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Rubriek

FRANK VLIEGEN
“Elke euro winst wordt
opnieuw geïnvesteerd.”

LIMBURG

AMBASSADEUR GROTE BEDRIJVEN: TRIXXO JOBS

De snelste groeier van de grote bedrijven in
Limburg is Trixxo Jobs. Het uitzendbureau is
een onderdeel van de Trixxo Groep, die zijn
hoofdkwartier in Hoeselt heeft. Ze is in
2004 begonnen als een klein dienstenchequebedrijf en in korte tijd uitgegroeid tot
een nationale speler. Met maar liefst vijf
vennootschappen in de ranking van de
Trends Gazellen blijkt duidelijk dat topman
Luc Jeurissen razend ambitieus is.
Mobis Parts Europe staat al voor het derde
jaar op rij op de tweede plaats bij de grote
Gazellen in Limburg. Het bedrijf in Paal is
het Europese distributiecentrum voor
onderdelen van Hyundai en Kia.
Bij de kmo’s voert Opteco de ranking aan.
Het Zonhovense bedrijf van Ben Kunnen is
gespecialiseerd in de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Tarzan & Jane in Zolder is ten slotte onze
Ambassadeur bij de kleine bedrijven. De
kans dat de binnen- en buitenspeeltuin van
Filip Struyf en Caroline Carpentier volgend
jaar opnieuw in de lijst zal opduiken, is klein,
want door corona moeten de gedreven
zaakvoerders de deuren nu al maandenlang
dichthouden.
In de top vijf van de grootste rekruteerders
staat Ambassadeur Trixxo met maar liefst
drie vennootschappen. Sectorgenoot Itzu
en het ICT-dienstenbedrijf Cegeka vervolledigen het gezelschap. Cegeka kwam eind
vorig jaar in het nieuws door de overname
van de West-Vlaamse telecomoperator
Citymesh.

COÖRDINATIE: KURT DE CAT
EN DIRK VAN THUYNE
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De omzet van Trixxo Jobs sprong van 3,5 miljoen euro in 2015 naar
32,3 miljoen euro in 2019. En dat is geen eindpunt voor het uitzendbureau in Hoeselt. In het moeilijke jaar 2020 verdubbelde de omzet
nogmaals. DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG

H

et werd een gezellig onderonsje
bij de Limburgse Trends Gazellen
Ambassadeurs. Caroline Carpentier en Filip Struyf van Tarzan &
Jane, de Ambassadeur bij de kleine bedrijven, wonen in dezelfde
straat als Frank Vliegen, de CEO
van Trixxo Jobs. Die laatste kent
ook Ben Kunnen van Opteco heel
goed, de Ambassadeur bij de middelgrote bedrijven. Twintig jaar
geleden verkochten ze allebei verzekeringsproducten. “Het was een
harde leerschool, maar het heeft
ons geen windeieren gelegd”,
knipoogt Frank Vliegen.

Gerichte overnames

GROOTSTE AANWERVERS
1. Trixxo VB
2. Itzu Jobs
3. Trixxo Jobs
4. Trixxo Wallonië
5. Cegeka

‘We waren nooit
in angstmodus’

518
445
407
396
377

Trixxo is een idee van Luc Jeurissen. Midden 2005 ging hij in Hoeselt van start met het dienstenchequebedrijf work@home. Het jonge bedrijf had een blitzstart. Al
snel kwamen er nieuwe kantoren
bij. Jeurissen had ook geen schrik
voor overnames. Hij heeft er al
zo’n zestig gedaan. Vandaag is
Trixxo Dienstencheques uitgegroeid tot een van de grootste spelers van het land.
Jeurissen startte in 2014 een uit-

