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VLAAMS-BRABANT
De snelste groeier van de grote bedrijven in
Vlaams-Brabant is Levi Strauss. Dat is een
opvallende prestatie voor een onderneming
die is opgericht in 1853. 2019 was voor het
bedrijf een speciaal jaar, want het trok voor
de tweede keer naar de beurs. De wereldwijde omzet van Levi Strauss klokte vorig
jaar af op 4,4 miljard dollar en het telt
16.000 werknemers.
Dochters van buitenlandse ondernemingen
komen niet in aanmerking voor de Ambassadeurstitel. Die eer gaat naar Tobania. De
IT-integrator in Grimbergen is een vaste
waarde bij de Trends Gazellen. Ook vorig
jaar was het team van topman Lode Peeters
aan het feest.
Bij de kmo’s voert Guardsquare de ranking
aan. De Leuvense wereldspeler in beveiliging van mobiele apps is een kindje van ex-
judoka Heidi Rakels en haar man Eric Lafortune, maar het bedrijf kwam in 2018 in
Amerikaanse handen toen Battery Ventures
een meerderheid verwierf. De Ambassadeurstitel gaat zo naar een andere ex-topsporter, de spurter Jérémy Delhaye. Hij en
zijn vrouw Jo Verbruggen staan aan het roer
van het hr-bedrijf MetiSelect.
Data zijn het nieuwe goud, is overal te
horen. Dat bewijst Cognizone, een internationaal gezelschap dat zich toelegt op semantische technologie en open linked data.
De onderneming is de Ambassadeur van de
kleine bedrijven.
In de ranking van de grootste rekruteerder
in Vlaams-Brabant bestaat de top vijf exclusief uit retailers, waarvan drie uit de Colruyt
Groep.
COÖRDINATIE KURT DE CAT,
DIRK VAN THUYNE

GROOTSTE AANWERVERS
1. Etablissements Franz Colruyt
2. Action Belgium
3. OKay Buurtwinkels
4. IKEA Belgium
5. Colruyt Group Services
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LODE PEETERS
“Data zijn essentieel
geworden voor
bedrijven die willen
optornen tegen reu
zen zoals bol.com en
Coolblue.”

AMBASSADEUR GROTE BEDRIJVEN: TOBANIA
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‘We blijven
groeien over de
volledige lijn’
Het jaar 2020 veroorzaakte bij heel wat bedrijven een abrupte ken
tering, na jaren van groei. Tobania is een uitzondering. De omzet van
het business- en technologieconsultancybedrijf met hoofdkantoor in
Strombeek-Bever ging voor het eerst voorbij 100 miljoen euro.
DIRK VAN THUYNE

M

et Python Predictions heeft Tobania sinds vorig jaar een van de pioniers in datamanagementsystemen in portefeuille. Het Brusselse
bedrijf specialiseert zich al meer
dan vijftien jaar in datawetenschap. “Data zijn the next big thing
in de digitale transformatie. Het
exploiteren en valoriseren van
data is essentieel geworden voor
bedrijven die willen optornen
tegen reuzen zoals bol.com en
Coolblue. We zien heel wat potentieel in de uitbouw van het data-
ecosysteem van een bedrijf. We
zijn van plan sterk te groeien met
consultancy-activiteiten in dat
domein”, zegt Lode Peeters, de
CEO van Tobania.

Lokale projecten

2020 zal de geschiedenisboeken
ingaan als het coronajaar. Heel
wat bedrijven kregen harde noten
te kraken. Tobania slaagde er toch
in te groeien naar 100 miljoen euro omzet. “Het was een beetje

dubbel. Aan de ene kant kwamen
de budgetten van onze klanten
onder druk, waardoor ze sommige
projecten moesten uit- of afstellen”, zegt Peeters. “Aan de andere
kant was de nood hoog om de digitale transformatie te versnellen.
Plots moesten onze bedrijven online werken met klanten, leveranciers en medewerkers, en niet
iedereen was daarop voorbereid.
Het doet me plezier dat in die
moeilijke context al onze activiteiten zijn blijven groeien.”
Covid-19 was voor heel wat bedrijven een wake-upcall. “De grote
bedrijven waren al langer bezig
met de digitale transformatie,
maar kmo’s hebben nu ook grote
stappen gezet. Iedereen heeft de
voordelen van e-commerce en de
cloud ontdekt”, zegt Peeters.
“Daarbij zijn we ervan overtuigd
dat lokale projecten weer belangrijker worden en dat het hoogtepunt van de outsourcing naar verre landen achter ons ligt.”

