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NUMMER 171
MEI 2019

Ontbijtsessie cybercriminaliteit 
16/05/2019 - 7u45 - Link21
Meer dan 70% van de hacks bij organisaties worden veroorzaakt door manipulatie van mensen. Cyber-
criminele hackers maar ook statelijke actoren die geheimen willen stelen gebruiken social engineering om 
systemen te hacken en organisaties te infi ltreren. Met social engineering creëert men ongeoorloofde toegang tot niet toegankelijk geachte 
informatie zoals bijvoorbeeld (aankomende) intellectual property van een concurrerend bedrijf. Social engineering is niet zomaar een 
truckje of magie. In de echte wereld wordt voorafgaande een aanval veel tijd besteedt aan target onderzoek, voorbereiding van verha-
len en methoden voordat men uberhaupt begint met de beïnvloeding van gedrag van individuen. 

Doel van social engineering is mensen manipuleren tot het doen van een handeling of afgeven van informatie. Meestal heeft het slachtof-
fer dat niet door, als men het al doorheeft is dat pas wanneer het te laat is. In de informatiebeveiliging heeft men het daarom vaak over 
de mens als zwakste schakel. Maar is dat wel terecht?  Bij veel ‘hacks’ speelt Social Engineering een grote rol. Welke technieken worden 
daarbij ingezet en hoe verweren we ons? Wat is profi ling en pretexting? En hoe werkt gedragsmanipulatie en hoe ontlokt men vertrou-
welijke informatie? We nemen een kijkje in een wereld waar de lijn tussen toeschouwer, participant, manipulator of gemanipuleerde 
onduidelijk is.  
welijke informatie? We nemen een kijkje in een wereld waar de lijn tussen toeschouwer, participant, manipulator of gemanipuleerde 

Een voorproefje : https://www.youtube.com/watch?v=b5-sGA4yiNs   

Schrijf je in via onze website, deadline: maandagavond 13/05 18u00
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Zomerfeest: vrijdag 21 juni 2019 – La Biomista - Genk
Koen Vanmechelen ontvangt ons in La Biomista.  Zijn park en atelier was in een vorig leven de dierentuin van Zwartberg.  En-
kele woordjes ter inspiratie: prachtig park, inspirerende kunstenaar, formidabel gebouw van internationaal sterarchitect Mario 
Botta (http://www.botta.ch), gezet door Dirk Thys, boeiende uiteenzetting (https://www.koenvanmechelen.be/la-biomista), een 
MUST dus voor alle leden en partners.  Schrijf u in voor deze primeur want park en gebouw gaan immers pas open voor publiek 
begin juli, mat persvoorstelling en hoop politiekers twee weken NA ons bezoek  
Provisoir programma:
16u45 tot 17u45 : ontvangst met drankje, mogelijks klein hapje of versnapering al
17u45 tot 18u30 : voordracht Koen Vanmechelen voor aanwezige leden/partners
18u30 tot 19u30 : rondgang in het park La Biomista (buiten)
19u30 tot 20u00 : kleine pauze, drankje, hapje/voorgerecht, mogelijkheid tot aansluiten laatkomers
20u00 tot 21u00 : rondgang doorheen het gebouw, langs de collectie en Koens atelier
21u00 tot 22u00 : walking diner
22u00 tot 23u30 : koffi e, natafelen, napraten, einde…
Catering en wijnen moeten nog beslist worden maar het zal weer de moeite zijn.

Save The Date – Save The Date - Save The Date – Save The Date - Save The Date – Save The Date



Data werkingsjaar 2018/2019
16/05/2019 Cybercriminaliteit Link 21
21/06/2019 Zomerfeest La Biomista
19/09/2019 Save the date
17/10/2019 Save the date
21/11/2019 Save the date
19/12/2019 Save the date

METEEN DOORSTART 
VOOR FAILLIETE E10 
HOEVE (BRECHT)
De ondernemingsrechtbank in Turnhout verklaarde gisteren de 
E10 Hoeve in Brecht (Groep Van Eyck) failliet, maar nog dezelfde 
avond werd een akkoord bereikt met curator Noël Devos over 
een doorstart. Daarvoor wordt de nieuwe vennootschap Resto 
E10 bvba opgericht, waarin Jan Van Eyck (Groep Van Eyck) de 
krachten bundelt met Joris Goossens. Deze laatste is al actief bin-
nen de groep als verantwoordelijke voor Feestzalen Den Eyck in 
Kasterlee.  De E10 Hoeve bestaat uit een restaurant en een feest-
zalencomplex. “Met deze doorstart kunnen we nu flink investeren 
in de renovatie van de infrastructuur en het aanbod”, zeggen de 
twee. “Door de complexe situatie hebben we die een hele tijd voor 
ons moeten uitschuiven.”  

