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AMBASSADEUR GROTE BEDRIJVEN: LANSWEEPER

Net zoals vorig jaar is Bleckmann België de
snelste groeier van de grote bedrijven in
Oost-Vlaanderen. De logistieke partner van
heel wat internationale mode- en lifestylemerken is een onderdeel van de Turkse Netlog Logistics Group. Als dochter van een
buitenlands moederbedrijf komt Bleckmann niet in aanmerking voor de Ambas
sadeurstitel. Die gaat naar het IT-bedrijf
Lansweeper in Dendermonde, dat al sinds
2008 zijn omzet elk jaar met zowat 50 procent zag groeien. Een eervolle vermelding
gaat naar Bluecrux. Het consultancybedrijf
gespecialiseerd in supplychain en operations maakt een sprong van de tweede
plaats bij de kleine naar de vijfde plaats bij
de grote bedrijven.
Bij de kmo’s voert Skyhaus de ranking aan.
Het Gentse bedrijf koestert de ambitie om
uit te groeien tot een Europese referentie in
artificiële intelligentie. K&M Company in Lokeren staat op de eerste plaats bij de kleine
bedrijven. Zaakvoerder Mehmet Guzel bedankte echter voor de eer, net als Bouwmeester De Clercq in Deinze. Op die manier
komt de trofee in handen van Paul Florizoone en Cédric Hanet, die al twintig jaar
met succes werken aan de uitbouw van het
merk Greenway in de vegetarische voeding.
Na de instap van Jan Haspeslagh, de exCEO van Ardo, is het bedrijf helemaal klaar
voor de toekomst.
Staffable België is de grootste rekruteerder
in de provincie Oost-Vlaanderen. Het hr-bedrijf biedt een totaaloplossing voor de administratie van flexibele werknemers, vooral in de horeca. Nog op het podium staan
Volvo Car Belgium en Volvo Group Belgium.
COÖRDINATIE: KURT DE CAT
EN DIRK VAN THUYNE

GROOTSTE AANWERVERS
1. Staffable België
2. Volvo Car Belgium
3. Volvo Group Belgium
4. Bleckmann België NV
5. Cleaning Professionals
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377
366
309
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‘Zwakke plekken
identificeren’
De instap van de private-equityspeler Dovesco in Lansweeper betekende niet alleen het begin van de professionalisering, maar was
ook het startschot van een groeispurt. Het Dendermondse softwarebedrijf is uitgegroeid tot een wereldspeler in zijn niche.
DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG

D

e voorbije jaren sleepte Lansweeper al heel wat nominaties in de
wacht, onder meer voor de Leeuw
van de Export (2017 en 2020) en
de Prijs van de Vlaamse Regering
voor de Scale-up van het Jaar
(2019). Dit jaar is het softwarebedrijf in Dendermonde de Trends
Gazellen Ambassadeur bij de grote bedrijven in Oost-Vlaanderen.
‘Discover your IT’ is de baseline
van het technologiebedrijf. “Veel
bedrijven weten niet exact hoeveel
toestellen verbonden zijn met het
bedrijfsnetwerk of hoeveel er toegang hebben tot bedrijfsmiddelen
via een thuisnetwerk. Dat vormt
een enorm risico voor de veiligheid. Denk maar aan diefstal van
gegevens of malware- en ransomwareaanvallen”, legt CEO Dave
Goossens uit. “Veiligheid begint
bij het in kaart brengen van de
IT-omgeving van de organisatie.
Dat doet Lansweeper al meer dan
vijftien jaar.”
De jongste jaren is het bedrijf razendsnel gegroeid. Het ging van
5 werknemers in 2015 naar meer

dan 150 in 2021. In die periode
steeg de omzet met bijna 250 procent.

