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Het klassement van
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Er staan heel wat nieuwe namen aan de kop
van het klassement van de Grote Gazellen
in Brussel. Helemaal bovenaan prijkt Posi
tive Thinking Company, een technologie
bedrijf dat een uitgebreide dienstverlening
aanbiedt zoals businessconsultancy en
software-engineering. Het eerste bedrijf in
de lijst dat operationeel onafhankelijk is of
niet onder de controle van een buitenland
se moeder valt, is EnergyVision. Dat is dan
ook onze Ambassadeur. Het bedrijf instal
leert zonnepanelen, verkoopt groene ener
gie en sinds vorig jaar plaatst het ook op
laadpalen voor elektrische voertuigen. Via
zijn investeringsvehikel Alychlo is Marc
Coucke na een kapitaalverhoging begin dit
jaar aan boord gekomen bij EnergyVision.
Net als vorig jaar voert Anytime de ranking
bij de kmo’s aan. De Franse neobank werd
begin 2021 overgenomen door Orange
Bank. Op de vijfde plaats treffen we Obelis
aan. De consultant in Europese regelgeving
is het eerste bedrijf dat operationeel onaf
hankelijk is en mag daarom zwaaien met de
Ambassadeurstrofee. Bij de kleine bedrij
ven gaat de titel naar Zensor, dat technolo
gie in huis heeft om installaties en machi
nes op afstand te monitoren.
Atalian is de grootste rekruteerder in Brus
sel. De dienstverlener in facilitymanage
ment wierf tussen 2016 en 2020 bijna 700
nieuwe medewerkers aan. Nog op het podi
um staan Toyota Motor Europe en Primark.
COÖRDINATIE JOZEF VAN GELDER
& DIRK VAN THUYNE

GROOTSTE AANWERVERS
1. Atalian
2. Toyota Motor Europe
3. Primark
4. Delhaize De Leeuw
5. Sweco Belgium
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Van zonne-energie
naar elektrische
mobiliteit

HUIZEN EN KMO’S

EnergyVision is in het Brussels Gewest actief onder de merknaam
Brusol. Het installeert zonnepanelen, verkoopt groene en lokale
energie en is in 2021 op de markt van de elektrische mobiliteit
gesprongen. GUY VAN DEN NOORTGATE

E

nergyVision werd in 2014 in Gent
opgericht door Maarten Michiels
sens, Hassan Mourhit en Koen
Decourt. “We zijn begonnen nadat
de subsidies voor zonnepanelen
zich hadden vermenigvuldigd”,
zegt CEO Maarten Michielssens.
“Daarom hebben we eerst gekeken
naar China, dat niet alleen ‘s we
relds grootste markt voor fotovol
taïsche energie is, maar ook de
grootste producent van zonnepa
nelen. Dat is een groeisector waar
wij een kleine n
 iche in hebben
kunnen vinden. Daarnaast zijn we
actief in Marokko. Wij hebben de
winst van die twee markten ge
bruikt om de ontwikkeling van
onze activiteiten in België te
financieren. Eerst in Vlaanderen,
dan in Brussel en Wallonië.”

In het Brussels Gewest is Energy
Vision actief onder de merknaam
Brusol. Sinds 2018 heeft Brusol
zonnepanelen geïnstalleerd op
meer dan 4.000 Brusselse huizen
en gebouwen van kmo’s. Tussen
2016 en 2020 is de omzet in België
verdubbeld van 19 naar 38 miljoen
euro, terwijl de groep een gecon
solideerde omzet van ongeveer
100 miljoen aankondigt. Er wer
ken 140 mensen, van wie 90 in
België. Naast de hoofdkantoren in
Gent en Brussel heeft EnergyVisi
on ook kantoren en magazijnen in
Khouribga en Casablanca in Ma
rokko en in Tianjin in China. De
groep installeert meer dan
400.000 zonnepanelen per jaar.
“Sinds 2020 verkopen we met
Brusol ook 100 procent groene en

‘We willen ons land helpen voor te
bereiden op de elektrische auto’s die de
komende jaren op de weg zullen komen’

in Brussel hebben zonnepanelen
van Brusol.

