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Rubriek

WEST-VLAANDEREN

AMBASSADEUR GROTE BEDRIJVEN: BEMATRIX

De snelste groeier van de grote bedrijven in
West-Vlaanderen is beMatrix. De Roeselaarse producent van ecologisch verantwoorde, herbruikbare modulaire kits voor beursstands en evenementen is geen onbekende
bij de Trends Gazellen. Vorig jaar was het
bedrijf ook al Ambassadeur, maar dan bij de
middelgrote bedrijven. De kans dat beMatrix ook volgend jaar een feestje mag vieren, is jammer genoeg onbestaand, want
covid-19 trof het bedrijf ongemeen hard.
Bij de middelgrote bedrijven gaat de trofee
naar Real United in Veurne. Die vennootschap is het servicecenter van een gediversifieerde bedrijvengroep met onder meer
activiteiten in retail, voeding, vastgoed en
de uitzendsector. Real United is het levenswerk van Klaas Vandendries en zijn partner
Liselotte Rombaut.
Het bouwbedrijf Debra-Invest in Dentergem
staat op het nummer één bij de kleine bedrijven, maar de familie De Brabant bedankte voor de eer. Daarom gaat de Ambassadeurstitel naar Cojarec in het aanpalende
Wielsbeke. Het bedrijf van Jan Kenis en
Conny Versmissen legt zich toe op de recyclage van tapijtafval en harde plastics, en
is daarmee een pionier in de circulaire economie.
Nadat het bedrijf al in 2010 werd uitgeroepen tot Trends Gazellen Ambassadeur, mag
Mulder Natural Foods uit Roeselare nog
eens het podium op. De producent van ontbijtgranen is de snelste groeier van de voorbije twintig jaar in West-Vlaanderen en is
dus onze Supergazelle.
Bij de grootste rekruteerders vinden we in
de kustprovincie alleen maar hr-bedrijven
terug. Met 944 aanwervingen spant AIB uit
de AGO-stal de kroon. Forum Jobs en Diensten-aan-Huis vervolledigen het podium.
COÖRDINATIE: KURT DE CAT
EN DIRK VAN THUYNE

GROOTSTE AANWERVERS
1. AIB
2. Forum Jobs
3. Diensten-aan-Huis
4. Accent Jobs for People
5. Hays
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944
876
645
590
524

‘Fysieke events
komen terug’
Na jaren van groei moesten Stefaan Decroos en Edwin Van der
Vennet vorig jaar machteloos toekijken hoe covid-19 hun levenswerk beMatrix bedreigde. De Roeselaarse producent van modulaire
oplossingen voor livecommunicatie zag zijn omzet imploderen.
Maar de oprichters kijken hoopvol naar de toekomst.
DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG

H

et leven van een stand- en evenementenbouwer eenvoudiger, comfortabeler, duurzamer en renda
beler maken. Dat is de missie van
beMatrix. Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en de
productie van ecologisch verantwoorde, herbruikbare modulaire
kits voor beursstands en evenementen. Innovatieve producten en
systemen garanderen een snelle
op- en afbouw, waardoor de standenbouwer zijn kosten onder controle kan houden. BeMatrix heeft
een compleet aanbod met integraties zoals ledschermen, panelen en
trusssystemen.
Al kort na de start in 2004 ging beMatrix de internationale toer op.
Tot voor kort draaide het bedrijf
96 procent van zijn omzet in het
buitenland. “Om zo dicht mogelijk
bij de klant te zitten hebben we
wereldwijd acht servicecenters
opgericht”, zegt Stefaan Decroos.
“Daarnaast hebben we productievestigingen in de Verenigde Staten
en China.”
De intrede op de Amerikaanse
markt was een succes voor beMa-

trix. “Jaar na jaar tekenden we de
hoogste groeicijfers op in de Verenigde Staten. Op een bepaald
moment haalden we daar zelfs
meer dan de helft van onze omzet
vandaan”, zegt Decroos.
BeMatrix zette enkele jaren geleden voet aan wal in China. “De
zaken draaien, maar het blijft een
eerder bescheiden poot”, zegt
Edwin Van der Vennet. “Maar het
is een interessante investering omdat we daar nu een lokale antenne
hebben om copycats in een vroeg
stadium op te sporen en nieuwe
trends te ontdekken. China neemt
stilaan het voortouw in innovatie.”