Ruwe diamant

Geert Moernaut stond aan de basis
van het bedrijf. Hij ontwikkelde in
2004 een programma om netwerken te analyseren. Aanvankelijk
bood hij die tool online gratis aan,
maar de interesse bleek zo groot
dat het hobbyproject al snel een
bedrijf werd.
Dovesco, de private-equitypoot
van de DOMO Investment Group,
stapte in 2018 in als onderdeel van
een managementbuy-out. “Lansweeper was een ruwe diamant. De
naamsbekendheid was beperkt tot
een doelgroep van gespecialiseerde IT’ers. Er zat veel meer potentieel in de unieke technologie. We
hebben eerst aan het product gesleuteld, want dat was nog niet
klaar voor de grote bedrijven.
Daarnaast hebben we zwaar geïnvesteerd in ons verkoopteam. In
Europa en de Verenigde Staten
hebben we nu zo’n twintig verko-

pers”, zegt Dave Goossens. “In
2019 en in het coronajaar 2020
groeide de omzet met meer dan
50 procent.” Dagelijks scant Lansweeper meer dan 85 miljoen toestellen bij 25.000 klanten in 130
landen. Op de klantenlijst staan
niet alleen indrukwekkende bedrijven zoals Mercedes-Benz, FC
Barcelona, IBM en Samsung, maar
ook overheden, universiteiten en
zelfs de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.
Lansweeper focust in de eerste
plaats op organische groei. “We
hebben geen actieve overname
strategie, maar als er zich een kans
voordoet, zullen we die niet laten
liggen. Zeker als we ons technologisch kunnen versterken”, vertelt
Dave Goossens. In het najaar van
2020 nam Lansweeper zijn Italiaanse sectorgenoot Fing over.
“Het was de perfecte match. Onze
technologie is 100 procent complementair”, zegt Goossens. “Fing
is gespecialiseerd in mobiele applicaties en in het internet der
dingen. Dat is heel interessant
voor de nabije toekomst, want de
verwachting is dat er tegen 2025
wereldwijd maar liefst 40 miljard
apparaten met elkaar zullen zijn

verbonden. Voor elk nieuw apparaat dat wordt toegevoegd aan het
netwerk is het noodzakelijk nieuwe zwakke plekken te identificeren en te beheren.” Lansweeper
heeft die overname met eigen
middelen gefinancierd.

DAVE
GOOSSENS
“Veiligheid begint bij
het in kaart brengen
van de IT-omgeving
van de organisatie.”

