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Rubriek

FELIX VAN DE MAELE
Collibra krijgt steeds meer
Amerikaanse accenten.

BRUSSEL

AMBASSADEUR GROTE BEDRIJVEN: COLLIBRA

De snelste groeier van de grote bedrijven in
Brussel is Catalent Belgium, een wereldwijde leverancier van geavanceerde toedienings- en ontwikkelingstechnologieën voor
medicijnen, biologische middelen en gezondheidsproducten. Het Amerikaanse
beursgenoteerde bedrijf heeft wereldwijd
meer dan 13.000 werknemers en draait een
omzet van ruim 2,5 miljard dollar.
Maar dochters van buitenlandse ondernemingen komen niet in aanmerking voor de
Ambassadeurstitel. Die eer gaat naar Collibra, een softwareplatform voor efficiënt
databeheer. Oprichter en CEO Felix Van de
Maele was onlangs nog genomineerd voor
de Trends Manager van het Jaar.
Het voorbije jaar maakten veertien Brusselse kmo’s de sprong naar de grote bedrijven.
De belangrijkste verklaring daarvoor is de
nieuwe methodiek van de Trends Gazellen.
De uitblinker is Woningen Compère. Die
onderneming was vorig jaar Ambassadeur
bij de kleine bedrijven. Dit jaar staat het op
plaats acht bij de grote.
Bij de kmo’s voert Anytime de ranking aan.
De van origine Franse neobank werd begin
dit jaar overgenomen door Orange Bank.
De Ambassadeurstitel gaat naar Man
hattn’s, een keten van premiumburgers.
Biologische voeding is in opmars. Bio Project is de Ambassadeur bij de kleine Brusselse bedrijven. Het uithangbord van de
winkel in Ukkel is Bio Vrac.
Dit jaar zijn de uitzendkantoren voor het
eerst opgenomen in de Trends Gazellen.
Die bedrijven staan bovenaan in de lijst van
de grootste aanwervers.
COÖRDINATIE KURT DE CAT,
DIRK VAN THUYNE

GROOTSTE AANWERVERS
1. Tempo-Team
2. Randstad Belgium
3. Daoust
4. Lineas
5. Brussels Airlines
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5691
3841
2846
1073
766

In het
coronajaar
2020 zou de
groei een
stuk lager
moeten liggen, maar
nog altijd uitkomen rond
40 procent,
met een omzet van
170 miljoen
dollar.

Eerste Belgische
eenhoorn
Collibra, een spin-off van de VUB, is uitgegroeid tot een reus in
databeheer. Het bedrijf zet zijn groei voort aan de overkant van
de Atlantische Oceaan, waar het onlangs een tweede overname
heeft gedaan. GUY VAN DEN NOORTGATE

H

et is mogelijk op hetzelfde moment een eenhoorn en een gazelle
te zijn. Collibra bewijst dat. Het
Brusselse bedrijf is weinig bekend
bij het grote publiek, maar het
werd in 2019 de eerste Belgische
unicorn, een start-up gewaardeerd
op meer dan 1 miljard dollar. In
april vorig jaar bedroeg de waardering zelfs meer dan 2 miljard
dollar.
De spin-off van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) werd in 2008
opgericht door Felix Van de Maele, de CEO van het bedrijf, Stijn
Christiaens, Pieter De Leenheer
en Damien Trog. Collibra heeft
ondertussen een hele weg afgelegd. De eerste jaren waren niet
gemakkelijk voor de start-up, die
op zoek moest naar fondsen om
zijn software voor gegevensbeheer en -analyse te ontwikkelen
en op de markt te brengen. Maar
met de intrede van verschillende
investeerders in het kapitaal midden jaren 2010 en vooral met de
instap van CapitalG, de investeringstak van Alphabet, het moe-

derbedrijf van Google, in 2019,
beschikt het bedrijf over de nodige middelen om zijn groei aan te
wakkeren. Collibra heeft in totaal
al 345,5 miljoen dollar opgehaald.

braak van gezondheidscrisis, heeft
het zijn g eplande expansie in Azië
tijdelijk opgeschort.