Professionalisering

Al zeventien jaar trekken Stefaan
Decroos en Edwin Van der Vennet
samen aan de kar. “We zijn erg
complementair”, zegt Van der
Vennet. Decroos ontfermt zich
over de verkoop en de export, terwijl Van der Vennet de drijvende
kracht achter innovatie, onderzoek en ontwikkeling is. “Zowat
tien jaar geleden drong zich een
professionalisering op. Het aan-

en scheidingswanden voor de
horecasector. Sinds de jaarwisseling haalt beMatrix ook wat omzet
uit de opbouw van vaccinatiecentra. Maar dat kan de zware terugval niet compenseren.

trekken van een ervaren CFO
heeft het bedrijf heel veel bijgebracht”, zegt Van der Vennet. “We
stellen ons continu de vraag welke
beslissing de beste is voor het bedrijf. Ook al moeten we daarvoor
zelf een stapje opzijzetten.”
Er kwamen door de jaren heen
heel wat investeerders aan de deur
kloppen. “We zien het als een erkenning voor ons parcours. Vijf
jaar geleden hebben we nog een
concreet bod afgewezen. We zijn
trots op de verankering in Roeselare, in West-Vlaanderen. We willen dat zo houden.”

Hybride model

Herstructurering

De evenementenbranche is hard
getroffen door de coronacrisis.
Een jaar later is de sector nog
altijd niet heropgestart. Voor
beMatrix was dat een zware opdoffer. “Het was een sneltrein die
abrupt tot stilstand is gekomen”,
zucht Decroos. “Het omzetverlies
in de laatste drie kwartalen van
vorig jaar bedroeg 90 procent. We
hebben maandenlang keihard
achteruitgereden.”
Het overwinnen van die tegenslag
begon met een forse herstructu
rering. “Gruwelijk”, omschrijft
Edwin Van der Vennet de moei

lijke taak om mensen te ontslaan.
“Jarenlang hebben we gebouwd
aan een sterk team van toegewijde
‘beManiacs’. Dan moet je een aantal toppers noodgedwongen laten
gaan. We kregen heel veel begrip,
maar het doet toch enorm veel
pijn.”
De wereldwijde gezondheidscrisis
leverde enkele nieuwe projecten
op, zoals de ontwikkeling van elementen voor noodziekenhuizen

STEFAAN
DECROOS EN EDWIN
VAN DER VENNET
“We hebben zes
maanden keihard
achteruitgereden.”

Toch kijken Decroos en Van der
Vennet vol vertrouwen vooruit.
“We zijn blijven investeren in
innovatie en extra businesslijnen.
We pakken binnenkort uit met
enkele outdoortoepassingen, maar
veel willen we daar nog niet over
zeggen”, zegt Van der Vennet.
“Op de iets langere termijn komt
alles wel goed”, gaat Decroos
voort. “We geloven niet in volledig
virtuele beurzen. Bezoekers verwachten beleving. Achter een
scherm is dat veel moeilijker te
realiseren. De livebeurzen en live-
events komen terug, al zullen ze
waarschijnlijk lokaler en kwalitatiever zijn. Maar die trend was al
merkbaar. Daarnaast zien we ook
heil in een meer hybride model,
waarbij een live-event via strea
ming en a ndere kanalen het hele
jaar door een veel ruimer publiek
kan bereiken.” 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 KMO1 beMatrix - Roeselare
			 Productie van modulaire systemen voor beursstanden, events en displays
2
2 Agristo - Hulste
			 Voorgebakken aardappelproducten
3
X Liantis IT - Brugge
			IT-dienstenverlener
4
8 delaware - Kortrijk
			IT-dienstenverlener
5
X D’Haubry Bakery - Geluvel
			Koekjesfabrikant
6
18 Melexis - Ieper
			 Producent van chips voor onder andere de auto-industrie
7
7 Daikin Europe - Oostende
			 Productie van verwarming, ventilatie- en airconditioningsystemen
8
X Food Talents - Kortrijk
			 Rekruterings- en selectiebedrijf voor de voedingsector
9
1 Thule - Menen
			 Ontwikkeling en productie van accessoires voor kampeerwagens
10
X Brustor - Wevelgem
			Zonwering
11
6 Pattyn Packing Lines - Brugge
			 Producent van verpakkingsmachines
12
5 Stadsbader - Harelbeke
			 Openbare werken en industriële projecten
13
X Clarebout Potatoes - Nieuwkerke
			 Producent van voorgebakken aardappelproducten
14
X Business Support - Kortrijk
			 Uitzendkantoor (AGO)
15
X Let’s Work - Kortrijk
			Uitzendkantoor
16
3 Jacops - Deerlijk
			 Installatie van elektrische en telecominfrastructuur (Tanghe)
17 KMO3 Absolute@work - Gistel
			 Selectie- en rekruteringsbedrijf
18
14 Vertimac - Waregem
			 Distributie van schaarliften, hoogtewerkers en verreikers
19
X Ago Construct - Kortrijk
			 Hr-diensten voor bedrijven in de bouwsector
20
19 Desotec - Roeselare
			 Zuiveringstechnieken op basis van actieve kool (EQT)
21
75 DECAT Energy Technics - Diksmuide
			Installatiebedrijf
22
X Engi Talents - Roeselare
			 Engineeringsbureau actief in outsourcing
23 KMO2 Wever & Ducré - Kortrijk
			Designverlichting
24 23 Skyline Communications - Izegem
			 Software voor telecom- en mediasector
25
X Vero Duco - Veurne
			 Ventilatie- en zonweringsystemen (O2 Holding)
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Totaal
152
183
190
196
210
224
238
240
241
242
254
273
276
281
290
295
296
325
332
337
340
356
357
360
361