Recurrente inkomsten

Snel groeien betekent ook veel
nieuwe mensen aanwerven. On-

danks de krapte op de arbeidsmarkt valt dat voor Lansweeper
vrij goed mee. “We zijn actief op
verschillende locaties. Dat is een
voordeel”, zegt Dave Goossens.
“Zo hebben we een centrum voor
onderzoek en ontwikkeling in het
Spaanse Alicante. Daar is het net
iets eenvoudiger om een software-
ontwikkelaar aan te werven. In de
Verenigde Staten hebben we twee
verkoopkantoren, in Austin en
Seattle. Daar kun je in enkele dagen tien verkopers aanwerven. In
België ben je daar enkele maanden
mee bezig.”
Toch zweren de aandeelhouders
bij België als het hoofdkwartier
van het bedrijf. “Het is niet de bedoeling vroeg of laat te verhuizen.
De unieke kennis zit verankerd in
Dendermonde”, aldus Goossens.
“Ons businessmodel is gebaseerd
op recurrente inkomsten. De klantengetrouwheid bedraagt bijna
95 procent. We zijn heel winstgevend, waardoor we kunnen streven
naar een optimaal evenwicht tussen marge en groei. We zijn van
plan om samen met Dovesco van
Lansweeper een blijvend Belgisch
succes te maken.” 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 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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GROTE GAZELLEN TOP 50
’21 ’20 Bedrijf
1
1 Bleckmann België - Kruisem
			 Logistieke en transportdiensten voor de retailsector
2
X Lansweeper - Grembergen
			 Ontwikkelaar van software dat netwerken in kaart brengt
3
X Napoleon Games - Eerembodegem
			 Aanbieder van gokspelen
4
X X-Care - Afsnee
			 Staffing in de zorgsector
5 KL2 Bluecrux - Nieuwerkerken
			 Advies- en softwarebureau voor digitale transformatie
6
X Bio-Dynamics - Deinze
			 Bouw van tanks voor industriële en landbouwtoepassingen
7
X Liefkenshoek Logistic Hub - Kallo
			 Goederenopslag en -behandeling (Adpo Group)
8
X Digital Payroll Services - Drongen
			Payrolldiensten
9
5 ST Engineering iDirect (Europe) CY - Sint-Niklaas
			 Specialist in satellietcommunicatie
10
72 Mig Motors - Evergem
			 Concessiehouder van Volkswagen, Audi en Skoda
11
X Agristo Nazareth - Nazareth
			 Producent van voorgebakken aardappelproducten
12 KMO2 Hi-Tech Chemicals - Kruibeke
			 Oplossingen voor de printmedia (Heidelberger Druckmaschinen)
12 KMO1 Loomis Belgium - Gent
			Geldtransport
14
X Trade & Transport Corporation - Kruibeke
			Transportbedrijf
15 33 Abog - Wetteren
			 Groenonderhoud langs wegen en spoorwegen
16
X Staffable België - Gent
			 Payrolldiensten en hr-ondersteuning
16 KMO4 Tailormade Transport - Gent
			 Transport en logistiek
18
24 Reesink Construction Equipment Belgium - Hamme
			 Distributie van machines voor grondverzet en wegenbouw
18
X APF Autoparts - Geraardsbergen
			 Verdeler van onderdelen in de autosector
20
X Macsys - Dendermonde
			 Innovatieve oplossingen voor klinische laboratoria
21
X SpotIT - Merelbeke
			 Onderhoud en beveiliging van netwerken
22 43 Hamann International Logistics - Wetteren
			 Logistieke diensten
23
7 Biscuiterie Willems - Eeklo
			 Koekjesproductie onder private label
24
2 Ablynx - Zwijnaarde
			 Biotechbedrijf (Sanofi)
24
10 ITC Rubis Terminal Antwerp - Doel
			 Opslagbedrijf voor chemicaliën, petroleumproducten en gassen
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Totaal
118
158
212
232
239
262
263
271
272
274
276
298
298
312
321
327
327
356
356
363
374
380
388
426
426

’21 ’20 Bedrijf

Totaal

26
X Nucleus - Gent
463
			 Hosting op maat
27
22 United Petfood Producers - Gent
464
			 Productie van droge honden- en kattenvoeding (UP holding)
28
X Wagro - Zele
476
			Grondwerkenbedrijf
29 KMO10 Brackenier LBC Vleeswarenfabriek - Oosterzele
484
			 Vleeswarenfabriek (Group of Butchers)
30
14 Pro-Duo - Gent
491
			 Distributie van schoonheidsproducten voor kappers en schoonheidsspecialisten
31
X ITP Agency - Gent
495
			Digitalproduct-studio
32
X Tailormade Logistics - Gent
496
			 Transportbedrijf (Kebek II)
33
X Dumaplast - Adegem
508
			 Producent van wand-, vloer- en plafondbekledingen in pvc
34 26 Maxi Zoo Belgium - Temse
513
			 Verkoop van voedings- en verzorgingsproducten huisdieren (Allegro Invest)
35
X CMAST - Temse
518
			 Consultancy en projectmanagement (Adecco)
36
X Arrakis - Gent
521
			 Ontwikkeling van computergames
37
32 La Lorraine Erpe-Mere - Erpe-Mere
528
			 Industriële bakkerij
38 62 Willy Naessens Industriebouw - Wortegem-Petegem
533
			Industriebouw
38
X Cleaning Professionals - Eerembodegem
533
			Schoonmaakbedrijf
40
X Volvo Car Belgium - Gent
541
			 Autoconstructeur (Geely)
41
81 Beddeleem - Nazareth
543
			 Productie en plaatsing van verplaatsbare wandsystemen
42
X Promatic-B - Aalter
549
			 Industriële automatisatie (Vinci)
43
71 Sofico - Zwijnaarde
555
			 Softwareoplossingen voor autofinanciering en leasing
43
X Michiels Fabrieken - Zulte
555
			 Verwerking van graanproducten
43 KMO3 Xwift - Nazareth
555
			 Sneltransport en koerierdiensten
46 KMO7 De Rycke - Beveren-Waas
569
			 Verhuur van graafmachines, laders, dumpers en schaarliften
47
23 Cloostermans-Huwaert D. - Hamme
574
			Machinebouwer
48 KMO7 F.C.C. - Mariakerke
602
			 Industriële steigerbouw
49
X Builthings - Destelbergen
609
			 Nieuwbouw- en renovatiebedrijf
50
X Brezan Autoparts - Temse
623
			 Leverancier van auto-onderdelen (Genuine Parts Company)
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AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN: SKYHAUS

