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Rubriek

BART FILIUS
“Een belangrijke factor in de
evolutie van Galapagos was
onze alliantiestrategie.”

VLAANDEREN

COÖRDINATIE: KURT DE CAT
EN DIRK VAN THUYNE

DE WAALSE AMBASSADEURS
De Ambassadeur bij de grote bedrijven in
Wallonië is Odoo. De uitgever van beheersoftware, opgericht door Fabien Pinckaers,
blijft indrukwekkend groeien. Het bedrijf in
Grand-Rosière wil dit jaar duizend mensen
aanwerven.
Loiseau is de Ambassadeur van de Waalse
Gazellen bij de middelgrote bedrijven. Het
bouwbedrijf in Hermalle-sous-Huy diversifieerde zijn activiteiten met onder meer de
afbraak van gebouwen en industriële ontmanteling.
De Ambassadeur bij de kleine bedrijven in
Wallonië is Mertens-Mathy. Het bedrijf in
Malmedy, dat drankverkooppunten op
sport- en culturele evenementen uitbaat,
werd zwaar getroffen door de coronacrisis.
Stéphanie Mathy, Céline en Stéphanie Mertens wachten op groen licht om er weer in
te vliegen.
De Waalse Supergazelle is TRBA, een familiebedrijf in Péruwelz gespecialiseerd in
wegenwerken. Het is uitgegroeid tot een
toonaangevende groep in Wallonië, maar
heeft de flexibiliteit van een kmo behouden.
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GROTE GAZELLEN TOP 20
’21 Prov Bedrijf

GALAPAGOS/FRANK VAN DELFT

De voorbije maanden stelden we de Ambassadeurs
van de Trends Gazellen per
provincie voor. Hier vindt u
de Ambassadeurs van de
snelste groeiers in heel
Vlaanderen. Daarmee sluiten we de Gazellen-competitie dit jaar af. In de Gazellen Gids, die deze week bij
Trends zit, hebben we alle
Ambassadeurs verzameld.

De Trends Gazellen bestaan twintig jaar. Naar aanleiding van die
verjaardag wordt dit jaar een Supergazelle geselecteerd. D at
bedrijf is de snelste groeier van de afgelopen twintig jaar.

AMBASSADEUR GROTE BEDRIJVEN EN SUPERGAZELLE:
GALAPAGOS

Rechtkrabbelen
Twee decennia lang reed het Belgisch-Nederlandse Galapagos een zo
goed als vlekkeloos parcours. Maar het bedrijf kreeg onlangs enkele
tegenslagen te verwerken. “Ik begrijp de ontgoocheling, maar dat is
nu eenmaal eigen aan de sector”, reageert Bart Filius, voorzitter en
COO van Galapagos. DIRK VAN THUYNE

D

at Trends het bedrijf bekroont als
de snelste Vlaamse groeier, mag
dan misschien verwonderlijk lijken.
Maar tot 2019, het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn, deed
Galapagos het gewoon heel goed.
Pas dit en vorig jaar sloeg het onheil
toe, toen het een punt moest zetten
achter de ontwikkeling van twee
kandidaat-geneesmiddelen. Het is
eigen aan de sector. Biotechbedrijven die erin slagen op eigen benen
een geneesmiddel op de markt te
brengen, zijn witte raven. Galapagos is er zo eentje, al moet het
de lucratieve Amerikaanse markt
even vergeten. Gelukkig staat er
nog veeld geld op de rekening.
Galapagos ontstond in 1999 als een
joint venture tussen het Nederland-

se Crucell en het Mechelse Tibotec.
Onder leiding van Onno van de
Stolpe trok Galapagos zes jaar later
naar de beurs met een notering op
Euronext Brussel en Amsterdam.
Bij die operatie haalde het bedrijf
35 miljoen euro op waarmee het
niet alleen het klinisch onderzoek
financierde, maar ook overnames
deed. In mei 2015 trok Galapagos
naar Nasdaq. Dat bracht nog eens
280 miljoen euro in het laatje.
Sindsdien verzesvoudigde de beurskoers tot een top van 252,90 euro in
februari 2020.
“Een belangrijke factor was onze alliantiestrategie”, benadrukt Bart Filius. “We werkten onder meer samen met Johnson & Johnson, GSK
en AbbVie. Bij het bereiken van be-