’21 ’20 Bedrijf

Totaal

26
X Forum Jobs - Rumbeke
			 Rekruterings- en selectiebedrijf
27
X e-BO Enterprises - Ieper
			 Ontwerp en bouw van geavanceerde communicatienetwerken
28
25 Popelier Biscuits - Zonnebeke
			Koekjesbakker
29
22 Metagenics Belgium - Oostende
			 Distributie van voedingssupplementen
30
X Algemeen Medisch Laboratorium West - St.-Andries
			 Medisch laboratorium
31
16 Summa - Gistel
			 Ontwikkeling en productie van snijmachines voor de grafische sector (Gimv)
32
X Galloo - Menen
			Recyclagebedrijf
33
X VDL Bus Roeselare - Roeselare
			Autobusfabriek
34
21 Cebeo - Waregem
			 Groothandel voor elektrisch materiaal (Sonepar)
35
X Epacco - Marke
			 Reiniging in de voedingsindustrie
36
24 Veos - Zwevezele
			 Productie van hoogwaardige dierlijke eiwitten
37
X Matexi Projects - Waregem
			Projectontwikkeling
38
X Boplan - Wevelgem
			 Productie van val- en stootbeveiligingen
39
X Soenen Technology - Roeselare
			 Machineconstructeur voor de plaatbewerkingsindutrie (Valtech)
40
X Move Interim - Menen
			Interimbedrijf
41
X Globetrade Deluco - Kortrijk
			 Organisatie van marketingcampagnes met op maat gemaakte gadgets
42
X Dana Belgium - Brugge
			Aandrijfsystemen
43 KMO31 Heku - Veurne
			 Vleesverwerking (Ter Beke)
43 59 Call-IT Belgium - Oostende
			 Contactcenter (Koramic)
45
17 Renson Sunprotection-Screens - Waregem
			 Oplossingen voor zonweringen
46 62 Vandelanotte Accountancy - Kortrijk
			 Accountant- en auditkantoor
47
X Duma Rent - Marke
			 Verhuur van machines voor bouw en industrie
48
75 Mulder Natural Foods - Roeselare
			 Productie van ontbijtgranen
49
X Covameat - Wijtschate
			 Verwerken en versnijden van varkens (Westvlees Group)
50
X Muylle-Facon - Izegem
			 Productie van coatings, waterdichtings- en bouwchemische producten

366
377
382
412
447
456
457
463
471
474
477
484
486
493
508
530
534
541
541
548
557
559
571
592
598
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AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN:
REAL UNITED

‘Snel schakelen’
In korte tijd bouwden Klaas Vandendries en Liselotte Rombaut een gediversifieerde bedrijvengroep uit met activiteiten in de retail, de uitzendarbeid, de productie en vastgoed.
De recentste parel aan de kroon is de overname van het
voedingsbedrijf Mestdagh Artisan.
DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG

E

en modelstudent was Klaas
Vandendries zeker niet. Na
zijn middelbare studie trok
hij naar het buitenland om
werkervaring op te doen:
eerst in Engeland, later in
Zuid-Afrika. Hij werkte
onder meer in de verkoopen de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van een
internationaal kruiden
bedrijf, waar hij pionierde
in het opwaarderen van
rundsvlees.

Eigen profilering

Elke keer als hij de oversteek naar
Engeland maakte, bracht hij voor
zijn collega’s allerlei accijnsproducten mee. Op die manier groeide het idee om van start te gaan
met een grenswinkel. Intussen telt
de groep dertien winkelpunten,
waar ook Belgische specialiteiten
zoals bier en chocolade vlot over
de toonbank gaan. Met Real Liquid heeft de groep ook een vennootschap die zich toelegt op de
productie van e-liquids, een minder ongezond alternatief voor
roken.
Axintor Interim is het uitzendbu25 MAART 2021 WWW.TRENDS.BE

reau van de groep, met een geheel
eigen profilering. Het bedrijf specialiseert zich al jaren in de rekru-