Technologie
op maat
Nog voordat artificiële intelligente een hype werd, werkte
Nicolas Deruytter al met die nieuwe technologie. Voor
Skyhaus, dat de ambitie heeft om uit te groeien tot een
toonaangevende Europese speler, is die voorsprong een
troef. DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG

S

kyhaus is de koepel boven
enkele jonge bedrijfjes die
werken met artificiële intelligentie en machinelearning. ML6 is daarvan
het bekendste. “We helpen
onze klanten met strategisch en managementadvies op het gebied van artificiële intelligentie, data en
machinelearning. Daarnaast bouwen we technologische oplossingen op
maat. We profileren ons als een
strategische partner die samen
met de klant innoveert en disrupteert”, zegt CEO Nicolas Deruytter, die het bedrijf oprichtte in
2013.
Het bedrijf zette jaar na jaar sterke
groeicijfers neer. Deloitte nomineerde ML6 vorig jaar voor de
Technology Fast 50, de rangschikking van de snelst groeiende vijftig
technologiebedrijven in ons land.
Corona zette een kleine rem op de
groei, maar omdat ML6 in heel
wat sectoren actief is, viel de impact van de crisis nog best mee.
De technologie van ML6 helpt
verkoopteams efficiënter en data-
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gedreven te werken, optimaliseert
de productieplanning, zorgt voor
een meer performante kwaliteits-

NICOLAS
DERUYTTER
“We profileren ons
als een strategische
partner die samen
met de klant innoveert en
disrupteert.”

controle in de industrie en helpt
banken en verzekeraars om standaarddocumenten automatisch te
verwerken. Eind vorig jaar presenteerde ML6 een tool die op basis
van enkele kernwoorden een tekst
kan samenstellen.
ML6 – ML staat voor ‘machinelearning’, het cijfer 6 is een knipoog naar MI6, de Britse inlichtingendienst – werkt nauw samen
met klanten die een inhaalbeweging willen maken in technologie
en innovatie. Het bedrijf helpt hen
te bepalen waar artificiële intelligentie het best kan worden ingezet. Op de klantenlijst vinden we
namen zoals Pfizer, GSK, UZA,
TVH, Randstad, Procter & Gamble,
ASML, Melexis, Bekaert, Belfius
en ING, maar evengoed kleine bedrijven en start-ups.
Eind 2018 opende ML6 een vestiging in Amsterdam, later volgden
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Zopas kwam er nog een kantoor bij in Zürich. Het bedrijf telt
zo’n honderd werknemers, van wie
er zeventig aan de slag zijn in het
hoofdkwartier aan het Gentse
Sint-Pietersstation.

Vlotte rekrutering

Skyhaus, dat in handen is van
CEO Nicolas Deruytter en CTO
Matthias Feys, investeert regelmatig in spin-offs. Het nam deel aan
de kapitaalronde van de start-ups
uman.ai en Paperbox.
Skyhaus ondervindt geen problemen om werknemers te vinden.
“In het buitenland is dat iets moeilijker, omdat we daar minder bekend zijn, maar in eigen land verloopt de rekrutering heel vlot. De
uitdaging voor de toekomst is keuzes te maken”, aldus Nicolas Deruytter. “We hebben geen onbeperkte middelen en de snelle groei
zet druk op de organisatie en het
businessmodel.” z
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De volledige rangschikking van de
grote, de middelgrote en de kleine Gazellen
vindt u op www.trends.be/gazellen.