100 procent Brusselse energie”,
voegt Maarten M
 ichielssens eraan
toe. “In de komende maanden zul
len we ook in Brussel zo’n duizend
laadstations installeren.”

Energietransitie

In die context kondigde Energy
Vision begin dit jaar de komst aan
van Marc Coucke, via zijn investe
ringsmaatschappij Alychlo. Die

heeft ingeschreven op een kapi
taalverhoging van 10 procent aan
nieuw uit te geven aandelen voor
een bedrag van 39,5 miljoen euro.
EnergyVision zal zich niet beper
ken tot Brussel voor de plaatsing
van oplaadstations. “We willen
ons land helpen voor te bereiden
op de elektrische auto’s die de
komende jaren op de weg zullen
komen”, aldus de CEO. “We doen

MAARTEN
MICHIELSSENS
“Sinds 2020 verkopen we met Brusol
100 procent groene
en 100 procent Brusselse energie.”

dat op een 100 procent Belgische
manier. Wij streven naar snelle
groei, voordat buitenlandse bedrij
ven onze markt overspoelen.”
EnergyVision zet zich volledig in
voor de energietransitie met zijn
wereldwijde investeringsplan voor
2030, dat dit decennium voorziet
in de bouw en het onderhoud van
zonnepanelen met een totale capa
citeit die gelijk is aan die van de
kerncentrales van Doel op zijn drie
belangrijkste markten. “We doen
dat zonder enige subsidie of over
heidssteun”, klinkt het nog bij
EnergyVision. z

DE METHODOLOGIE VAN DE TRENDS GAZELLEN
De Trends Gazellen zijn de
snelst groeiende bedrijven.
We bekijken de groei over
een periode van vijf jaar.
Voor deze editie vergelij
ken we 2020 met 2016. We
berekenen de groei van
drie variabelen: de toege
voegde waarde, het perso
neelsbestand en de cash
flow in absolute en procen
tuele termen. Dat geeft zes
deelrangschikkingen. De

plaatsen op die deelrang
schikkingen tellen we op,
wat de eindscore oplevert.
Een bedrijf dat alle zes
deelrangschikkingen aan
voert, heeft de eindscore
6 en staat bovenaan in de
eindrangschikking van de
Gazellen. Hoe hoger de
eindscore, hoe l ager een
onderneming noteert.
Er gelden minimumvoor
waarden. Het bedrijf moet

minstens vijf jaar bestaan.
Op de loonlijst van 2020
moeten minimaal tien
werknemers staan. De toe
gevoegde waarde in 2020
bepaalt het onderscheid
tussen een groot, een mid
delgroot en een klein be
drijf. De grote haalden een
toegevoegde waarde van
meer dan 5 miljoen euro,
de middelgrote bleven tus
sen 1 en 5 miljoen euro, en

de kleine haalden minder
dan 1 miljoen euro.
De snelste honderd groei
ers bij de grote bedrijven
mogen zich Grote Gazellen
noemen. De snelste hon
derd bij de middelgrote be
drijven zijn de Middelgrote
Gazellen. De snelste vijftig
bij de kleine bedrijven zijn
de Kleine Gazellen.
De Gazelle die in haar cate
gorie de lijst aanvoert, is