Aan de basis van de moeilijkheden binnen Groep Van Eyck lagen 
de problemen bij de eventcateraar Dinner Events. Daarop volgde 
een WCO-procedure voor de cateringafdeling en werden de boe-
ken neergelegd van een aantal bedrijven binnen de groep, gekop-
peld aan een reorganisatie van de activiteiten.  Door de onzeker-
heid verlieten enkele medewerkers de E10 Hoeve. “Toch blijft de 
meerderheid van onze mensen trouw aan boord”, zegt Jan Van 
Eyck. “Dat willen we nu honoreren met een nieuwe aanpak en 
de bevestiging dat de eerder geplande renovatie snel wordt af-
gerond.”  Joris Goossens wordt de man die het innovatieproject 
voor de E10 Hoeve mee vorm zal geven. “Joris bewees met een 
succesvolle innoverende passage van 7 jaar in Den Eyck dat hij de 
geknipte man is voor dit ambitieuze project.”  

“Mijn inzet voor de E10 Hoeve zal in eerste instantie commercieel 
zijn”, zegt Goossens. “De zaak heeft unieke troeven door de lig-
ging tussen Breda en Antwerpen, weg van de drukte en toch vlak-
bij. Met gratis parking als extra troefkaart. Daarmee kunnen we 
snel een nieuw publiek aantrekken. Daarmee halen we nog betere 
cijfers, waarmee we nog meer kunnen investeren in een vernieu-
wing van het aanbod en de infrastructuur. Op beide vlakken gaan 
we meteen aan de slag. We verfraaien ook de buitenkant van het 
gebouw.”  De zaak bestaat dit jaar 45 jaar en dat wordt gevierd 
met maandelijkse activiteiten.

MAUQUOY TOKEN CIE (HEYLEN GROUP)  
KRIJGT ZUS VOOR KLEINE OPLAGES
Binnen Mauquoy Token Company (MTC) uit Westerlo, dat deel uitmaakt van Heylen Group, is het zusterbedrijf VistaMint opge-
richt. Het specialiseert zich in gepersonaliseerde munten in kleine oplages. “Met dit concept komen we tegemoet aan de vraag 
van de klant die we niet eerder konden bedienen”, zegt CEO Vincent Van Hecke van VistaMint.  MTC is Europees marktleider 
voor de productie van metalen munten en penningen, met export naar meer dan 85 landen wereldwijd. Het bedrijf neemt op-
drachten aan vanaf 1.000 stuks maar kreeg frequent aanvragen voor kleine oplages van gepersonaliseerde munten in het kader 
van (huwelijks)verjaardagen, geboortes, begrafenissen, relatiegeschenken, enz.  
“Onze ambitie is om hier iets nieuws aan toe te voegen en de klant de mogelijkheid te bieden om de klassiekers te vervangen 
of aan te vullen met een waardevolle gepersonaliseerde munt”, zegt Ilse Van der Linden, sales en marketing manager bij Vis-
taMint. Het bedrijf introduceert een nieuw concept waarbij snel munten in kleine oplages kunnen worden geproduceerd.  “Het 
innovatieve zit voornamelijk in een ingekorte supply chain en een volautomatische toepassing van de etstechniek”, aldus CEO 
Vincent Van Hecke. “Met deze techniek wordt een foto automatisch omgezet in een graveerbestand, waarmee een stempel wordt 
gegraveerd. De tinten van de gravure worden gecreëerd door de oppervlaktestructuur. Het is de korreligheid of textuur van het 
oppervlak die zorgt voor andere tinten, waardoor er schakeringen ontstaan. Dankzij deze techniek worden ontwerpen automa-
tisch gegenereerd.” VistaMint rolt het concept op pilootschaal uit in de Benelux. “Maar we geloven in een succesvolle uitbreiding 
van het actieterrein in Europa en zelfs in de wereld”, besluit Van Hecke.

ALWEER EEN  
OVERNAME VOOR 
INTRACTO
Digital Agency Intracto uit Herentals kondigt alweer een 
overname aan. Deze keer gaat het om Adagio uit Gent, 
een specialist in marketing automation. 50 medewerkers 
maken mee de overstap.  Met de overname haalt Intracto 
extra expertise in huis op het vlak van Salesforce, Adobe 
en Oracle. “Met onze overnames willen we altijd ons aan-
bod van services nog krachtiger maken in de breedte, of-
wel sterker in de diepte. In de Benelux is Adagio het neusje 
van de zalm wat betreft de toptechnologieën”, zegt ma-
naging director Pieter Janssens.  Ben Van Gorp en Lucas  
Decuypere, oprichters van Adagio: “We kunnen onze klan-
ten veel kennis en service aanbieden, maar met Intracto 
naast ons kunnen we dat nog beter, sneller en bovenal nog 
vollediger. Samen vormen we voortaan het referentiebureau 
als het aankomt op omnichannel-marketing. Dat we beide 
een stevige voetafdruk hebben in zowel België als Neder-
land was een extra troef.”  Pieter Janssens vult aan: “We 
hebben als bureau gekozen om in een aantal domeinen de 
absolute expert te worden. Marketing automation is zo een 
domein. De overname van Adagio laat ons toe om nieuwe 
tools toe te voegen aan onze specialisaties, naast onze be-
staande expertise in Hubspot, Selligent, Sharpspring. Zo 
kunnen we voortaan het hele landschap afdekken.
Adagio blijft zijn kantoren behouden en het volledige 
management stapt in de groep. In januari kondigden de 
oprichters van Adagio nog de aanstelling van Stephan  
Crokaert aan als general manager om de volgende fase in 
hun groeitraject verder mogelijk te maken.