Copiloot voor de klant

Tobania is in 2020 blijven aanwerven. “Er zijn 160 nieuwe medewerkers bij gekomen”, zegt Peeters. “Al bij al heeft covid-19 nauwelijks iets veranderd aan de
spanning op de arbeidsmarkt.
Sommige bedrijven hebben natuurlijk afscheid moeten nemen
van mensen, waardoor die talenten op de arbeidsmarkt zijn gekomen, maar aan de andere kant is
de vraag naar technische profielen
toegenomen.”
Bij Tobania valt het personeelsverloop naar eigen zeggen best
mee. “We zetten zwaar in op employee intimacy. Telewerk maakt
het zeker niet gemakkelijker om
de band met iedereen te behouden, maar onze teams hebben de
voorbije maanden heel wat originele initiatieven genomen. Iedereen kreeg bijvoorbeeld een verras-

singsbox thuisbezorgd en meer
dan 380 medewerkers hebben
achter hun scherm onze virtuele
nieuwjaarsreceptie bijgewoond
met een Tobania-liveband, leuke
video’s en een kookworkshop.”
Tobania is een fervente aanhanger
van de Wingman-filosofie, waarbij
het bedrijf als copiloot fungeert
voor de klanten, die aan de
stuurknuppel blijven zitten. “We
trekken die filosofie door naar onze medewerkers. Als copiloot helpen we al onze consultants hun
leertraject uit te bouwen. Bij gebrek aan een aangepast aanbod
hebben we onze Tobania.Academy
opgericht. Onze mensen krijgen
de kans hun technische en sociale
vaardigheden bij te werken.”

Ondernemende manager
Lode Peeters koestert nog altijd
internationale expansieplannen,

‘Iedereen
heeft de voordelen van
e-commerce
en de cloud
ontdekt’

maar ze zitten om meerdere redenen in de koelkast. “We blijven
trouw aan onze bedrijfsstrategie,
we hebben geen projecten stopgezet”, benadrukt hij. “Sinds de eerste lockdown zijn we wel voorzichtiger en spreiden we de investeringen meer in de tijd. We hebben een intern comité dat zich toelegt op overnames en fusies, maar
die activiteiten staan op een lager
pitje. Niet alleen door corona. Er is
veel geld in omloop, waardoor de
prijzen op de overnamemarkt exuberant zijn.”
Op de vraag of hij een ondernemer
of een manager is, blijft een antwoord lang uit. “Ik ben een ondernemende manager geworden”,
lacht hij. “Ik probeer nog elke dag
te groeien als manager. Soms moet
ik me inhouden. Typisch aan een
ondernemer is dat hij kiest voor de
shortcut, dat hij dwars door het
bos gaat. Als CEO van een bedrijf
met meer dan 1000 medewerkers
kan dat niet meer. Ik moet nu meer
de geijkte paden volgen. Ik moet
delegeren en laat mijn teamleden
meer verantwoordelijkheid nemen. Pas op die manier krijg je als
bedrijfsleider het volle respect van
je medewerkers en krijg ik de tijd
om nieuwe dingen te doen.” 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.
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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JO VERBRUGGEN EN JÉRÉMY DELHAYE
“We willen een stempel op de arbeidsmarkt drukken.”