Amerikaans overname

Collibra heeft zijn hoofdkantoor
in Brussel, naast kantoren in New
York, Australië, Tsjechië, Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Het heeft meer dan 650
mensen in dienst en behaalde in
2019 een omzet van 120 miljoen
dollar, met een groei van 80 procent. In het coronajaar 2020 zou
de groei een stuk lager moeten liggen, maar nog altijd uitkomen
rond 40 procent, met een omzet
van ongeveer 170 miljoen dollar.
Begin deze maand nam Collibra
het Amerikaanse bedrijf OwIDQ
over, dat gespecialiseerd is in de
kwaliteitscontrole van gegevens.
Dat is zijn tweede overname in de
Verenigde Staten, na die van SQLdep in 2019. Het zal vast niet de
laatste acquisitie zijn voor de
Gazelle, die steeds meer Amerikaanse accenten krijgt. z

Uitgebreid aanbod

Collibra biedt software aan die
het verzamelen, het gebruiken en
het ontsluiten van data integreert.
Het ontwikkelt voortdurend nieuwe producten waarmee zijn klanten een beter zicht kunnen krijgen op hun metadata – dat zijn
gegevens over gegevens – en hun
bedrijfsprocessen beter kunnen
beheren en automatiseren.
De eerste klanten kwamen uit de
financiële sector, die nog altijd de
grootste sector in de portefeuille
van het bedrijf is, maar sindsdien
heeft het zijn aanbod sterk uitgebreid. Collibra levert ook aan
overheidsdiensten, met name in
de Verenigde Staten, waar het
twee derde van zijn activiteiten
ontplooit. De overige klanten zijn
gevestigd in Europa en het Midden-Oosten. Vorig jaar, na de uit-

DE METHODOLOGIE VAN DE TRENDS GAZELLEN
De Trends Gazellen zijn de
snelste groeiende bedrijven. We bekijken de groei
over een periode van vijf
jaar. Voor deze editie vergelijken we 2019 met 2015. We
berekenen de groei van drie
variabelen: de toegevoegde
waarde, het personeelsbestand en de cashflow, in 
absolute en procentuele
termen. Dat geeft zes deelrangschikkingen. De plaat-

sen op die deelrangschikkingen tellen we op, wat de
eindscore oplevert. Een bedrijf dat alle zes deelrangschikkingen aanvoert, heeft
de eindscore 6 en staat bovenaan in de eindrangschikking. Hoe hoger de eind
score, hoe lager een onderneming noteert in de eind
rangschikking.
Er gelden minimumvoorwaarden. Het bedrijf moet

minstens vijf jaar oud zijn.
Op de loonlijst van 2019
moeten minimaal tien werknemers staan. De toegevoegde waarde in 2019 bepaalt het onderscheid tussen een groot, een middelgroot en een klein bedrijf.
De grote haalden een toegevoegde waarde van meer
dan 5 miljoen euro, de middelgrote bleven tussen 1 en
5 miljoen euro, en de kleine

haalden minder dan 1 miljoen euro.
De snelste honderd groeiers bij de grote bedrijven
mogen zich Grote Gazellen
noemen. De snelste honderd bij de middelgrote bedrijven worden de Middelgrote Gazellen. De snelste
vijftig bij de kleine bedrijven
zijn de Kleine Gazellen.
De Gazelle die in haar categorie de lijst aanvoert, is

niet altijd de winnaar. Een
winnaar moet operationeel
onafhankelijk zijn. Een
dochter van een buitenlandse onderneming komt
ook niet in aanmerking.
Vanaf dit nummer van
Trends publiceren we de
rangschikking voor Brussel
en de vijf Vlaamse provincies. We eindigen op 22
april, met de lijsten voor
Vlaanderen.
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Gazellen

JEROME EN PHILIPPE VANDERMEULEN
“Wij zijn een familiebedrijf met
een ambachtelijke ziel.”