FOTO-IMPRESSIE 
bedrijfsbezoek Arijs, specialist in vis-, schaal- en schelpdieren
de dato 25/04/2019
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OCK Bestuur 2018-2019

Meer dan dertig jaar heeft John Van 
Herck in zijn garage aan de Nijlense-
steenweg in Herenthout het Japanse 
merk Mitsubishi verkocht, onderhouden 
en hersteld.   Als mecanicien in hart en 
nieren zijn er duizenden olie- en luchtfi l-
ters door zijn handen gegaan. Maar na 
drie decennia is het tijd voor een nieuw 
verhaal.  “Op 30 juni van dit jaar stopt 
het Mitsubishi-monomerktijdperk en op 1 
juli starten we met het multimerkverhaal 
Qualitygarage,” zegt John enthousiast. “ 
Dat nieuwe label laat ons toe om voort-
aan alle automerken te onderhouden in 
onze werkplaats.”

John Van Herck is opgegroeid tussen de 
hefbruggen en de olievaten. Van kinds-
been af mocht hij meehelpen in de ga-
rage van zijn ouders, die aanvankelijk 
Renault en Alpine verdeelden.  “In 1988 
ben ik offi cieel mee in de zaak gekomen 
en zijn we overgeschakeld van het Franse 
merk naar het Japanse Mitsubishi.  Vier 
jaar later heb ik de zaak overgenomen.”

Onderhoud op dealerniveau
“Na dertig jaar heb je een innige band 
opgebouwd met het merk en de jongste 
beslissing heeft me dan ook enkele sla-
peloze nachten bezorgd.  Maar het is de 
juiste beslissing voor de toekomst.  We 
zullen voortaan alle merken kunnen on-
derhouden en repareren en onze garage 
kan trouwens op dezelfde locatie blijven.  
Met uitzondering van het waarborgas-

pect zullen we aan elk merk in 
de aftersales kunnen werken 
op dealerniveau.

“De uitdagingen zijn groot. 
Alle merken kunnen onder-
houden vergt fl ink wat inves-
teringen in technologische ap-
paratuur. Intussen wordt een 
en ander gemoderniseerd 
zodat we klaar zijn voor de 
toekomst.  Gelukkig kunnen 
we binnen het Qualitygara-
ge-verhaal rekenen op een 
degelijke begeleiding en on-
dersteuning.  Zo kunnen we 
altijd de merkenspecifi eke 
technische ondersteuning 
inroepen van de Qualitygarage-centrale 
in Groot-Bijgaarden.  We kunnen zelfs 
een wagen in ons atelier aan de com-
puter leggen en de diagnostische gege-
vens via het internet laten uitlezen door 
een andere merkspecialist.  Dit soort 
samenwerking heeft alleen maar voorde-
len.  We hoeven niet alles in eigen huis 
te hebben, maar via het internet zijn de 
oplossingen nooit ver weg.”

Art & Vintage
Intussen blijkt dat John Van Herck van 
meer markten thuis is. Samen met enkele 
vrienden heeft hij begin maart de pop-up 
store Loulou geopend aan de Pieter Door-
lantlaan op Linkeroever in Antwerpen. 
“We verkopen er allerhande kunstvoor-

werpen en vintage objecten.  
Na zoveel jaren alleen maar tussen de 
automotoren te zitten, zorgt dit voor een 
leuke afwisseling.”

Fiche
John Van Herck
Qualitygarage
Onderhoud van alle automerken op 
dealerniveau
Adres:
Nijlensesteenweg 105 in Herenthout
Tel.: 0477 25 83 15
e-mail: johnvanherck@gmail.com
Motto: “Mensen hun ding laten doen. 
Het moet leuk blijven.”

John Van Herck
van Mitsubishi naar multimerk Qualitygarage

Oproep nieuwe bestuurders
Ons werkingsjaar loopt stilaan ten einde en zoals het een goed bestuur betaamt, zijn we dus al met het volgende werkingsjaar 
bezig.  We willen elk jaar graag wat rotatie in het bestuur.  Enkele anciens in het bestuur ruimen graag plaats voor jong bloed 
(m/v).  Stuur uw kandidatuur naar onze voorzitter michel.sollie@cac-mercedes-benz.be en het witte rook weekend in het laatste 
weekend van augustus 2019 lonkt.

GEZOCHT