niet altijd de winnaar. Een
winnaar moet operationeel
onafhankelijk zijn. Een
dochterbedrijf van een
buitenlandse onderneming
komt ook niet in aanmer
king.
In elk nummer van Trends
publiceren we de rang
schikking van een Vlaamse
provincie. We eindigen op
5 mei, met de lijsten voor
Vlaanderen.
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GROTE GAZELLEN TOP 50
’22 ’21 Bedrijf
1
X Positive Thinking Company - Brussel
			 Globale techpartner
2
X Sweco Belgium - Brussel
			Ingenieursbureau
3
X Electro Depot Belgium - Brussel
			 Discountwinkels in multimedia en huishoudapparatuur (United.b)
4
X EnergyVision - Brussel
			 Energieleverancier (MMZ Invest)
5
X Medtronic Belgium - Brussel
			 Dienstenverlener voor de medische sector
6
X Brico Plan-It - Brussel
			 Doe-het-zelfgroep (Maxeda)
7
27 Stanley and Stella - Brussel
			 Producent van duurzame, hedendaagse kleding
8
1 Catalent Belgium - Neder-Over-Heembeek
			 Producent van injecteerbare medicijnen
9
11 Alpha Credit - Brussel
			 Consumentenkrediet (BNP Paribas)
10
X Pulsar Matériaux - Brussel
			 Groothandel in bouwmaterialen
11 30 Facebook Belgium - Brussel
			 Aanbieder van sociale netwerken
12
8 Woningen Compere - Brussel
			 Sleutelklare woningen
13 60 Google Belgium - Brussel
			Onlinereclamediensten
14 42 Audi Brussels - Brussel
			 Autoproducent (Volkswagen)
15
X Atalian - Brussel
			 Dienstverlener in facilitymanagement
16
26 Eurogenerics - Brussel
			 Verdeler van generieke medicijnen (Strada Arzneimittel)
17
25 Grenke Lease - Brussel
			 Leasingmaatschappij (Grenke Leasing)
18 66 GroupM Belgium - Brussel
			 Mediabureau (WPP)
19
19 BNP Paribas Lease Group - Brussel
			 Leasingmaatschappij (BNP Paribas)
20 48 Fiducre - Brussel
			 Debiteurenbeheerder (ING)
21
X Primark - Brussel
			 Kledingketen (Associated British Foods)
22
X Volkswagen D’Ieteren Finance - Brussel
			 Aanbieder van financiële oplossingen (Volkswagen)
23
X Putman - Brussel
			Installatiebedrijf
24
16 Intys - Sint-Pieters-Woluwe
			 Consultancybedrijf
25 39 Akka Belgium - Brussel
			 Ingenieursbureau (Akka)
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Punten
148
216
239
241
252
262
269
270
279
310
330
353
353
360
365
368
372
387
388
392
400
402
407
410
415

’22 ’21 Bedrijf
26 98 Euroclear - Brussel
			Financiëledienstenverlener
27
5 UCB Pharma - Anderlecht
			Biofarmabedrijf
28
X Verisure - Brussel
			 Beveiliging (Ageis Lux)
29
X Anticimex - Brussel
			 Ongediertebestrijding (Anticimex)
30
X Arcadis Belgium - Brussel
			Consultancybedrijf
31 33 Toyota Motor Europe - Brussel
			 Europees hoofdkwartier en onderzoekscentrum van Toyota
32
16 Cream Consulting - Brussel
			Consultancybedrijf
33
X MoOngy - Brussel
			Consultancybedrijf
34 82 ALD Automotive - Brussel
			 Leasingmaatschappij (Société Générale)
35 40 Monizze - Brussel
			 Uitgever van elektronische cheques
36
X CIT Blaton - Brussel
			Bouwbedrijf
37 49 SAP Belgium - Evere
			 IT-bedrijf (SAP)
38 95 Fabricom - Brussel
			 Installatiebedrijf (Engie)
39
X New Sobelwood - Sint-Gillis
			Interieurartikelen
40 37 AS 24 Belgium - Brussel
			 Verdeler van brandstoffen (TotalEnergies)
41
X Deliveroo Belgium - Brussel
			 Maaltijdleverancier (Roofoods)
42
51 Greenfish - Brussel
			 Consultancybedrijf gespecialiseerd in duurzaamheid
43
75 Kronos Group - Brussel
			Consultancybureau
44
X Alcodis - Brussel
			 Verdeling van ethanol (Alcogroup)
45 89 VK Engineering - Brussel
			Studiebureau
46 58 Efficy - Evere
			Crm-bedrijf
47
X Laboratoires Fill-Med Manufacturing - Brussel
			 Onlineverkoop van cosmetica (F Initiatives)
48
91 Louis Vuitton Services Europe - Brussel
			 Servicecenter van Louis Vuitton
49 35 Sopra Steria Benelux - Brussel
			 IT-dienstenleverancier (Sopra Steria)
50 64 Business and Strategies - Brussel
			 Consultingbedrijf (Gopa)