BRUSSEL

GROTE GAZELLEN TOP 50
’21 ’20 Bedrijf
1
14 Catalent Belgium - Neder-Over-Heembeek
			 Farmaceutisch bedrijf (groep Catalent)
2
X Collibra - Brussel
			 Big data
3
X CPS Africa - Brussel
			 Distributie van wagens en onderdelen in Afrika (groep CFAO)
4
6 Bureau Van Dijk Electronic Publishing - Brussel
			 Ontwikkeling tools voor financiële analyse
5
X UCB Pharma - Anderlecht
			 Farmaceutisch bedrijf
6
X ISG Construction Services - Brussel
			 Inrichtings- en renovatiewerken (groep ISG Overseas)
7
7 Alten Belgium - Sint-Gillis
			 Business- en IT-consultancy
8 KL1 Woningen Compere - Brussel
			Bouwbedrijf
9
X Page Interim (Belgium) - Brussel
			 Werving- en selectiebureau (groep Michaël Page)
10 KMO10 Köse Cleaning - Brussel
			Schoonmaakbedrijf
11
12 Alpha Credit - Brussel
			 Consumentenkrediet (groep BNP Paribas)
12
1 Basic-Fit Belgium - Brussel
			Fitnessketen
13
2 Veepee Northern Europe - Brussel
			 Postorderbedrijf (Vente Privée)
14
21 Bershka België - Brussel
			 Modeketen (Inditex)
15
X Radisson Hospitality Belgium - Brussel
			 Uitbating van hotels (The Radisson Group)
16 KMO6 Intys - Sint-Pieters-Woluwe
			Consultant
16
X Cream - Brussel
			Adviesbureau
18
X Pulsar Matériaux - Brussel
			 Distributie van bouwmaterialen
19
5 BNP Paribas Lease Group - Brussel
			 Leasingmaatschappij van de groep BNP Paribas
20 KMO4 Abylsen Belgium - Brussel
			 Consultant gespecialiseerd in engineering
20
X Cognizant Technology Solutions Belgium - Brussel
			IT-dienstenverlener
22 KMO1 Nalys - Sint-Pieters-Woluwe
			 Consultant voor hoogtechnologische projecten
23 40 Pull & Bear België - Brussel
			 Kledingwinkels (Inditex)
24
X Daoust - Brussel
			Hr-bedrijf
25
X Grenke Lease - Brussel
			Leasingmaatschappij
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Totaal
212
221
233
281
285
289
317
345
365
388
401
425
438
440
441
444
444
459
470
484
484
490
493
500
501

’21 ’20 Bedrijf

zoals de Empire, de Gatsby en de
Rockefeller. Maar het menu, dat
wordt aangeboden in een New
Yorkse omgeving met een industrieel decor, beperkt zich niet tot dat
embleem van de Amerikaanse keuken. Er zijn ook salades, dranken
en desserts die zijn samengesteld
in de geest van luxefastfood. “We
werken met de beste producten”,
zegt Jerome Vandermeulen. “We
gebruiken Iers angusvlees en onze
broden worden dagelijks geleverd
en op een traditionele manier
bereid. Wij zijn een familiebedrijf
met een ambachtelijke ziel en we
streven er altijd naar de beste kwaliteit te bieden, zeven dagen per
week.