OOST-VLAANDEREN

MIDDELGROTE GAZELLEN TOP 25
’21 ’20 Bedrijf

KLEINE GAZELLEN TOP 25
Totaal

1 KL7 Skyhaus - Gent
			 Ontwikkeling van zelflerende systemen
2 KL3 Berry Company - Melle
			 Vervoerondersteunende activiteiten
3
X Arkance Systems Benelux - Lokeren
			 Digitalisering van de bouw- en maakindustrie (Monnoyeur)
4 KL9 BUSenCO - Kruibeke
			Busvervoer
5 KL29 United Accountants - Gent
			 Accountancy- en belastingconsulent
6
X Linea Trovata Suntec - Lokeren
			 Installatie van zonnepanelen en warmtepompen
7
X Willer - Wetteren
			 Groenbeheer en tunnelreiniging
8 KL26 Hospitality House - Gent
			Hotel
9
X Hertsens - Kruibeke
			Transportbedrijf
10
X Werken-Vlaanderen - Gent
			 Uitzendbureau van teams met begeleider
11
X Vandevoorde Thomas - Eeklo
			Betonwerken
12
X B.R.O. Technics - Lokeren
			 Aansluiten van gas-, elektriciteit- en waterleidingen
13
X Solani - Hamme
			Tomatenteler
14
X Chauvet Europe - Kruisem
			 Verkoop van verlichtings- en belichtingsmateriaal
15
X M Technologies Belux - Melle
			 Optimalisatie van bouwprojecten dankzij machines en software (Monnoyeur)
16 KL46 Qubus - Aalter
			 Bouwbedrijf gespecialiseerd in houtconstructies voor binnen en buiten
17 KL15 MNF-Tech - Lokeren
			 Elektriciteits-, grond- en graafwerken
17 KL21 nanoGrid - Erembodegem
			 Ontwikkeling van energiebeheersystemen
19
X Traxxion Group - Deinze
			 Concessiehouder Peugeot en Citroën
20
X WG Aannemingen - Kallo
			 Grond- en infrastructuurwerken
21
X eNovates - Lokeren
			 Adviesbureau voor steden en bedrijven die elektrische wagens introduceren
22
X Create Studio - Evergem
			 Digitale interactieve studio voor ontwikkelingen in multimedia
23 GR36 Key-Tec - Moerbeke-Waas
			 Verhuur en verkoop van bouwmachines
24
9 Trans Europe Express - Erpe-Mere
			 Transport, logistiek en opslag
25
X T & D Security - Sint-Niklaas
			Beveiligingsbedrijf
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104
209
247
256
259
341
389
393
406
407
423
448
461
469
475
493
496
496
501
504
529
544
550
560
570

’21 ’20 Bedrijf
1
X K & M Company - Lokeren
			 Wegen- en rioleringswerken
2
X Bouwmeester De Clercq - Deinze
			Bouwbedrijf
2
X Greenway Foods - Gent
			 Ontwikkeling en verkoop van plantaardige voedingsproducten
4
X Eco Heating - Mariakerke
			 Installatie van warmtepompen
5 35 Kds Consult - Beveren-Waas
			 Schrijn-, dak- en gevelwerken
6
X Saninvest - Waasmunster
			 Sanitair installatiebedrijf
7
X Service Loodgieter - Lokeren
			 Loodgieter, ontstoppinsgdienst en dakwerken
8
X Ecca - Merelbeke
			 Laboratorium gespecialiseerd in de voedingindustrie
9
X B&H Group - Gent
			Schoonmaakbedrijf
10
X B & F-Trans - Brakel
			Transportbedrijf
11
X SMG - Aalst
			Buitenreclamebedrijf
12
X Belamco - Erpe
			 Partner in telefonische prospectie
13
X Maaiers Verschueren - Lochristi
			 Herstel, om- en opbouw van allerlei machines
14
X Carcity Parts & Trailers - Kemzeke
			 Tankstation (Q8)
15
X Colpaert-Van Leemputten - Deinze
			 Producten voor keramisten, kunstenaars en beeldhouwers
16
X Rent Travel Service - Deinze
			Privévervoer
17
X Roos Construct - Oudenaarde
			Bouwbedrijf
18
X VDC - Nederbrakel
			Grondwerken
19
X Keno Trans - Sint-Niklaas
			Transportbedrijf
20
X Aluminium Konstruktie Verschueren - Sint-Niklaas
			 Productie van ramen en deuren
20
X Monkeyproof - Lokeren
			 Ontwerp en bouw van websites en webapplicaties
22
X Cross International - Gent
			 Executive search
22
X Rezuni - Lede
			 Grond-, kabel- en kleine afbraakwerken
24
X Cleanpoint - Eke
			Schoonmaakbedrijf
25
X ADx NeuroSciences - Zwijnaarde
			 Ontwikkeling van biomarkers om alzheimer op te sporen