Totaal

1 ANT 1 Galapagos - Mechelen
			Biotechbedrijf
2 LIM 1 Trixxo Jobs - Hoeselt
			Uitzendbureau
3 W-VL 1 beMatrix - Roeselare
			 Productie van modulaire systemen voor beursstanden, events en displays
4 O-VL 2 Lansweeper - Grembergen
			 Ontwikkelaar van software voor het in kaart brengen van netwerken
5 W-VL 2 Agristo - Hulste
			 Voorgebakken aardappelproducten
6 W-VL 4 delaware - Kortrijk
			IT-dienstenverlener
7 W-VL 6 Melexis - Ieper
			 Producent van chips voor onder andere de auto-industrie
8 W-VL 5 D’Haubry Bakery - Geluveld
			Koekjesbakker
9 VL-B 6 MediaGeniX Next Generation - Groot-Bijgaarden
			 Software voor beheer van contentdistributie
10 O-VL 4 X-Care - Afsnee
			 Staffing in de zorgsector

paalde targets ontvingen we mijlpaalbetalingen waarmee we het
verdere onderzoek konden financieren. Op die manier bouwden we
een brede en diepe pijplijn uit.”
De mooiste deal moest dan nog komen. Eind 2015 had Galapagos al
een samenwerkingsovereenkomst
met Gilead Sciences ondertekend
voor de ontwikkeling en de commercialisatie van het reumamedicijn filgotinib. Vier jaar later kwam
daar een vervolg op. De Amerikanen kregen gedurende tien jaar
een prioritaire toegang tot de pijplijn na fase II en het recht op een
hoger aandelenbelang. In ruil dikten ze de rekening van Galapagos
aan met zowat 5 miljard euro en
beloofden ze minstens tien jaar
lang geen bod te doen op het bedrijf. Op die manier verwierf Galapagos zekerheid over zijn onafhankelijkheid en kreeg het extra
kapitaal om het onderzoeksplatform te versterken en een commercieel apparaat uit te bouwen.
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11 ANT 10 WEAREONE.world - Antwerpen
			 Organisator van Tomorrowland
12 VL-B 5 Tobania - Strombeek-Bever
			IT-integrator
13 LIM 3 Weerts Supply Chain - Teuven
			Logistiekedienstenverlener
14 W-VL 8 Food Talents - Kortrijk
			Uitzendbureau
15 O-VL 5 Bluecrux - Nieuwerkerken
			 Advies- en softwarebureau voor digitale transformatie
16 ANT 11 Axxes - Antwerpen
			IT-consultancybedrijf
17 W-VL 10 Brustor - Wevelgem
			Zonnewering
18 O-VL 6 Bio-Dynamics - Deinze
			 Bouw van tanks voor industriële en landbouwtoepassingen
19 W-VL 11 Pattyn Packing Lines - Brugge
			 Producent van verpakkingsmachines
20 O-VL 10 Mig Motors - Evergem
			 Concessiehouder van Volkswagen, Audi en Skoda

Nieuw organigram

Vooral voor reumamedicijn filgotinib waren de verwachtingen
hooggespannen. Maar die kregen
een knauw in de zomer van vorig
jaar. Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA weigerde
de goedkeuring voor het medicijn
in zijn hoogste dosering, waarna
partner Gilead afhaakte voor de
Amerikaanse markt. Voor de Europese en de Japanse markt kreeg
Galapagos wel groen licht van de
lokale geneesmiddelenagentschappen, maar die markten zijn
veel minder lucratief. Enkele weken geleden brachten tussentijdse
resultaten van verder onderzoek
geen nieuwe zaken aan het licht
over de veiligheid van filgotinib.
Intussen heeft het bedrijf nog een
nieuwe dreun gekregen. Galapagos moest het onderzoek naar
een kandidaat-geneesmiddel tegen
de chronische ziekte longfibrose
definitief stopzetten. Het was het
verst gevorderde programma uit

Weinig biotechbedrijven zouden
zo veel tegenslag in zo’n
korte periode
hebben overleefd.
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de pijplijn van Galapagos.
De tegenvallers leidden tot enkele
wijzigingen in het organigram van
het bedrijf. Om zich meer op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe medicijnen te kunnen richten,
droeg topman Van de Stolpe enkele operationele taken over aan Bart
Filius. De raad van bestuur benoemde hem tot voorzitter en operationeel directeur.