Totaal

26
X Eurogenerics - Brussel
			 Distributie van generische geneesmiddelen (groep Strada Arzneimittel)
27 43 Stanley and Stella - Brussel
			 Producent van duurzame mode
28 45 Bristol-Myers Squibb Belgium - Brussel
			 Farmaceutisch bedrijf
29
X Entre Chien et Loup - Brussel
			Productiehuis
30
X Facebook Belgium - Brussel
			Computerplatform
31
13 Securitas Direct - Brussel
			 Marktleider in alarmsystemen
31
X Triangle Solutions RH - Anderlecht
			Hr-bedrijf
33 56 Toyota Motor Europe - Brussel
			Auto-import
34
X Blake & Partners - Elsene
			 Rekrutering van IT- en financiële profielen (groep FSM)
35
X Sopra Steria Benelux - Brussel
			IT-dienstenverlener
36
3 InBev Belgium - Brussel
			 Belgische activiteiten en holding van de brouwerijgroep
37
X AS 24 Belgium - Brussel
			 Distributie van brandstoffen aan professionals (groep Total)
38
X Henkel Belgium - Brussel
			 Distributie van lijmen, schoonmaakproducten, was- en reinigingsmiddelen
39
X Akka Belgium - Brussel
			Engineeringconsultancybedrijf
40
X Monizze - Brussel
			 Uitgevers van cadeau-, eco- en maaltijcheques
41
73 Compass Group Belgilux - Brussel
			Cateraar
42
X Audi Brussels - Brussel
			Autofabriek
42 20 BESIX - Brussel
			 Gediversifieerde bouwonderneming
44
X C & G - Brussel
			 Bedrijf gespecialiseerd in industriële piping
45 34 Roche - Brussel
			 Farmaceutisch bedrijf
46
17 Hennes & Mauritz Logist. - Brussel
			 Logistieke diensten voor H&M Group
47
X Kinepolis Group - Brussel
			Bioscoopketen
48 26 Fiducré - Brussel
			 Incassobureau (ING)
49
41 SAP Belgium - Evere
			Softwarebedrijf
50
X Regus Belgium - Brussel
			 Netwerk van uitgeruste kantoren (groep International Workplace)

509
513
519
527
536
537
537
545
552
560
563
572
574
579
585
595
602
602
610
614
617
622
623
627
632

AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN:
MANHATTN’S

Afhaalmaaltijden

New Yorkse stijl
Met Manhattn’s brachten Jerome en Philippe Vandermeulen de Big Apple-sfeer niet alleen naar Brussel, maar ook
naar Antwerpen en Gent. Nu zijn ze op weg om Parijs te
veroveren. GUY VAN DEN NOORTGATE

B

egin 2010 vertrok Jerome
Vandermeulen naar New
York. Hij zwierf er twee
jaar lang met een foodtruck door de straten van
Manhattan en bood er een
product aan dat aan de
andere kant van de Atlantische Oceaan heel erg
gewaardeerd werd: Belgische wafels. Het was een
geweldige kans om de stad
die nooit slaapt te ontdekken en te beleven. “Er is een enorme diversiteit aan keukens en een
unieke sfeer in New York”, zegt

Jerome Vandermeulen. “Er heerst
een t ypische dynamiek. Dat wilde
ik hier opnieuw creëren door
Manhattn’s te lanceren met mijn
broer Philippe.” De twee bundelden hun krachten. Jerome, afgestudeerd aan de Solvay Business
School, staat aan het roer en
Philippe, die aan de Hotel- en
Toerismeschool Spermalie in
Brugge heeft gestudeerd, staat in
de keuken.
In oktober 2014 openden ze hun
eerste Manhattn’s op de Louizalaan in Brussel. Op het menu staan
premiumburgers in vele variaties,

‘In 2020
stond onze
Empire Cheeseburger op
de tweede
plaats in België en op de
42ste plaats
in de wereld
in de lijst van
de meest
bestelde
gerechten op
Deliveroo’
JEROME VANDERMEULEN

Tussen 2015 en 2019 zijn zowel de
brutomarge als het personeelsbestand meer dan verviervoudigd. De
brutomarge is gestegen van ongeveer 800.000 tot 3,4 miljoen euro,
en het personeelsbestand van 14
tot meer dan 50 werknemers. Dat
is een indrukwekkende groei in
een sector die in 2020 zo goed als
helemaal tot stilstand is gekomen.
“Met uitzondering van de periode
tussen 8 juni en 19 oktober. Toen
hebben we wel kunnen werken”,
nuanceert Jerome Vandermeulen.
“Vandaag zijn nog slechts twee
adressen, Louiza en Merode, open
voor afhaalmaaltijden. Dat werkt
goed. In 2020 stond onze Empire
Cheeseburger op de tweede plaats
in België en op de 42ste plaats in
de wereld in de lijst van de meest
bestelde gerechten op Deliveroo.”
Manhattn’s hoopt, samen met zijn
collega’s in de horeca, zijn deuren
binnenkort volledig te heropenen.
Het is van plan eind dit jaar ook in
Parijs van start te gaan. z
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De volledige rangschikking van de
grote, de middelgrote en de kleine Gazellen
vindt u op www.trends.be/gazellen.