Punten
427
445
448
453
455
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480
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484
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510
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AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN: OBELIS

De Europese
partner
Obelis is een adviesbureau dat is gespecialiseerd in de
regelgeving van de Europese Unie. Het helpt fabrikanten
buiten de unie om hun producten in overeenstemming
te brengen met die regels. GUY VAN DEN NOORTGATE

G

ideon Elkayam richtte Obe
lis op in 1988. Het is een
kleine familieonderneming
die in haar eigen tempo is
gegroeid. Dat tempo hield
gelijke tred met de Europe
se regelgeving over de con
formiteit van producten die
zijn vervaardigd door be
drijven van buiten de Euro
pese Unie. “Wij zijn geen distri
buteurs”, legt Gideon Elkayam uit.
“Wij vertegenwoordigen buiten
landse fabrikanten die de Europe
se markt willen betreden en zor
gen ervoor dat hun producten vol
doen aan de normen en de voor
schriften die in de Europese Unie
gelden.”
De activiteiten van de onderne
ming begonnen in 1991 met medi
sche apparatuur. Sindsdien heeft
Obelis zijn expertise uitgebreid
tot andere domeinen zoals invitrodiagnostiek, voedingssupple
menten en cosmetica. “We beper
ken ons niet tot die domeinen”,
benadrukt Elkayam. “Onze juris
ten, chemici, apothekers, ingeni
eurs en andere deskundigen wer
ken samen om onze cliënten alle
diensten te verlenen die ze nodig
hebben om op de markt van de

Europese Unie aanwezig te zijn:
vertegenwoordiging, CE-
markering, conformiteit, consul
tancy, productregistratie enzo
voort. We stellen alles in het werk
om onze klanten te helpen zich te
ontwikkelen in een omgeving met
een complexe regelgeving. We
hebben al meer dan 3.000 bedrij
ven in 70 landen buiten de Euro
pese Unie geholpen. Door ervoor
te zorgen dat de regels worden
nageleefd, helpen we ook een vei
ligere markt tot stand te brengen
voor de Europese consument.”

GIDEON
ELKAYAM
“We hebben al meer
dan 3.000 bedrijven
in 70 landen buiten
de Europese Unie
geholpen.”

Best Place to Work

Dank u, brexit

De brutomarge van Obelis is tus
sen 2019 en 2020 bijna verdub
beld, van 2,2 tot 4,2 miljoen euro.
Die sterke groei is onder meer te
danken aan de coronacrisis, waar
door testtoestellen moesten wor
den goedgekeurd, en aan de br
exit. “Dank u, brexit”, zegt Gideon
Elkayam. “Nu het Verenigd Ko
ninkrijk uit de Europese Unie is
gestapt, moeten de Britse bedrij
ven de EU-regelgeving naleven als
zij toegang willen krijgen tot onze
markt.”
Naast de hoofdzetel in Brussel
heeft Obelis ook kantoren in Isra

ël en China. Er werken ongeveer
100 mensen, van wie 75 in Brussel.
Bovendien bestaan er twee andere
soortgelijke vennootschappen die
geen dochterondernemingen zijn,
in Zwitserland en het Verenigd
Koninkrijk.