GROTE GAZELLEN TOP 50
’21 ’20 Bedrijf
1
91 Levi Strauss - Diegem
			Kledingdistributie
2
28 Agilent Technologies Belgium - Diegem
			 Instrumenten, software en diensten voor de workflow in labo’s
3
X HCL Technologies Belgium - Sint-Stevens-Woluwe
			IT-bedrijf
4
X Siemens Industry Software - Heverlee
			 Leverancier van industriële software
5
2 Tobania - Strombeek-Bever
			IT-integrator
6
16 MediaGeniX Next Generation - Groot-Bijgaarden
			 Software voor beheer van contentdistributie
6
X TMC Science & Technology - Zaventem
			 Hightech consultancybedrijf
8
4 DHL Aviation - Steenokkerzeel
			 Sorteercentrum van DHL Expres
9
1 Action Belgium - Asse
			Warenhuisketen
10
5 Tata Consultancy Services - Sint-Stevens-Woluwe
			IT-Consulting
11
X GKW - Ternat
			 Aanleg van ondergrondse nutsleidingen
11 KMO1 Eurofiber - Zaventem
			Glasvezelspecialist
13
X Job Talent - Leuven
			Uitzendkantoor
14
12 JSR Micro - Heverlee
			 Productie van chemicaliën voor de halfgeleiderindustrie
15
X Camco Technologies - Heverlee
			 Automatisering van haventerminals
16
X Flying Services - Leuven
			 Uitzenden van horecamedewerkers (Domo Investment Group)
17
X Dell Technologies - Zellik
			 Levering van IT-infrastructuuroplossingen
18
X Triple A Solutions - Diegem
			 Specialist in creditmanagement
19
10 Zimmer Biomet - Wemmel
			 Distributie van medische hulpmiddelen
20
76 Amplifon Belgium - Groot-Bijgaarden
			 Apparaten en andere oplossingen voor gehoorverlies
21 35 Woestijnvis - Vilvoorde
			 Productiehuis (De Vijver Media)
22 KMO7 Destiny - Zaventem
			 Leverancier van IT- en telecomdiensten
23
24 Eoly - Halle
			 Duurzame energieproductie (Colruyt Group)
24
X Kim’s Chocolates - Tienen
			 Chocoladeproducent (Windel Beteiligungsgesellschaft)
25
X Ideal Standard Int. - Zaventem
			 Distributie van oplossingen voor de badkamer
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Totaal
180
182
217
223
227
232
232
271
275
293
306
306
309
337
340
350
353
356
360
373
401
403
406
407
416

’21 ’20 Bedrijf
26
X Abbott Medical Belgium - Zaventem
			 Farmaceutisch bedrijf
27
8 Materialise - Heverlee
			 Dienstverlening in additive manufacturing
28 40 Jette Clean - Wemmel
			Schoonmaakbedrijf
29
X CGI Belgium - Diegem
			 IT & business services consulting
29 34 IKEA Belgium - Zaventem
			 Interieur- en meubelwinkel
31
X The House of Marketing - Diegem
			 Interim-management en strategic marketing consulting
32 43 Deloitte GTC (Europe) - Brucargo
			 Fiscale dienstverlening
33
55 PPD Global Central Labs - Sint-Stevens-Woluwe
			Onderzoeksorganisatie
34 26 Nelson Labs - Heverlee
			 Labotesten en -advies (Sotera Health)
35
X Ernst & Young Consulting - Diegem
			Consultancybedrijf
36 85 Deloitte Belastingconsulenten - Zaventem
			Belastingconsulenten
37
21 Deloitte Services & Investments - Zaventem
			Consultancybedrijf
38
X DHL Global Forwarding - Machelen
			Transportbedriif
39
X Texet Benelux - Aarschot
			 Leverancier van bedrijfs- en werkkleding (New Wave Group)
40
15 Tui Belgium Retail - Brucargo
			Reisagentschap
41
61 Bumaco Koeltechniek - Rotselaar
			 Verkoop en verhuur van koeltechniek en airco
42 KMO21 Coach Partners Brabant - Affligem
			Autocarbedrijf
43 39 Boels Verhuur - Overijse
			 Verhuur van machines en gereedschappen
44
X Arrow ECS - Sint-Stevens-Woluwe
			 Distributie van netwerkoplossingen en -diensten (Arrow Electronics)
45
22 Devoteam - Zaventem
			 Innovatieve technologieconsultancy
46
17 Swissport Cargo Services Belgium - Machelen
			 Grond- en vrachtafhandeling voor de luchtvaart
47 20 Anyseals - Merchtem
			 Distributie van industriële afdichtingen (United Seals Holding)
48 25 GMED Healthcare - Diegem
			 Distributiecentrum voor medische apparatuur (Johnson&Johnson)
49 30 UPS - Diegem
			Koerierdienst
50 63 Ernst & Young Tax Cons. - Diegem
			Consultancykantoor

AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN:
METISELECT

Totaal
419

‘Goesting om
te ondernemen’
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Jérémy Delhaye was in zijn jeugd een van de snelste sprin
ters van ons land. Samen met zijn vrouw Jo Verbruggen
richtte hij in 2014 een hr-bedrijf op. Zes jaar later is Meti
Select Ambassadeur van de Trends Gazellen.
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DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG
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“

W

e zijn van start gegaan
met een laptop, een
gsm, een hoop ervaring
in de hr-wereld en een
uitgebreid netwerk”,
vertelt Jo Verbruggen.
“We zijn geen financiële strategen met een gedetailleerd businessplan. De passie voor
ons vak en de goesting
om te ondernemen zijn
onze belangrijkste
drijfveren, niet de groeicijfers. We
willen met MetiSelect een stempel
op de arbeidsmarkt drukken.”
Dat is aardig gelukt. In zes jaar
heeft MetiSelect zijn plaats in de
sector gevonden. Selectie en rekrutering zijn de kernactiviteiten,
maar het bedrijf biedt ook andere
hr-diensten aan, zoals uitzendarbeid, interim-management en
outsourcing. Het klantenbestand
bestaat uit zowel kmo’s als multinationals in alle sectoren.
De hoofdzetel bevindt zich in Affligem. Daarnaast heeft MetiSelect
vestigingen in Antwerpen, Brus-

sel, Leuven en Vilvoorde. Onlangs
zette het zijn eerste stappen in
Wallonië, met een opstart in Nijvel. In die kantoren werken zestien medewerkers. Daarnaast
staan veertig mensen op de payroll
in de divisie MetiProjects. Die
stelt professionals ter beschikking
voor tijdelijke of dringende opdrachten.

Beleving in een baan

Een succesrecept hebben Verbruggen en Delhaye naar eigen zeggen
niet. “Je hoeft het warm water niet
altijd uit te vinden. Het verschil zit
soms in de details”, reageert Jo
Verbruggen. “Het begint altijd met
het luisteren naar de wensen van
de klant. Daaraan proberen we een
oplossing te koppelen.”
Op de arbeidsmarkt zijn de
machtsverhoudingen in korte tijd
helemaal veranderd. Steeds vaker
beslist de kandidaat over de modaliteiten van een samenwerking.
“Het valt op dat de mensen veel
meer belang hechten aan beleving
in hun baan. Samen met hen gaan

we graag op zoek naar een geschikte werkgever. Dat vergt wel een andere mindset en een andere manier
van werken”, zegt Jérémy Delhaye.

Warme onderneming

‘We zijn van
start gegaan
met een laptop, een gsm,
een hoop ervaring in de
hr-wereld en
een uitgebreid netwerk’