Totaal
123
141
141
151
169
198
212
214
219
225
254
259
287
305
309
317
342
351
353
360
360
391
391
395
405

PAUL FLORIZOONE (VOORAAN) EN CÉDRIC HANET
“We richten ons niet alleen tot de vegetariërs,
maar ook tot de flexitariërs.”

AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN: GREENWAY FOODS

Veggiepioniers
Met de instap van Jan Haspeslagh schakelt Greenway, de
Gentse pionier in plantaardige voeding, een versnelling
hoger. “Het potentieel is nog gigantisch.”
DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG

M

et spotjes op de nationale
televisie werkt Greenway aan zijn merkbekendheid in ons land. De
producten van de specialist in vegetarische voeding liggen al bijna twintig jaar in de rekken van
de winkelketen Delhaize.
Sinds kort kunnen ook de
klanten van Colruyt en
Carrefour kennismaken
met de Greenway Burger, het paradepaardje van het
bedrijf.
De rol van Jan Haspeslagh, de
voormalige CEO van Ardo, die via
een kapitaalverhoging een belang
van 25 procent in de nieuwe overkoepelende holding Greenway
Foods Holding verwierf, is cruciaal voor de stap naar de nationale
bekendheid. “We waren op zoek
naar slim geld”, vertelt medezaakvoerder Cédric Hanet. “Een investeerder met marktkennis, een interessant netwerk en extra kapitaal. Met Jan Haspeslagh hebben
we dat allemaal gevonden. Het
doel is van Greenway in twee jaar
hét veganistische merk in België
te maken. Daarna koesteren we
Europese ambitie.”

Twee kanalen

2019 was een topjaar. De lancering
van de Greenway Burger bleek een
schot in de roos. “De markt evolueert snel. Geregeld lanceren we
nieuwe producten, zoals chipolata’s of boomstammetjes. Met dat
laatste product benadrukken we
onze Belgische roots”, vertelt
medezaakvoerder Paul Florizoone,
een telg van de familie achter het
honingmerk Meli.
Het bedrijf verdeelt zijn producten via twee kanalen: eigen restaurants en festivalcatering (Greenway Foods) en retail en foodservice (Delifresh). “We openden ons
eerste restaurant in Gent, een
compacte stad met een bevolking
die met een open blik naar alternatieve levenskeuzes kijkt. Daarna
volgden Leuven, Antwerpen en
Brussel”, zegt Cédric Hanet.
“Daarnaast willen we onze plantaardige voedingsproducten promoten bij restaurantketens en
grootkeukens, bijvoorbeeld van
ziekenhuizen en scholen.” Greenway werkt ook samen met Ellis
Gourmet Burger.
In het coronajaar 2020 toonde die
strategie haar meerwaarde. De horeca moest de deuren sluiten,

‘Het doel is
van Greenway in twee
jaar hét veganistische
merk in België te maken.
Daarna koesteren we
Europese
ambitie’

maar de retail liet wel een mooie
groei optekenen. “De totale impact
was wel negatief”, geeft Hanet toe.
“Dit jaar hopen we een grote
sprong voorwaarts te maken en
mikken we op een omzet van
6 miljoen euro.”