zendbureau op, Trixxo Jobs. Vier
jaar later kwam Frank Vliegen aan
boord als CEO. Hij is gepokt en
gemazeld in de uitzendsector. Hij
duwde meteen het gaspedaal in,
onder meer door elk jaar een overname te doen: de horecapoot Vdet
uit Hasselt in 2017, de Beringense
specialist in contactcenters en
veiligheid Staffing in 2018 en de
Nederlandse veiligheidsspecialist
LevelPlus in 2019.
Op die manier zag Trixxo Jobs
zijn omzet exploderen van 11 miljoen euro in 2017 tot 64 miljoen
euro vorig jaar. “Ons strategische
groeiplan loopt tot en met 2025.
Tegen dan willen we met Trixxo
Jobs een omzet van 250 miljoen
euro halen”, aldus Frank Vliegen.
“Twee derde van de groei moet organisch zijn, de rest willen we realiseren door gerichte overnames.”
De Trixxo Groep mikt tegen dan
op een omzet van een half miljard
euro.
Na de recente opening van een
nieuw kantoor in Brugge telt
Trixxo Jobs 39 kantoren in België.
De CEO wil dat aantal op korte
termijn verdubbelen. Vooral in

West-Vlaanderen en Wallonië ziet
hij nog heel wat potentieel. Sinds
kort is Trixxo Jobs ook de buitenlandse toer opgegaan. “We hebben
zeven kantoren in Nederland en in
enkele weken tijd willen we er nog
eens evenveel openen. Stilaan lonken we ook naar Duitsland”, zegt
Vliegen.

bijleren. Daarnaast hebben we ook
veel aandacht voor begeleiding en
opleiding.”

Blijven groeien

Kmo-mentaliteit

Snel groeien kost geld. Maar
Frank Vliegen maakt zich daar
geen zorgen over. “We houden
onze financieringsratio goed in de
gaten”, legt hij uit. “Trixxo Jobs is
nog altijd een familiebedrijf. Luc
Jeurissen is de hoofdaandeelhouder, met daarnaast nog enkele
andere aandeelhouders, onder wie
ikzelf. Het bedrijf heeft een typische kmo-mentaliteit. Elke euro
winst wordt opnieuw geïnvesteerd. Het bedrijf heeft nog nooit
één euro dividend uitgekeerd. Luc
zegt altijd dat hij een bedrijf wil
uitbouwen dat minstens honderd
jaar zal worden.”
Een ander heikel punt voor groeibedrijven is het vinden van de
juiste mensen. Frank Vliegen geeft
toe dat het niet altijd gemakkelijk
is. “We zijn trots op ons team. De
betrokkenheid van onze werkne-

mers is enorm groot. Het is alsof
ze voor hun eigen zaak werken”,
zegt hij.
Sinds kort zet Trixxo Jobs extra in
op employer branding. Dat is een
taak voor Thomas en Tamara,
twee frisse karakters die regel
matig opduiken in televisie- en
radiospots. Het duo krijgt bij die
taak de steun van een geheim
wapen. Trixxo sloot een samenwerkingsovereenkomst met de
Truiense topturnster Nina Derwael. “Rekrutering begint vaak bij
de naamsbekendheid”, weet Frank
Vliegen. “Daarnaast heeft ons bedrijf nog heel wat andere troeven
te bieden. Hier mag iedereen fouten maken, zolang je maar blijft

‘Het klinkt
misschien
raar, maar
corona heeft
ons sterker
gemaakt’

2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Covid-19 trof ook
Trixxo Jobs, al viel de impact nog
mee. “De uitzendsector was minder hard getroffen dan die van de
dienstenchequebedrijven”, zegt
Frank Vliegen. “Door de uitzonderlijke omstandigheden zijn we
er niet in geslaagd onze doelstellingen te halen, maar we zijn wel
blijven groeien: met bijna 20 procent, op een dalende markt. Ondanks alles was 2020 voor ons toch
een fantastisch jaar.”
Voor die puike prestatie in een
moeilijk jaar zijn verschillende
verklaringen. “De belangrijkste is
wellicht dat we nooit in angst
modus zijn geraakt. Onze mensen
hebben veerkracht en flexibiliteit
getoond door nieuwe kansen te
zoeken in sectoren die wel goed
draaiden, zoals de logistiek en de
retail. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook 250 mensen geplaatst als contactonderzoekers in
de strijd tegen covid-19. Het klinkt
misschien raar, maar corona heeft
ons sterker gemaakt.” z

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.
In elk nummer van Trends
publiceren we de rangschikking voor een Vlaamse
provincie. We eindigen op
22 april, met de lijsten voor
Vlaanderen.
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BEN KUNNEN
“We hebben dit jaar al 1200 installaties verkocht,
waarvan meer dan 400 thuisbatterijsystemen.”