Het vinden van de juiste mensen
voor de eigen organisatie blijft ook
voor MetiSelect een voortdurend
aandachtspunt. “We vragen veel
van onze medewerkers”, beseft Jo
Verbruggen. “Maar aan de andere
kant krijgen onze mensen volop de
kans om zich te ontwikkelen. Bij
onze selectieprocedure hechten
we veel belang aan zachte vaardigheden, zoals attitude en gedrevenheid. Ook flexibiliteit is cruciaal.
Dat hebben onze mensen tijdens
de eerste lockdown bewezen door
zich meteen aan te passen. Het is
een uitdaging om op afstand verbinding te maken met al onze
mensen. We hebben al heel wat
digitale ontspanningsinitiatieven
genomen en de positieve reacties
doen ons veel plezier. Het bewijst
dat we nog altijd een warme onderneming zijn.” z
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De volledige rangschikking van de
grote, de middelgrote en de kleine Gazellen
vindt u op www.trends.be/gazellen.
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MIDDELGROTE GAZELLEN TOP 25
’21 ’20 Bedrijf
1
X GuardSquare - Leuven
			 Beveiliging van mobiele apps
2
X MetiSelect - Affligem
			Rekruteringsbureau
3
X 3 Fonteinen - Lot
			Lambikbrouwerij
4 KL1 Octinion - Heverlee
			 Innovatieve automatisatie in landbouw en voeding
5
X Nationale4 - Merchtem
			 ZEB-kledingwinkel (Colruyt Group)
6
X E-Gab - Ternat
			 Ontwikkeling en opvolging van webshops
7
X Winwatt - Groot-Bijgaarden
			 Installateur van fotovoltaïsche panelen (Lampiris)
8
X Caring People - Diegem
			 Contactcenteractiviteiten voor corona (Belfius)
9
22 Macadam VAB Inspection - Vilvoorde
			 Inspectie van voertuigen voor leasemaatschappijen en fleeteigenaars
10
X Sildi - Heverlee
			Consultancybedrijf
11
X Datacamp Belgium - Kessel-Lo
			 Onlineschool voor datawetenschappers
12 KL3 Integratech - Scherpenheuvel
			 Verlichtingspartner voor installateurs
13 KL20 GHS - Wezemaal
			Supermarkt
14
X Antwerp Fashion Outlet - Merchtem
			 Kledingverkoop (Colruyt Group)
15
X Sportizon - Vilvoorde
			 Marketing- en evenementenbureau
16 KL23 Freestone - Wemmel
			 Dienstverlener in professioneel vastgoed
17
X Xenomatix - Heverlee
			 Ontwikkeling van technologie voor zelfrijdende auto’s
17
X DPS Group Belgium - Overijse
			 Projectmanagement en engineering
19 KL5 Qaelum - Heverlee
			 Software voor patiëntenveiligheid en kwaliteit in medische beeldvorming
20
X Acutus Medical - Zaventem
			 Elektrofysiologische apparatuur
21
13 Echo Bay - Merchtem
			 Kledingverkoop (ZEB)
22 KL6 Solufak - Wolvertem
			 Integrator van audiovisuele en multimediatechnieken
23 KL4 Havo Consulting - Scherpenheuvel
			Consultancybedrijf
24
X hypotheek.winkel - Vilvoorde
			 Verlenen van hypothecaire leningen
25
X Pulso Europe - Kessel-Lo
			 Optimalisatie van psychosociaal welzijn in organisaties
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KLEINE GAZELLEN TOP 25
Totaal
66
99
141
180
193
226
230
286
289
291
303
308
311
319
320
326
330
330
361
364
367
375
389
397
400

’21 ’20 Bedrijf
1
X Cognizone - Leuven
			 Softwarebedrijf in semantische technologie en open linked data
2
X Amandis - Diegem
			Rekruteringskantoor
3
X Van Den Broeck Tuinarch. - Opwijk
			 Tuinontwerp en -aanleg
3
X DOCG - Leuven
			 Restaurant (Osteria Michele)
5
X Drivex - Vilvoorde
			 Schaderegistratie en -inspectie
6
X Jwood - Mollem
			 Binnen- en buitenschrijnwerk
7
X Afflitrans - Affligem
			Transportbedrijf
8
17 Deka Team - Machelen
			 Handel in voeding en genotsmiddelen
9
X B-Green - Zoutleeuw
			 Handel in groenten en fruit
10
X Active Energy - Molenstede
			 Partner voor verwarming, ventilatie en sanitair
11
X Peytier Plombier Loodg. - Meide
			Loodgieter
12
X DP Company - Leuven
			 Restaurant (Domino’s)
13
X Shokudo - Aarschot
			Sushibar
14
X Piraux - Haacht
			 Dierenvoeding (Tom & Co)
15
X Bruelec - Nossegem
			 Elektrische installateur
16
X Almodi - Strombeek
			 Modeagentuur in confectie en lingerie
17
X JD Cleaning - Zellik
			Schoonmaakbedrijf
18 39 Maktrans - Dilbeek
			Transportbedrijf
19
X Tim - Oudenaken
			Loodgietersbedrijf
20
X De Kleine Prins - Leuven
			Boekhoudkantoor
21
X Orisma - Roosdaal
			Schoonmaakbedrijf
22
X Poot en Zoon Transport - Hoeilaart
			Transportbedrijf
23
X M & T - Vilvoorde
			Pakjesdienst
24
X Gijsens - Rummen
			 Winkel voor open haarden en kachels
25
X Maison Belge - Keerbergen
			Brasserie