Hoop op Toledo

Weinig biotechbedrijven zouden
zo veel tegenslag in zo’n korte periode hebben overleefd. Dankzij de
deal met Gilead staat Galapagos
niet met de rug tegen de muur. Met
5 miljard euro op de rekening kan
het nog wel even doorgaan. Eén
van de belangrijkste onderzoeksprogramma’s is Toledo, een platform voor de ontwikkeling van
medicijnen tegen inflammatoire
ziektebeelden. “De weg is nog lang,
we hebben nog minstens vijf jaar
te gaan”, zegt Filius. z
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NICOLAS DERUYTTER
“We profileren ons als een strategische partner die samen met de klant
innoveert en disrupteert.”

S

kyhaus is de koepel boven enkele
jonge bedrijfjes die werken met
artificiële intelligentie en machine
learning. ML6 is daarvan het bekendste. “We helpen onze klanten
met strategisch en management
advies op het gebied van artificiële
intelligentie, data en machinelearning. Daarnaast bouwen we
technologische oplossingen op
maat, die competitief het verschil
maken. We profileren ons graag
als een strategische partner die
samen met de klant innoveert en
disrupteert”, zegt CEO Nicolas
Deruytter, die het bedrijf oprichtte
in 2013.

Technology Fast 50

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 uit te groeien tot een toonaangevende Europese speler, is die voorsprong een troef.
DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG
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Sindsdien zette het bedrijf jaar na
jaar sterke groeicijfers neer. Niet
toevallig nomineerde het consultancybureau Deloitte ML6 vorig
jaar voor de Technology Fast 50, de
rangschikking van de snelst groeiende vijftig technologiebedrijven
van ons land. Corona zette wel een
kleine rem op de groei, maar omdat ML6 in heel wat sectoren actief is, viel die impact best mee.
Toepassingen van ML6 vinden we
terug in zowat alle mogelijke bedrijfstakken. De technologie helpt
verkoopteams efficiënter en meer
datagedreven te werken, optimaliseert de productieplanning en
zorgt voor een meer performante
kwaliteitscontrole in de industrie,
of helpt banken en verzekeraars
om standaarddocumenten automatisch te verwerken. Eind vorig
jaar presenteerde ML6 een tool die
op basis van enkele kernwoorden
een Nederlandstalige tekst kan
samenstellen. Dat is handig voor
wat extra inspiratie tijdens het
schrijven.
ML6 – ML staat voor ‘machinelearning’, het cijfer 6 is een knipoog naar MI6, de Britse inlichtingendienst – werkt nauw samen
met klanten die een inhaalbewe-

MIDDELGROTE GAZELLEN TOP 20
’21 Prov Bedrijf

Totaal

1 O-VL 1 Skyhaus - Gent
			 Specialist in artificiële intelligentie en machinelearning
2 VL-B 2 MetiSelect - Affligem
			 Rekruteringsbureau en hr-dienstverlener
3 LIM 1 Opteco - Zonhoven
			 Installatie van zonnepanelen, thuisbatterijen en warmtepompen
4 O-VL 2 Berry Company - Melle
			 Vervoerondersteunende activiteiten
5 LIM 2 CGers - Heusden-Zolder
			 Ontwerp, productie, installatie en testen van machines
6 ANT 6 Van Gils Coating Group - Wuustwezel
			 Oppervlaktebehandeling van staal en aluminium
7 ANT 5 Cyborn - Borgerhout
			 3D-animatiefilms, miniseries en games
8 O-VL 5 United Accountants - Gent
			 Accountancy- en belastingconsulent
9 VL-B 3 3 Fonteinen - Lot
			Lambikbrouwerij
10 O-VL 4 BUSenCO - Kruibeke
			Busvervoer

ging willen maken in technologie
en innovatie. Het bedrijf helpt hen
te bepalen waar ze artificiële intelligentie het best kunnen inzetten
in lijn met hun bedrijfsstrategie en
begeleidt hen om toekomstgerichte technologische keuzes met betrekking tot data en de cloud te
maken. Vaak helpt het bedrijf zijn
klanten om een subsidiedossier
samen te stellen.
Op de klantenlijst vinden we ronkende namen zoals Pfizer, GSK,
UZA, TVH, Randstad, Procter &
Gamble, ASML, Melexis, Bekaert,
Belfius en ING, maar evengoed
kleine bedrijfjes en start-ups. “De
technologie werd het eerst opgepikt in de e-commerce en de retail,
maar stilaan evolueert elk bedrijf
naar een digitaal model”, aldus
Nicolas Deruytter.