BRUSSEL

MIDDELGROTE GAZELLEN TOP 25
’21 ’20 Bedrijf
1
X Anytime - Brussel
			 Neobank voor ondernemers en kmo’s
2
X Manhattn’s - Brussel
			 Restaurantketen (Manhattan’s)
3
X Solam - Brussel
			Transportbedrijf
4
X Scalian Benelux - Brussel
			 Ingenieurs- en adviesbureau
5
X Fourcast - St.-Lambrechts-Woluwe
			 Google-cloudpartner (groep Devoteam)
6
X Ensur - Brussel
			Verzekeringsspecialist
6
X Upfield Spreads Belgium - St.-Agatha-Berchem
			 Distributie van margarines (groep KKR)
8 KL23 Nviso - Brussel
			 Consultancy in cyberveiligheid
9 56 Krinkels Greencare - Schaarbeek
			 Landschapsaanleg en -onderhoud (Elkarij)
10
X B.F.S - Brussel
			Fiduciaire
11
X Gexa - Brussel
			 Schade-evaluaties en voertuigexpertises
12
X Beer Project - Brussel
			Brouwerij
13
X Mainsys Belgium - Elsene
			 IT-dienstenleverancier voor de banksector
14
21 A&S Partners - Elsene
			 Distributie van Orange-telecomproducten en -diensten
15
X KRKA Belgium - Brussel
			 Distributie van generieke geneesmiddelen
16
X Protexis - Brussel
			 Begeleiding in het zoeken naar pensioenoplossingen (groep AXA)
17
X VFS Financ. Serv. Belgium - Brussel
			 Leasingmaatschappij van Volvo Group
18 KL9 Wiki - Brussel
			Horecazaak
19
X Burger King See - Brussel
			Hamburgerzaak
20
X Acumen Public Affairs - Etterbeek
			 Agentschap voor public affairs
21
X Bank- en Verzekeringsagent Brussels East - Etterbeek
			Belfiuskantoor
22
X Azzana Consulting - Brussel
			 Consultancybedrijf in betalingsmiddelen (groep Finnegan)
23
X H.B.W. Freetime - Brussel
			 Onlinecasino (groep Menegalli)
24
X Passion4sales - Brussel
			Callcenter
25
X TS Clean - Brussel
			Schoonmaakbedrijf
25
X AppTweak - Brussel
			 Start-up in app store optimization
25 FEBRUARI 2021 WWW.TRENDS.BE

KLEINE GAZELLEN TOP 25
Totaal
151
255
276
304
305
308
308
324
351
363
374
394
401
402
404
427
434
444
452
467
473
481
488
491
495
495

’21 ’20 Bedrijf
1
X Bio Project - Brussel
			Biowinkel
2
X Le Déboucheur Louis - Brussel
			 Ontstoppings- en ruimdiensten
3
X Pixi Leuven - Etterbeek
			 Restaurants (Donli)
4
18 MN Transport - Brussel
			Transportbedrijf
5
X Te Trans - Brussel
			Transportbedrijf
6
X Star Voyages & Capri Cars - Evere
			Personenvervoer
7
X Wet.Be - Brussel
			 Restaurant (Pop-up Sablo)
8
X Easy Syndic - Brussel
			Gebouwenbeheerder
9
32 La Baleine Bleue - Brussel
			Restaurant
10
X Cornelis Taxis - Brussel
			Taxibedrijf
11
X Euro-Constructie - Brussel
			Bouwbedrijf
12 50 The Fridge - Koekelberg
			 Afwerking van beeldopnames
13
X Byno - Brussel
			Transportbedrijf
14
17 Green Mango - Brussel
			Restaurant
15
X Umamido - Brussel
			 Japans restaurant
16
X Restop - Brussel
			Horecazaak
17
X Woké LLN - Brussel
			Restaurant
18
X Aeronautica - Anderlecht
			 Rekruterings- en consultancybedrijf
19
X LVLP - Oudergem
			 Full mobil agency
20
X Produstore - Brussel
			 Distributie van telefoonaccessoires
21
X EN.CO.RE.-Bruxelles - Oudergem
			 Bouw- en renovatiebedrijf
22
X MCO Telecom - Brussel
			 Elektrotechnisch installatiebedrijf
23
X A.N.P. Trans - Brussel
			Transportbedrijf
24
X Mademoiselle Green - Brussel
			 Biowinkel en -restaurant
25
X KX Construct - Brussel
			Bouwbedrijf