Flexitariërs

Paul Florizoone maakte tijdens een
rondreis in Azië kennis met de vegetarische keuken. Als pionier in
de sector timmert hij al twintig
jaar aan de weg. Vandaag is de
markt van plantaardige voeding
goed voor 2,4 procent van de vleesmarkt. “Het potentieel is nog gigantisch”, denkt hij. “We richten
ons niet alleen tot de vegetariërs,
maar ook tot de flexitariërs en
vleeseters die hun vleesconsumptie willen verminderen.” z
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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.

SUPERGAZELLE: APF AUTOPARTS

Wereldspeler
in onderdelen
Koetswerkbedrijven en onafhankelijke garages van over de
hele wereld kopen al jaren onderdelen bij APF Autoparts.
Het Oost-Vlaamse bedrijf hoopt dit jaar te verhuizen naar
Zottegem. “Daar kunnen we nog efficiënter werken”, zegt
oprichter Jürgen Sonck. DIRK VAN THUYNE

T

egen eind dit jaar hoopt
CEO Jürgen Sonck de
nieuwbouw van APF Autoparts langs de N42 in Zottegem in gebruik te nemen.
“Door de snelle groei van
de voorbije jaren was de
site in Geraardsbergen veel
te klein geworden. Op de
nieuwe locatie beschikken
we binnenkort over een
opslagcapaciteit van 15.000
vierkante meter. Daardoor
kunnen we veel efficiënter werken. We zullen nog meer courante
stukken op voorraad houden,
waardoor we onze klanten een
betere service kunnen bieden.”

IT is cruciale factor

Jürgen Sonck begon zijn activiteiten in zijn garage. Rond de eeuwwisseling legde hij zich aanvankelijk toe op de distributie van auto-
onderdelen van Aziatische automerken. In die niche was de concurrentie minder groot. Later verruimde hij het aanbod met onderdelen van Europese topmerken als
Mercedes, BMW en Volkswagen.
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Vandaag bestaat het assortiment
uit maar liefst 8 miljoen onderdelen van 46 autofabrikanten.
Die verruiming beschouwt Jürgen
Sonck als de belangrijkste mijlpaal
in de geschiedenis van APF Autoparts. Tot voor vijf jaar bestond
het assortiment exclusief uit
OEM-onderdelen (original equipment manufacturer), maar de jongste vijf jaar legt het bedrijf zich
ook meer en meer toe op de kwalitatief evenwaardige OES-onderdelen (original equipment supplied).
Klanten van APF Autoparts zijn in
de eerste plaats koetswerkbedrijven en onafhankelijke garagehouders. Al vrij snel zette Jürgen
Sonck de stap naar de buurlanden.
Nu is hij actief in 35 landen, tot in
Singapore en China. De export is
goed voor 75 procent van de omzet.
Een cruciale voorwaarde om snel
te kunnen groeien op de automarkt is een intelligent opzoek- en
communicatieplatform. De voorbije jaren heeft APF Autoparts
heel wat geïnvesteerd in IT. “Zelfs
voor professionals is het niet altijd

JÜRGEN SONCK
“APF Autoparts is een
van de laatste spelers op dit niveau die
nog op eigen benen
staan.”

even makkelijk de juiste onderdelen te vinden in het enorme aanbod. Daarom hebben wij geïnvesteerd in een platform waarop de
klant de correcte onderdelen kan
opzoeken op basis van het chassisnummer van de auto. Op die manier kan hij al veel fouten en tijdverlies uitsluiten”, legt Sonck uit.

Consolidatiegolf

In de internationale sector van de
auto-onderdelen is een belangrijke
consolidatiegolf aan de gang. Ook
Jürgen Sonck kreeg al geïnteresseerde partijen over de vloer. “APF
Autoparts draait een omzet van
60 miljoen euro. Daarmee is het
een van de laatste spelers op dit niveau die nog op eigen benen staan.
We willen graag nog een tijdje
doorgaan”, zegt hij. z