LIMBURG

GROTE GAZELLEN TOP 50
’21 ’20 Bedrijf

Totaal

1
X Trixxo Jobs - Hoeselt
			Uitzendbureau
2
2 Mobis Parts Europe - Paal
			 Europees distributiecentrum voor onderdelen van Hyundai en Kia
3
12 Weerts Supply Chain - Teuven
			Logistiekedienstenverlener
4
11 ALRO - Dilsen
			 Lakken van onderdelen voor de auto- en vrachtwagenindustrie
5
X Trixxo VB - Hoeselt
			 Dienstenchequebedrijf van Trixxo Groep
6 KMO1 Machiels Building Solutions - Hasselt
			 Houtskeletbouw en -projecten
7
X Borealis Kallo - Paal
			 Innovatieve oplossingen in polyolefinen, basischemicaliën, …
8
X Passion Works! - Nieuwerkerken
			Uitzendbureau
9 30 Jabil Circuit Belgium - Hasselt
			 Producent van elektronische apparatuur (het vroegere Philips Hasselt)
10 85 Melexis Technologies - Tessenderlo
			 Productie van halfgeleiders voor auto’s
11 KMO55 Theissen Training Systems International - Oudsbergen
			 Ontwikkeling, bouw en installatie van trainingssystemen voor wapens
12
X Valtris AO Belgium - Tessenderlo
			 Productie van organische chloorderivaten
12
X BKCS - Kermt
			 Dienstenchequebedrijf voor huishoudhulp
14
X Itzu Jobs - Hasselt
			 Hr- en facilitydiensten
15
X Hemano - Paal
			Dienstenchequebedrijf
16
18 Hoogmartens Wegenbouw - Oudsbergen
			Wegenbouwfirma
17 49 Enestia Belgium - Hamont-Achel
			 Verwerking en verpakking van geneesmiddelen (UDG Healthcare)
18
X Trixxo Wallonie - Hoeselt
			 Waalse afdeling van Trixxo Groep
19
22 H. Essers Transport Company - Genk
			Transportbedrijf
20
X Yontec - Hasselt
			 Specialist in industrieel onderhoud en outsourcing van technische profielen
21 KMO16 Hegge Toelevering - Hamont
			 Metaalschrijnwerkerij en toeleveringsbedrijf
22
X Ariake Europe - Maasmechelen
			 Producent van soepen en bouillons
23
X Avnet Logistics - Tongeren
			 Logistieke speler
24
13 Containers Maes - Tessenderlo
			Containerdienstenbedrijf
25
X ATL Renting - Tessenderlo
			 Verhuur trucks, trailers en chassis
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79
109
130
154
159
167
185
223
227
232
240
254
254
269
273
274
276
282
288
306
331
336
341
345
353

’21 ’20 Bedrijf

Totaal

26
17 APK Infra - Pelt
			 Infrastructuurwerken, wegenbouw en telecom (groep Kerkhofs)
27
3 Callexcell - Kerkom-bij-Sint-Truiden
			Contactcenter
28
28 Brouwerij Martens - Bocholt
			Brouwerij
29
X Different Hotels - Genk
			Hotelketen
30
X Impermo - St.-Truiden
			 Verdeler van tegels, natuursteen en parket
31 53 Tenneco Automotive Europe - St.-Truiden
			 Productie van hoogtechnologische schokdempers
32
6 ZF Wind Power Antwerpen - Lommel
			 Productie van tandwielkasten voor windturbines (groep ZF Friedrichshafen)
33
X De Blauwe Vogel 1609 - St.-Truiden
			Reiskantoor
34 42 E-max Aluminium Profielen - Dilsen-Stokkem
			 Productie van aluminiumprofielen (groep Vaessen)
35
16 Cegeka Groep - Hasselt
			 Full service ICT-bedrijf
36
31 Vandersanden Steenfabrieken - Bilzen
			 Producent van bakstenen
37 36 Beliès - Tessenderlo
			 Producent van mediterrane specialiteiten (groep Pieterciel Delby’s)
38
X CKS - Dilsen
			 Elektrotechniek en automatisering
39
X Ariel Facilitaire Diensten - Paal
			 Dienstenchequebedrijf van het Poetspaleis
40 46 Van Havermaet - Hasselt
			 Financieel, fiscaal, hr en juridisch advies voor particulieren en bedrijven
41
X United Experts - Koersel
			Kennisnetwerk
42
X Printing Partners Paal-Beringen - Hasselt
			Drukkerij
43
41 Borealis Polymers - Paal
			 Polypropyleen- en compoundingfabriek
43
X Corda Campus - Hasselt
			 Campus voor start-ups, scale-ups, …
45
X Brabantia S&L Belgium - Pelt
			 Ontwerp, productie en verkoop van huishoudelijke producten
45
10 Bechtle direct - Pelt
			IT-leverancier
47
72 Algeco België - Paal
			 Modulaire woningbouw, units en containers
48
X AR Metallizing - Genk
			 Wereldmarktleider in de productie van gemetalliseerd papier en vouwkarton
49 23 Rajapack Benelux - Tongeren
			 Verkoop van verpakkingsmateriaal
50 55 Albron CP België - Lommel
			Foodservice-organisatie