‘We helpen
een veiligere
markt tot
stand te brengen voor de
Europese
consument’

In de komende maanden zal Gide
on Elkayam zich inzetten om van
Obelis de Best Place to Work te
maken. “Dat is ons doel. Wij gaan
onze organisatie herzien, om de
besluitvorming bijvoorbeeld te
delen. Meer in het algemeen moe
ten bedrijven ervoor zorgen dat
hun werknemers een goed even
wicht tussen hun werk en hun pri
véleven hebben. Mijn prioriteit is
ervoor te zorgen dat de werkne
mer eerst tevreden is, want als je
werknemer tevreden is, zal je
klant dat ook zijn”, besluit hij. z
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MIDDELGROTE GAZELLEN TOP 25
’22 ’21 Bedrijf
1
1 Anytime - Brussel
			 Neobank (Orange Bank)
2
X Milieuconsultancy - Brussel
			Consultancybedrijf
3
5 Devoteam G Cloud BeLux - Sint-Lambrechts-Woluwe
			 Innovatie en transformatie via Google Cloud (Devoteam)
4
4 Scalian Benelux - Brussel
			Studiebureau
5
X Obelis - Schaarbeek
			 Consultancybureau gespecialiseerd in Europese thema’s
6 20 Acumen Public Affairs - Etterbeek
			Consultancybureau
7
37 Sabai Sabai - Vorst
			 Thais restaurant
8
X Vo Europe - Ukkel
			Communicatiebureau
9
55 MIA - Brussel
			 Italiaanse kruidenier
10
X Waeg - Brussel
			 Consultancybedrijf in digitale transformatie (IBM)
11
X Netto Glace - Brussel
			Schoonmaakbedrijf
12
9 Krinkels Greencare - Schaarbeek
			 Landschapsarchitect (Elkarij)
13
13 Mainsys Belgium - Elsene
			 Softwarebedrijf voor de financiële sector
14
X Omnitec - Brussel
			 Verdeler van sanitair en elektrisch materiaal
15
10 B.F.S - Brussel
			Fiduciaire
16
X Propulsion Systems - Brussel
			 Productie en distributie van zwembaduitrusting
17
77 Railnova - Brussel
			 Onderhoud van spoorweginfrastructuur
18
X Van Tichelen - Brussel
			 Doe-het-zelfwinkel (Maxeda)
19
X Belgium Web Casino - Brussel
			 Onlinegokspelen (GPFI)
20
12 Beer Project - Brussel
			Brasserie
21
X RealDev - Brussel
			 Consultancybedrijf in technologie en management
22
X Stars Graphics - Brussel
			 Communicatiebedrijf (Publicis)
23
X Rise and Shine Agency - Brussel
			 Merkenbureau (Springbok)
24
X Star Clean Services - Brussel
			Schoonmaakbedrijf
25 70 Ney & Partners - BXL - Brussel
			Ingenieursbureau

KLEINE GAZELLEN TOP 25
Punten
131
134
161
188
201
209
209
220
276
348
359
363
365
371
386
392
393
406
414
435
449
450
460
460
464

’22 ’21 Bedrijf
1
5 Te Trans - Brussel
			Transportbedrijf
2
X Zensor - Brussel
			End-to-end-monitoringtechnieken
3
X Hanoi Station - Brussel
			 Keten van Viëtnamese restaurants
4
1 Bio Project - Brussel
			 Biowinkel gespecialiseerd in bulk
5 20 Produstore - Brussel
			 Winkels voor mobiele telefoons en accessoires
6
X Färm.Tongres - Brussel
			 Biowinkel
7
11 Euro-Constructie - Brussel
			Bouwbedrijf
8
X Châtelain Real Estate - Brussel
			Vastgoedagentschap
9 33 NNCO - Elsene
			Meubelwinkel
10
X Dojo - Brussel
			Kruidenier-traiteur
11
X Precirix - Brussel
			 Radiofarmaca voor behandeling van kanker
12
X DM & C Group - Brussel
			Bouwbedrijf
13
X K2C - Brussel
			 Chinese restaurants
14
X Thaico - Brussel
			 Producent van sushi
15
X Gate-16 - Schaarbeek
			IT-consultant
16
X Comme Chez Papa - Brussel
			Bakkerij
17
X AG Multi-Services - Brussel
			Poetsdiensten
18
27 Sani - Brussel
			 Verdeler van mediterrane producten
19
X BRG Group - Brussel
			Schoonmaakbedrijf
20
X Chicago 45 - Brussel
			Restaurant
21 48 LDV Production - Brussel
			 Specialist in audiovisuele producties
22 KMO32 Georgette Café - Brussel
			Café-restaurant
23
X Trajectoire - Brussel
			 Organisator van rally’s
24
X MB Brussels - Brussel
			Martinibar
25
X R.C. Maintenance - Brussel
			Loodgieter