Totaal
73
108
109
113
139
143
159
178
179
192
197
200
213
217
231
239
250
260
269
272
276
280
282
315
325
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De Trends Gazellen bestaan twintig jaar. Naar aanleiding van die
verjaardag wordt dit jaar een Supergazelle geselecteerd. Dat
bedrijf is de snelste groeier van de afgelopen twintig jaar.

BRUSSEL

AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN: BIO PROJECT

Geen verspilling

DAVY DUVILLIER,
VIRGINIE PISSOORT
EN LOÏC TURINE
“Het is van essentieel
belang ons te onderscheiden van de
massadistributie.”

Sinds de lancering eind 2014 heeft de winkel Bio Vrac
steeds meer klanten aangetrokken met een groeiend assortiment biologische producten, waarvan een groot deel in
bulk wordt aangeboden. GUY VAN DEN NOORTGATE

D

e onderneming heet Bio
Project, maar is bekend
onder haar commerciële
naam Bio Vrac. Toen Loïc
Turine in september 2014
van start ging, had hij weinig of niets op zak. Maar
hij had wel een idee: biologische producten in bulk
aanbieden. Het begon allemaal in een kleine winkel
op de Alsembergsesteenweg in Ukkel. Al snel nam
hij zijn eerste werknemer in
dienst, Philippe, die er nog altijd is
en nu belast is met de inkoop.
Door het succes werd de ruimte al
snel te klein. “In 2017 kreeg ik de
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kans te verhuizen naar een nieuwe, grotere locatie van 480 vierkante meter, en heel dichtbij”, legt
Turine uit. “Na wat renovatiewerkzaamheden zijn we in oktober verhuisd en de klanten zijn
ons gevolgd.” In die periode kreeg
de oprichter gezelschap van zijn
schoonzus, Virginie Pissoort. Met
hun tweeën en een team dat nog
zou groeien, breidden ze het aanbod van Bio Vrac geleidelijk uit.
De groei volgde vanzelf. In 2019
bedroeg de brutomarge van Bio
Vrac meer dan 650.000 euro,
tegenover -9962 euro in 2015. Het
jaar 2020 bevestigde de goede gezondheid van de Gazelle. Het win-

‘Wij bieden
steeds meer
producten
aan die aanvankelijk niet
in bulk verkrijgbaar
waren, zoals
koekjes, chocolade en
shampoo’
LOÏC TURINE

kelsegment voor basisproducten
werd niet beïnvloed door de coro
nacrisis. “We hebben ons concept
in de loop van de jaren nooit aangepast”, zegt Turine. “Biologische
producten, zo veel mogelijk in
bulk. Dat betekent minder afval en
dus minder verspilling. Wij bieden
steeds meer producten aan die
aanvankelijk niet in bulk verkrijgbaar waren, zoals koekjes, chocolade en shampoo. Vandaag hebben
we 900 verschillende producten.
Wij werken met veel kleine leveranciers en onze deur staat altijd
open voor nieuwe partners.” Bio
Vrac bevoorraadt een lokaal cliënteel, maar trekt ook mensen uit de
Brusselse rand aan die in het
weekend inkopen komen doen.”

