto: “Je kan gras niet laten groeien 
door er aan te trekken, maar door de 
wortels water te geven”

Philippe Segers – Eurodal
“De tijd is rijp voor Hydrops 3.0:
betonnen vloerplaten gecombineerd 
met een open fundering”

Door onze vloerplaten op de 
juiste manier te combineren 