Totaal
45
72
98
98
129
138
158
160
176
177
178
192
194
209
242
246
256
261
285
289
294
296
297
300
302
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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.

VLAAMS-BRABANT

toen hij in België aan de slag ging.
Hier leerde hij Dominique Vandensteen kennen, met wie hij in
2015 aan de wieg van Cognizone
stond. Later kwamen Natan Cox
en Gregory De Backer het management versterken. “Ik mag dan wel
de titel van CEO op mijn naamkaartje hebben, in de praktijk functioneren we als een team. We zoeken altijd naar een consensus”,
benadrukt Papantoniou.

AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN: COGNIZONE

Data met een
meerwaarde
Elk jaar brengen de Trends Gazellen onbekende parels aan
de oppervlakte. Cognizone is daarvan een mooi voorbeeld.
Het Leuvense softwarebedrijf helpt organisaties met hun
datamanagement. DIRK VAN THUYNE

M

et een grote glimlach
neemt Agis Papantoniou
in Griekenland voor zijn
scherm plaats voor dit
online-interview. Hij
heeft zonet een belangrijke deal met het Europees Parlement afgerond. En natuurlijk is hij
ook blij met de trofee van
de Trends Gazellen. “We
zijn nog vrij onbekend,
maar we hebben dan ook
nog geen euro in marketing geïnvesteerd. Die prijs is een leuke erkenning voor het hele team”, zegt
hij. “De grootste voldoening voor
mezelf is dat ik twintig jaar na
mijn studie in artificiële intelligentie en semantische technologie
dit toonaangevende bedrijf in deze
sector mag leiden.”

bruiksklaar te houden”, legt
Papantoniou uit. “Data for good, is
ons motto. Daarmee benadrukken
we dat we niet alleen een expert in
datawetenschap en software willen zijn, maar dat onze projecten
ook resulteren in data met een
meerwaarde voor bedrijven, burgers en onderzoekers. We willen
de Europese leider in de ontwikkeling van linked open data-oplossingen worden.”
Papantoniou had in het buitenland
al veel watertjes doorzwommen
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SUPERGAZELLE: MATERIALISE

Financiële partner

‘We helpen
organisaties
hun data
zuiver,
gestructureerd en gebruiksklaar
te houden’

Zoeken naar consensus

Cognizone is een softwarebedrijf
dat gespecialiseerd is in semantische technologie en linked open
data. Daarvoor gebruikt het open
standaarden als Resource Description Framework (RDF). “Concreet
helpen we organisaties om hun
data zuiver, gestructureerd en ge-

BART VAN DER
SCHUEREN
“Door onze beurs
notering konden we
onafhankelijk blijven
in een snel evolue
rende sector.”

AGIS
PAPANTONIOU
“We werven slimme
mensen aan die ons
kunnen vertellen wat
we moeten doen.”

Het verhaal van Cognizone begon
met een opdracht in onderaanneming, met de Europese Commissie
als finale klant. Al snel volgden andere projecten, onder meer bij de
Luxemburgse en de Zwitserse
overheid. In 2021 boekt Cognizone
meer dan 90 procent van zijn omzet bij publieke instellingen. Daarnaast zijn er enkele industriële
projecten. Onlangs heeft het bedrijf een project opgestart bij de
Franse oliereus Total.
Het team van Cognizone groeit
razendsnel. Inclusief freelancers
verdedigen al dertig hooggekwalificeerde mensen de bedrijfskleuren. “Bij de rekrutering leggen we
de lat extreem hoog. We hebben
daarvoor een testprotocol ontwikkeld. Om het met de woorden van
Steve Jobs te zeggen: we werven
slimme mensen aan die ons kunnen vertellen wat we moeten
doen”, glimlacht Agis Papantoniou.
Bij investeerders is de appetijt
voor bedrijven die actief zijn in
datamanagement heel hoog. Op de
vraag of een beursnotering een
optie is, reageert Papantoniou
meteen. “Absoluut niet. Tot nu
hebben we altijd op eigen kracht
gevaren en die onafhankelijkheid
is een grote troef. Om nieuwe
markten te openen willen we stilaan wel praten met een financiële
partner, op voorwaarde dat die ons
voldoende vrijheid laat.” z