Nieuwe eigenaar

Op 1 december 2020 hebben Loïc
Turine en Virginie Pissoort het
stokje doorgegeven aan Davy Duvillier. Na tien jaar ervaring in de
grootdistributie en een korte periode in een bedrijf dat is gespecia
liseerd in ventilatie, is de jonge
dertiger teruggekeerd naar zijn
eerste liefde. “Ik werk verder aan
wat Loïc en Virginie hebben ontwikkeld”, zegt hij. “Wij zullen onze producten blijven diversifiëren,
omdat het van essentieel belang is
ons te onderscheiden van de massadistributie, die steeds meer aanwezig is in de biologische sector en
steeds competitiever wordt op het
gebied van de prijs. Wij moeten
altijd op onze hoede zijn en anticiperen op de wensen van onze klanten. Ik denk er ook aan een tweede
winkel te openen in Brussel, omdat
bio en bulk nog veel groeipotentieel hebben.”
Bio Vrac is de eerste biologische
winkel die Ambassadeur van de
Trends Gazellen wordt, maar het
zal zeker niet de laatste zijn. Het
pad is geëffend. z

SUPERGAZELLE: DAOUST

Het hele
hr-spectrum
In twintig jaar heeft het familiebedrijf Daoust zijn omzet
verachtvoudigd. Na een moeilijk jaar in 2020 wil het zijn organische groei dit jaar hervatten met de geplande opening
van tien kantoren. GUY VAN DEN NOORTGATE

S

ommige Gazellen lopen al
heel lang mee. Dat is het
geval voor deze Supergazelle, de onderneming die
de voorbije twintig jaar
het sterkst is gegroeid in
Brussel. Het bedrijf werd
in 1954 in Brussel opgericht toen Albert Daoust,
de grootvader van de huidige gedelegeerd bestuurder Giles, zijn eerste kantoor opende in Brussel.
Dat kantoor was gewijd aan een
nieuw beroep: uitzendarbeid. In
1976 kwam zijn zoon Jean-Claude
in het bedrijf, dat toen twee vestigingen had, in Brussel en Antwerpen. Giles Daoust kwam in 2009
bij de onderneming als marketingmanager. Hij nam in 2015 de leiding in handen.
Sinds het begin van deze eeuw is
het bedrijf spectaculair gegroeid.
De omzet is in twintig jaar verachtvoudigd, van 32 miljoen in
2000 tot 250 miljoen euro in 2019.
Dat laatste jaar heeft Daoust meer
dan 50.000 mensen (8300 voltijds
equivalenten) aan het werk gezet.
Door de coronacrisis verwacht

Daoust een omzetdaling van 20
procent in 2020. “Wij zijn duidelijk geraakt”, zegt Giles Daoust.
“Vooral het tijdelijke personeel is
getroffen, maar de dienstencheques hebben voor een zekere stabiliteit in onze resultaten gezorgd.
Wij hebben ook het voordeel dat
wij een familiebedrijf zijn en dat
we financieel gezond zijn, zodat
we deze moeilijke periode kunnen
doorkomen en onze ontwikkeling
kunnen voortzetten.”
Die familie bestaat uit 450 werknemers die allemaal deel uitmaken
van het bedrijf. Voor de gedelegeerd bestuurder is dat familiale
aspect een van de sleutels tot het
succes van Daoust. “Dit is ons
DNA. Onze groei is organisch. Wij
identificeren niches, steden en
mensen met potentieel, en we promoten ze intern. Onze teams zijn
relatief jong en nemen volop deel
aan de dynamiek van het bedrijf.”

Nieuwe kantoren

Daoust wil zijn vooruitgang voortzetten en is van plan in de loop
van dit jaar ongeveer tien bijkomende kantoren te openen. Mo-

GILES DAOUST
“Het familiale aspect
is een van de sleutels
tot ons succes.”

menteel heeft het bedrijf er zestig,
tegenover twintig in 2010 en minder dan tien in 2000. Vorig jaar is
die groei enigszins vertraagd, met
slechts drie nieuwe filialen. Daoust
is nu actief over het hele land en
positioneert zich allang niet meer
louter als uitzendkantoor, maar als
een onderneming die het hele
spectrum van de human resources
bestrijkt, met onder meer uitzendarbeid, dienstencheques, rekrutering en selectie van personeel, outplacement, jobcoaching en de
openbare sector. “De diversificatie
van onze diensten in de afgelopen
twintig jaar en onze constante bereidheid om te innoveren hebben
ook in grote mate bijgedragen aan
onze sterke groei”, besluit Giles
Daoust. z
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