355
359
363
369
374
378
389
391
392
393
399
403
406
411
413
417
421
422
422
425
425
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432
435

AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN: OPTECO

‘Zonnepanelen
blijven interessant’
Ondanks het arrest over de terugdraaiende teller van het
Grondwettelijk Hof slaagt Opteco, de Zonhovense installateur van zonnepanelen, warmtepompen, airco’s en thuisbatterijen, er nog altijd in te groeien. Met een zelf ontwikkelde technologie waarmee thuisbatterijen met elkaar kunnen communiceren, trekt CEO Ben Kunnen ook naar het
buitenland. DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG

M

idden januari dropte het
Grondwettelijk Hof een
bommetje door de regeling te vernietigen waardoor eigenaars van zonnepanelen vijftien jaar
lang kunnen genieten
van het systeem van de
terugdraaiende teller. De
installateurs van zonnepanelen hielden de adem
in, bang dat de consument zou a fhaken. “Na
een korte aarzeling herstelde de
markt snel”, reageert Ben Kunnen,
medeoprichter en CEO van Opteco. “Er is veel onwetendheid in de
markt. Dankzij de dalende prijzen
en de steun zijn zonnepanelen nog
altijd een interessante investering,
met een jaarlijks rendement van
zowat 5 procent. We hebben dit
jaar al 1200 installaties verkocht,
waarvan meer dan 400
thuisbatterijsystemen.”

Medewerkers

In 2012 stond Ben Kunnen samen
met drie collega’s aan de wieg van

Opteco. De voorbije tien jaar kocht
de Limburger zijn medeoprichters
uit, waardoor hij de enige aandeelhouder is. Aanvankelijk lag de focus op de verkoop en de installatie
van zonneboilers. Later kwamen
er ook warmtepompen, airco’s en
zonnepanelen bij.
Als verklaring voor de snelle groei
wijst Ben Kunnen naar zijn medewerkers. “Ik ben onwaarschijnlijk
trots op hen. Het zijn stuk voor
stuk kwalitatieve mensen die gepassioneerd zijn door hun baan.
Niets is hen te veel gevraagd en
dat maakt een groot verschil op
een competitieve markt.” Opteco
heeft zo’n 120 medewerkers.
Ook bij Opteco probeerde corona
een stokje in de wielen te steken.
“Bij de eerste lockdown moesten
we het bedrijf helemaal omgooien. Plaatsbezoeken bij de klant
waren uitgesloten, maar door
volop gebruik te maken van
conferencecalls konden we toch
voortgaan. Uiteindelijk is onze
steile groeicurve in 2020 niet
gebroken.”