Over de grenzen

Artificiële intelligentie kan de
motor zijn om de bedrijfsstrategie
te versterken en een concurrentie-
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Totaal

11 ANT 9 Skyworkers - Herentals
1.225
			 Werken op grote hoogte of moeilijk bereikbare plaatsen
12 W-VL 2 Cosmopolite - Nieuwpoort
1.285
			Hotel
13 VL-B 4 Octinion - Heverlee
1.318
			 Innovatieve automatisatie in landbouw en voeding
14 ANT 10 Pensiontheker - Antwerpen
1.320
			 Specialist in outsourcing voor banken en verzekeraars
15 ANT 7 ABATI Ind. - Aartselaar
1.321
			 Installatie- en onderhoudsbedrijf
16 ANT 8 PP 2.0 - Aartselaar
1.331
			Restaurant
17 W-VL 1 Real United - Veurne
1.397
			 Servicecenter voor bedrijven van Real Groep (retail, uitzend, voeding en vastgoed)
18 O-VL 6 Linea Trovata Suntec - Lokeren
1.533
			 Installatie van zonnepanelen en warmtepompen
19 ANT 12 Lauwerysen-Krijnen - Merksplas
1.635
			Tuinbouwbedrijf
20 W-VL 5 Belfius Kortrijk-Menen-Ieper - Kortrijk
1.658
			 Kantoor Belfius Kortrijk

voordeel te behalen, als de technologie juist wordt toegepast. “Wie
daarin slaagt, is de winnaar van de
toekomst”, zegt Nicolas Deruytter.
“Dankzij onze technologie kunnen
onze klanten hun markten beter
en efficiënter benaderen.”
De ambitie van ML6 reikt veel
verder dan de landsgrenzen. Eind
2018 opende het bedrijf een vestiging in Amsterdam en later volgden ook Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk. Zonet kwam er een
kantoor bij in Zürich. Het bedrijf
heeft zo’n honderd werknemers,
van wie er zeventig aan de slag
zijn in het hoofdkwartier in de
schaduw van het Gentse Sint-Pie
tersstation.
Skyhaus, dat in handen is van CEO
Nicolas Deruytter en CTO Matthias Feys, investeert regelmatig in
spin-offs. Zo nam het bedrijf deel
aan de kapitaalronde van de startup uman.ai, die de vaardigheden
van alle medewerkers van een
bedrijf in kaart wil brengen.

‘De uitdaging
voor de toekomst is keuzes maken.
De snelle
groei zet
druk op de
organisatie
en het businessmodel’

Paperbox is een ander voorbeeld.
In de bank- en verzekeringswereld
komen ontelbaar veel documenten
via verschillende kanalen binnen.
Paperbox onderscheidt de verschillende soorten documenten
van elkaar en sorteert ze. De technologie kan vaste elementen zoals
een btw-nummer of een bestelbonnummer automatisch herkennen.

Vlotte rekrutering

Skyhaus ondervindt geen problemen om werknemers te vinden.
“In het buitenland is het iets moeilijker, omdat we daar nog 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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FILIP STRUYF EN CAROLINE CARPENTIER
“Ik hoop dat premier De Croo zijn woord houdt. Hij heeft
beloofd de gezonde bedrijven te helpen overleven.”

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

AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN: TARZAN & JANE

‘Voor de crisis
waren we een
gezond bedrijf ’
In korte tijd was Tarzan & Jane in Heusden-Zolder uitgegroeid tot een vaste waarde op de Limburgse vrijetijdsmarkt. Maar toen kwam corona. De speeltuinen moesten de
deuren sluiten. “We geloven in betere tijden”, zeggen zaakvoerders Caroline Carpentier en Filip Struyf.
DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG
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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 vestigingen. 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 snel bleken onze businessplannen realistisch te zijn.