Wisselstukken
op aanvraag
Al meer dan dertig jaar tekent Materialise mee aan de ont
wikkeling van de wereldwijde 3D-printingindustrie. “We
blijven bijdragen aan een betere en gezondere wereld”, zegt
chief technology officer Bart Van der Schueren.
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“

e timing van de Super
gazelle-trofee kan niet
beter”, lacht Bart Van der
Schueren, de chief technology officer van Materialise. “Voor onze strategie
werken we met vijfjaarlijkse cycli. De vorige liep
af in 2020 en had als uitdaging jaarlijks met gemiddeld 20 procent te
groeien. Daar zijn we netjes in geslaagd. We beschouwen deze prijs dan ook als
ons einddiploma.”
Materialise boekt al meer dan dertig jaar successen in de 3D-printingindustrie. “We zijn weleens in
de verleiding gekomen om buiten

de lijntjes te kleuren, maar we zijn
altijd snel teruggekeerd naar onze
kernactiviteiten. Zo is Materialise
uitgegroeid tot een toonaangevende speler met wereldwijd meer
dan 2200 medewerkers”, zegt Van
der Schueren.

Basisprincipes

Materialise telt drie grote afdelingen. Industrie tekent voor zowat
de helft van de omzet, die in 2019
bijna 200 miljoen euro bedroeg.
Materialise bouwt onder meer onderdelen en prototypes voor de
autosector en de luchtvaart. Medische toepassingen tekenen voor
bijna een derde van de omzet. De
laatste poot is de ontwikkeling van

‘3D-printen
biedt zeker
duurzame
voordelen bij
kleinere, gepersonaliseerde series’

software om 3D-printmachines
aan te sturen.
Het management van Materialise
bleef de basisprincipes van oprichter Wilfried Vancraen altijd trouw:
economische duurzaamheid, toegevoegde waarde en vooral een bijdrage leveren aan een betere en
gezondere wereld. Dat illustreerde
het bedrijf in volle coronacrisis
door een beugel te printen waardoor 3 miljoen waardeloze mondmaskers alsnog veilig konden worden gebruikt. “We zijn er niet rijk
van geworden, maar we hebben
wel veel geleerd.”
Duurzaamheid is de strategische
uitdaging voor de huidige cyclus,
die tot 2025 loopt. “3D-technologie is niet per definitie duurzamer
dan klassieke productiemethodes”,
benadrukt Van der Schueren. “We
hebben een grootschalige studie
gedaan over de milieu-impact van
de productie van een miljoen paar
identieke binnenzolen van schoenen. Het resultaat hangt af van
welke parameters je in rekening
brengt. Zo biedt 3D-printen zeker
duurzame voordelen bij kleine
gepersonaliseerde series. Maar je
mag niet vergeten dat 3D-printing
heel energie-intensief is.”

Digitale troeven

Toch is het potentieel van de nieuwe technologie groot. Volgens Van
der Schueren is de goedkope productie van onderdelen in China
bijvoorbeeld een eindig verhaal.
“Er worden veel wisselstukken
gemaakt die nooit worden gebruikt. Digitale methodes zijn een
alternatief. Dankzij onze technologie kan iedereen die wisselstukken
op aanvraag printen.”
Een mijlpaal in de geschiedenis
van Materialise was de beursgang
in 2014. “Dat was een juiste zet,
want door die notering konden we
onafhankelijk blijven in een snel
evoluerende sector.” z
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