Thuisbatterijen

‘We hebben
in Nederland
al drie verkopers om onze
oplossing
daar in de
markt te
zetten’

Als gevolg van het arrest van het
Grondwettelijk Hof is de aandacht
voor thuisbatterijen fors toegenomen. Het komt erop aan minder
afhankelijk te worden van het netwerk door het zelfverbruik te verhogen. “Thuisbatterijen zijn daarvoor een goede oplossing”, weet
Ben Kunnen. “We hebben al vijf
jaar ervaring met de technologie
en zijn zelfs al een stapje verder
gegaan. Onze dochteronderneming
Smart-E-Grid heeft software ontwikkeld waardoor de thuisbatterijen van verschillende klanten met
elkaar kunnen communiceren. Op
die manier kunnen we de productie en het verbruik van elektriciteit
zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Het potentieel van die innovatieve technologie is enorm en
blijft niet beperkt tot het binnenland. We hebben in Nederland al
drie verkopers om onze oplossing
daar in de markt te zetten.” z
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De volledige rangschikking van de
grote, de middelgrote en de kleine Gazellen
vindt u op www.trends.be/gazellen.

LIMBURG

MIDDELGROTE GAZELLEN TOP 25
’21 ’20 Bedrijf
1
X Opteco - Zonhoven
			 Installatie zonnepanelen, thuisbatterijen en warmtepompen
2 KL9 CGers - Heusden-Zolder
			 Ontwerp, productie, installatie en testen van machines
3
X Bechtle Brussels - Pelt
			IT-dienstenleverancier
4 KL7 Luminex LCE - Genk
			 Aansturen van licht, geluid en video op evenementen
4 KL4 Dilissen Logistics - Pelt
			Transportbedrijf
6
X XploData - Lummen
			 Softwarebedrijf gespecialiseerd in datamanagement
7
X Aviovision - Hasselt
			 Digitale communicatiesystemen voor luchtvaart
8
X Concept Building - Lanklaar
			Bouwbedrijf
9
X Allimex Green Power - Zolder
			 Montage-onderdelen voor zonnepanelen
10 KL8 Cynex Tax & Accounting - Hasselt
			 Boekhouding en fiscaliteit
11
X Edco - Zolder
			Rijschool
12
X Merger - Tongeren
			Totaalinrichting
12
X C. Corda - Hasselt
			 Corda Bar op de gelijknamige campus
14
X A.S.L. - Hasselt
			Reisbureau
15 KL3 Biesmans-DPE - Bilzen
			 Graaf- en afbraakwerken
16
X Meers Internationaal Transport - Lanaken
			Transportbedrijf
17
X Eurosped Belgium - Kerkom-bij-Sint-Truiden
			Transportbedrijf
18 KL20 Royal Crown - Genk
			 Aankoopgroepering in de keukensector
19 KL19 Traflux - Houthalen
			 Afvalinzameling via ondergrondse containers
20
X Floralux Ham - Ham
			Tuincentrum
21
X Jidoka - Hasselt
			IT-consultancybedrijf
22
4 Crème de la Crème Belgium - Hasselt
			 Productie van ijsproducten
23
X Philippaerts - We Live Horses - Oudsbergen
			Stoeterij
24
X Insaver - Houthalen-Helchteren
			 Partner voor energie-efficiënte oplossingen (Luminus)
25
X Starline C.L.O. - Pelt
			Zwembaden
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KLEINE GAZELLEN TOP 25
Totaal
109
122
215
245
245
276
278
299
312
333
346
372
372
400
439
442
443
445
446
460
463
481
486
487
501