KLEINE GAZELLEN TOP 20
’21 Prov Bedrijf

Totaal

1 LIM 1 Tarzan & Jane - Zolder
			 Binnen- en buitenspeeltuin
2 ANT 1 AsterX Dranken - Waarloos
			 Keten van drankenhandels
3 LIM 2 EDB - Zelem
			 Algemene dakwerken
4 ANT 2 t Groene Plan - Herenthout
			 Ontwerp en aanleg van tuinen
5 ANT 3 Lombardia Food Creator - Kontich
			 Ontwikkeling van duurzame en gezonde producten
6 VL-B 1 Cognizone - Leuven
			 Softwarebedrijf in semantische technologie en open linked data
7 O-VL 1 K & M Company - Lokeren
			 Wegen- en rioleringswerken
8 ANT 4 Citycubes - Antwerpen
			Marketingbedrijf
9 O-VL 3 Greenway Foods - Gent
			 Ontwikkeling en verkoop van plantaardige voedingsproducten
10 ANT 6 Raamwinkel - Bornem
			 Onlineverkoop van ramen en deuren

We konden na het eerste boekjaar
al winst voorleggen.”

Positief ingesteld

Ondanks de moeilijke coronaperiode hebben Caroline Carpentier
en Filip Struyf absoluut geen spijt
van hun overstap. “Het is een heel
leuke sector, we willen nooit meer
terug naar onze vorige activiteit.
Onze klanten komen bij ons om
zich te ontspannen en zijn bijna
per definitie goedgemutst. Het is
een heel dankbaar publiek”, klinkt
het.
De drukte bij Tarzan & Jane is
sterk afhankelijk van het weer
bericht. De personeelsplanning is
dan ook niet altijd even gemakkelijk. “We werken vooral met jobstudenten en flexi-jobbers. Dat
heeft heel wat voordelen. Zij hebben er specifiek voor gekozen om
dit werk te doen en zijn dan ook
heel positief ingesteld. Dat merk je
ook aan de klantvriendelijkheid
die ze uitstralen”, vertelt Caroline
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Totaal

11 LIM 3 DCL Services - Lummen
			Transportbedrijf
12 ANT 5 Van Eester - Vremde
			Landmeterskantoor
13 LIM 4 Robyns Packaging & Protection - Genk
			 Verpakking op maat
14 O-VL 2 De Clercq Bouwmeester - Deinze
			Bouwbedrijf
15 ANT 7 All Fields - Rumst
			Communicatieadviesbureau
16 ANT 9 Dacar Digital Printing - Beerse
			 Grootformaat drukwerk
17 ANT 8 Guldenbouw - Heist-op-den-Berg
			 Bouw- en renovatiebedrijf
18 O-VL 4 Eco Heating - Mariakerke
			 Installatie van warmtepompen
19 O-VL 5 Kds Consult - Sint-Niklaas
			 Schrijn-, dak- en gevelwerken
20 LIM 5 Hemo - Hasselt
			Snackbar

Carpentier. “De opleiding van
onze mensen is cruciaal. We hebben een compleet draaiboek uit
gewerkt met duidelijke afspraken,
zodat iedereen dezelfde regels
volgt. Als gewezen lerares was dat
een kolfje naar mijn hand.”

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 open mochten,
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. Terwijl
normaal honderden kinderen het
uitgieren van plezier, heerst bij
Tarzan & Jane nog altijd een ake
lige stilte. En het ziet er niet naar

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

580
584
599
654
656
658
701
708
741
765

uit dat daar snel verandering in zal
komen. “Het begint echt lang te
duren”, zucht Caroline 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.”
Meer zorgen maken Caroline
Carpentier en Filip Struyf zich
over de toekomstige houding van
de banken. “In onze sector moet je
continu evalueren en jezelf heruitvinden. De interesses van kinderen
en jongeren evolueren razendsnel
en daar moet je op inspelen. Hoewel Tarzan & Jane nog maar vijf
jaar bestaat, kijken we al uit naar
nieuwe initiatieven. Door de verplichte sluiting zal de coronacrisis
diepe sporen nalaten in onze jaarcijfers. Hopelijk zullen de banken
daar rekening mee houden bij hun
kredietbeleid.” z
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