Punten
104
130
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208
208
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AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN: ZENSOR

Stilstand
voorkomen

YVES VAN
INGELGEM
“Door één probleem
op te lossen kunnen
we vaak de hele
installatie
verbeteren.”

Zensor heeft een innovatieve technologie ontwikkeld om
corrosie van materialen te detecteren in uiteenlopende sectoren als energie, infrastructuur en industriële productie.
GUY VAN DEN NOORTGATE

Z

ensor ontwikkelt innovatieve
oplossingen om productie-
installaties en -infrastruc
tuur op afstand te volgen in
de ICAB-incubator in Etter
beek. Dat is op een boog
scheut van de VUB, waarvan
deze Gazelle, die in 2013
werd opgericht, een spin-off
is. Het jonge bedrijf heeft
zeventien werknemers en ont
plooit behalve in België ook activi
teiten in Nederland, Frankrijk en
Duitsland. “Wij zijn actief in in
dustrie, energie en infrastructuur
zoals bruggen, tunnels, wegen,

luchthavens en stuwdammen”,
legt CEO en oprichter Yves Van
Ingelgem uit. “Onze technologie
wordt gebruikt in uiteenlopende
sectoren zoals hernieuwbare ener
gie, olie en gas, voedselproductie,
sluizen, en de winning en verwer
king van mineralen.”
Terwijl sommige bedrijven zich
meer specifiek richten op het
voorspellend onderhoud van in
dustriële apparatuur, opereert
Zensor in een bredere context en
monitort het een volledig industri
eel proces of een faciliteit. Dankzij
de sensoren die het op de produc

‘Met onze oplossingen
kunnen klanten hun productiviteit
verhogen en
hun activiteiten duurzamer maken’

tielijnen installeert, kan het per
manent toezicht houden om stil
stand te voorspellen en zo de pro
ductie te optimaliseren.
“Door te anticiperen op een pro
bleem, aan een kraan bijvoorbeeld,
kunnen we een stilstand vermijden
of beperken”, zegt Van Ingelgem.
“Dankzij de grote hoeveelheid
gegevens die wij verzamelen en
dankzij onze algoritmes die die
data voortdurend verwerken, kun
nen wij gebruikers begrijpelijke en
bruikbare informatie bieden. Door
één probleem op te lossen kunnen
we vaak de hele installatie verbe
teren.”

Industrie 4.0

De technologie die Zensor ontwik
kelt, past volledig in het plaatje van
industrie 4.0, door verder te gaan
dan het verzamelen van big data.
Met zijn diepgaande kennis van
materiaalkunde, dynamica en che
mie, die het in algoritmes vertaalt,
kan Zensor het gedrag van een
structuur identificeren, verklaren
en voorspellen. Uiteindelijk geeft
het een correcte beoordeling van
de staat van de structuur en zorgt
het ervoor dat ze zo gezond moge
lijk is. De toevoeging van algorit
mes voor machinaal leren maakt
de monitoring nog doeltreffender:
er wordt niet alleen een onder
scheid gemaakt tussen normaal en
abnormaal g edrag, toekomstige
problemen worden ook in een
vroeg stadium opgespoord.
Boven op zijn specifieke oplossin
gen voor de langetermijnbewaking
van windturbines en civiele infra
structuren ontwikkelt Zensor ook
oplossingen op maat. “Onze oplos
singen bieden onze klanten niet
alleen de mogelijkheid om voor
spellingen te doen, maar ook om
hun productiviteit te verhogen en
hun activiteiten duurzamer te
maken”, besluit Yves Van Ingel
gem. z
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