’21 ’20 Bedrijf
1
X Tarzan & Jane - Zolder
			 Binnen- en buitenspeeltuin
2
X EDB - Zelem
			 Algemene dakwerken
3 45 DCL Services - Lummen
			Transportbedrijf
4
X Robyns Packaging & Protection - Genk
			 Verpakking op maat
5
X Hemo - Hasselt
			Snackbar
6
X Plessers N. - Pelt
			 Vloer-, tegel- en klinkerwerken
7 30 Totspot - Houthalen
			 Verkoop van baby- en kinderartikelen via bol.com (Blaboom)
8
X Roggen Transport - Houthalen-Helchteren
			Transportbedrijf
9 46 Aub.Svp - Hasselt
			Café
10
X Madefru - Herk-de-Stad
			Fruitkweker
11
X De Groote Hoef - Lommel
			Brasserie-feestzaal
12 34 RB Bouwservice - Rotem
			Bouwbedrijf
13
X H & H Construct - Wellen
			Bouwaannemer
14
X MIVA - Hasselt
			Restaurant
15
X Amalex - Beringen
			 Ambachtelijke bakker op markten
16
X Top Creaties - Genk
			Familie-outletwinkel
17
X LVC Solutions - Genk
			 Verkoop en verhuur van stroomgroepen en heftrucks
18
X Bemong Patisserie - Dilsen
			Bakkerij
19
X Galatea - Zonhoven
			Horecazaak
20
X Inova - Zonhoven
			Restaurant
21
X Olbo - Heers
			Fruitkweker
22
X Colson C.T.B. - Bilzen
			 Verwarming, sanitair en ventilatie
23
X De Bezige Bij - Houthalen
			 Alle bouw- en verbouwwerken
24
X The Water Purifier - Beverlo
			 Specialist in waterbehandeling
25
X Bouwonderneming Massief - Kuringen
			Bouwbedrijf

Totaal
44
76
103
115
140
144
161
194
200
213
234
236
241
264
272
278
285
296
297
307
309
310
320
331
342
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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.

LIMBURG

AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN: TARZAN & JANE

SUPERGAZELLE: BROUWERIJ MARTENS

‘Voor de crisis
waren we een
gezond bedrijf ’

Groei met
eigen merken

DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG

C

aroline Carpentier reageert met gemengde gevoelens op het nieuws dat
Tarzan & Jane de titel van
Trends Gazellen Ambassadeur krijgt. “In de eerste
plaats zijn we natuurlijk
heel blij met de erkenning”, zegt de general manager. “Intussen kennen
we ook de cijfers van 2020
en dat is toch even slikken.
Maar ik geloof in betere
tijden en ik hoop dat premier De
Croo zijn woord houdt. Hij heeft
beloofd de gezonde bedrijven te
helpen overleven. Deze titel bewijst dat Tarzan & Jane voor de
crisis een gezond bedrijf was.”

Totaalbeleving

Caroline Carpentier is een ondernemer pur sang. Vijftien jaar geleden opende ze een wassalon. Tien
jaar later was dat al uitgegroeid tot
een keten met achttien vestigin11 MAART 2021 WWW.TRENDS.BE

gen. In 2016 maakte ze de overstap naar de vrijetijdsmarkt. “Het
begon met een binnenspeeltuin. Al
snel kwam er ook een buitenspeeltuin bij, want die heb je nodig om
de zomer te overbruggen”, vertelt
Caroline Carpentier.
Vandaag heeft Tarzan & Jane een
ruim aanbod aan speelplezier, met
ook een indoor minigolf, een
gameroom, een outdoor hindernissenparcours en een gezellige
bistro. “Een totaalbeleving voor
het hele gezin”, vat Caroline Carpentier het samen. “We krijgen
heel veel nieuw samengestelde
gezinnen over de vloer. Vaak zijn
er grote leeftijdsverschillen tussen
de kinderen. Dankzij ons gediversifieerde aanbod komt iedereen
aan zijn trekken.”
In de eerste jaren investeerde
Caroline Carpentier 5 miljoen euro in Tarzan & Jane. “De banken
waren aanvankelijk niet zo happig
om ons te ondersteunen, maar al

Eerder dit jaar kwam Wim Van Den Bossche bij Brouwerij
Martens aan boord als CEO. Hij moet de negende generatie
wegwijs maken in het familiebedrijf. DIRK VAN THUYNE

FILIP STRUYF EN
CAROLINE
CARPENTIER
“Ik hoop dat premier
De Croo zijn woord
houdt. Hij heeft
beloofd de gezonde
bedrijven te helpen
overleven.”

‘We hopen
dat we deze
zomer onze
klanten weer
kunnen ontvangen’

snel bleken onze businessplannen
realistisch te zijn. We konden na
het eerste boekjaar al winstcijfers
voorleggen”, zegt ze.

Akelige stilte

Midden maart vorig jaar gingen de
horeca en de niet-essentiële winkels op slot. “Die weken waren
zenuwslopend. We twijfelden of
de mensen achteraf nog de weg
naar onze zaak zouden vinden”,
zegt Carpentier. “Toen we in juni
de deuren weer mochten openzwaaien, waren we heel erg opgelucht dat er meteen veel volk was.”
In het najaar volgde een tweede
coronagolf. De contactberoepen en
de horeca waren opnieuw het kind
van de rekening. Waar normaal
honderden kinderen het uitgieren
van plezier, heerst bij Tarzan & Jane nog altijd een akelige stilte. En
het ziet er niet naar uit dat daar
snel verandering in zal komen.
“Het begint echt lang te duren”,
zucht Carpentier. “We kunnen
rekenen op steun van de overheid.
Maar die is geplafonneerd, waardoor het voor ons om niet meer
dan een kleine 5 procent van de
omzet gaat. We kunnen het nog
wel een tijdje uitzingen. We hopen
dat we deze zomer onze klanten
weer kunnen ontvangen.” z

O

udjes kunnen vinnig zijn.
Dat bewijst Brouwerij
Martens, waarvan de wortels teruggaan tot 1758.
Tussen 1999 en 2019 liet
de familiale brouwerij in
Bocholt de beste groeicijfers van de provincie Limburg optekenen. Daarmee
kroont het bedrijf zich tot
Trends Supergazelle.
“Mijn verdienste aan die
titel is nihil”, glimlacht
CEO Wim Van Den Bossche, die

in februari de fakkel van Danny
Dresselaerts overnam. “Ik draag
deze prijs op aan de 376 medewerkers en aan de familie Martens.”
Een eerste pijler van het succes
van de brouwerij is de aandacht
voor export. Al in de jaren zestig
was ze actief in het buitenland,
vooral in Duitsland. Daarnaast
heeft de familie altijd zwaar geïnvesteerd in de uitbouw van een
performant productieapparaat. In
Kaulille staat een van de modernste brouwerijen ter wereld met

Internationale groei

‘In de internationale
distributie is
het aandeel
van de eigen
merken gestegen naar
37 procent’

Brouwerij Martens is vooral bekend als producent van retailmerken voor de grote supermarktketens. In dat segment ging het vroeger bijna uitsluitend over de laagste prijs. Dat is nu veranderd. “De
prijs blijft belangrijk, maar we profileren ons steeds meer als de aanbieder van een totaalconcept op
maat. We zitten met de supermarkten samen om een bier en een
verpakking te ontwikkelen die voldoen aan hun wensen”, zegt Van
Den Bossche.
Onlangs besliste de familie Martens zich op de internationale
groeimarkten te wagen, bij voorkeur met de eigen merken. “In de
internationale distributie is het
aandeel van de eigen merken in
korte tijd gestegen van 15 naar 37
procent”, aldus Van Den Bossche.
Het gaat om Martens Pils, Sezoens,
1758, Kristoffel Witbier, Kristoffel
Blond en Kristoffel Donker.

Negende generatie

WIM GOMBEER

In korte tijd groeide Tarzan & Jane in Heusden-Zolder uit
tot een vaste waarde op de Limburgse vrijetijdsmarkt. En
toen kwam corona. De speeltuinen moesten de deuren sluiten. “We geloven in betere tijden”, zeggen zaakvoerders
Caroline Carpentier en Filip Struyf.

een productiecapaciteit van
4,5 miljoen hectoliter per jaar.
Daarnaast is duurzaamheid een
stokpaardje. “Uit een wereldwijde
studie blijkt dat een brouwerij gemiddeld 4 tot 7 liter water nodig
heeft om 1 liter bier te brouwen.
Bij ons is dat minder dan 2 liter”,
legt Van Den Bossche uit. “Daarnaast proberen we zo weinig
mogelijk verpakkingsmateriaal te
gebruiken.”

FAMILIE
MARTENS
De negende
generatie heeft
haar opwachting
gemaakt.

De broers Jan en Fons Martens
hebben de touwtjes in de familiale
brouwerij in handen. Maar de
negende generatie heeft haar opwachting gemaakt. Wim Van Den
Bossche: “De kinderen Bob en
Charlotte draaien al volop mee.
Mijn uitdaging bestaat erin hen te
laten kennismaken met de missie,
de visie en de strategie van de
brouwerij.” z
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