KLAAS VANDENDRIES EN LISELOTTE
ROMBAUT
“Met de overname
van Mestdagh
Artisan werden
we actief in het
premiumsegment.”

tering van buitenlandse arbeidskrachten en heeft vier kantoren in
West-Vlaanderen. “Het gaat voornamelijk om Poolse en Roemeense
werknemers voor de bouwsector”,
zegt Klaas Vandendries. “We doen
veel meer dan die mensen tewerkstellen. We zorgen ook voor het
woon-werkverkeer en een comfortabele huisvesting. Zo hebben we
meer dan 250 bedden in eigen beheer. Real Property is de vastgoedpoot van de groep.”
Ondanks de verscheidenheid aan
activiteiten ziet Klaas Vandendries
een belangrijke rode draad: het
vrije verkeer van goederen en
diensten in Europa. “Daarnaast
gaan we altijd op zoek naar toegevoegde waarde en een laatste troef
is onze flexibiliteit. Covid-19, de
brexit: de markt verandert continu
en snel schakelen is de boodschap.
Wie zich niet aanpast aan de nieuwe realiteit, overleeft het niet.”

Andere benadering

Eind vorig jaar nam Real United
het voedingsbedrijf Mestdagh
Artisan over. Dat was geen onbekende voor Klaas Vandendries. Als
kind ging hij er samen met zijn
vader kalfsbeenderen leveren. “De
focus van onze andere activiteiten
ligt vooral op de prijs. Maar met
Mestdagh Artisan werden we actief in het premiumsegment. Dat is
een heel andere benadering”, zegt
Klaas Vandendries. “Mestdagh
Artisan is een onbekende parel met
echte topproducten: roomijs, patisserie en allerlei diepvriesgerechten, zoals garnaalkroketten. Het
potentieel van dat bedrijf is nog
gigantisch groot. Dankzij de expertise van Real United kunnen we
de artisanale producten op een
veel grotere schaal in de markt
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.

WEST-VLAANDEREN

MIDDELGROTE GAZELLEN TOP 25
’21 ’20 Bedrijf

KLEINE GAZELLEN TOP 25
Totaal

1
X Real United - Veurne
224
			 Servicecenter voor bedrijven van Real Groep (retail, uitzend, voeding, vastgoed)
2 KL40 Cosmopolite - Nieuwpoort
246
			Hotel
3
X Linum Group - Kuurne
280
			 Distributie van installatiematrialen voor koeltechnieken en HVAC
4 KL8 Aqualex - Deerlijk
290
			Waterkoelers
5
X Belfius Kortrijk-Menen-Ieper - Kortrijk
294
			 Kantoor Belfius Kortrijk
6
X Top Trading - Zwevegem
299
			 Extra Shop-winkel
7
17 Maes & Coucke - Dentergem
323
			 Renovatie en restauratie van gebouwen
8
X Woodstoxx - Menen
335
			 Productie en plaatsing van parket, houten terras- en gevelbekleding
9
5 MR-Group - Zwevegem
343
			 Plaatsing van zonnepanelen en warmtepompsystemen
10
10 Poulpharm - Izegem
359
			 Onderzoeksorganisatie voor de pluimvee- en varkensindustrie
11
3 Smappee - Harelbeke
387
			 Ontwikkeling van energiemanagementsystemen
12
9 D.V.M. Trans - Diksmuide
437
			Transportbedrijf
13
11 Enbro - Harelbeke
442
			Energiemakelaar
14
1 4D Trans - Torhout
444
			Transportbedrijf
15
X Standplus - Roeselare
449
			 Ontwerp en bouw van beursstanden
16
23 TVX - Kortemark
480
			Transportbedrijf
17
X i3-Technologies - Deerlijk
555
			 Interactieve technologie
18
12 Citymesh - Oostkamp
561
			 Uitbouw van grootschalige wifi-netwerken
19
2 C & W Logistics - Wielsbeke
565
			 Logistieke software
20 26 Korfine - Kortrijk
576
			Onlineverzekeringsmakelaar
21
X Chef’s Secret - Zeebrugge
577
			Zeevisgroothandel
22
X Eco2Asfalt - Desselgem
596
			 Asfaltcentrale (Devagro)
23
X Palermo Bis - Brugge
613
			Restaurant
24
X Hectaar - Roeselare
624
			 Bouwbedrijf en projectontwikkelaar
25
X iDocta - Waregem
638
			Canon-verdeler
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CONNY VERSMISSEN
“Van Australië over Dubai, Rusland en Taiwan tot in
Zuid-Korea. Overal liggen er pistes met onze vezels”

’21 ’20 Bedrijf
1
X Debra-Invest (De Brabant) - Dentergem
			Bouwbedrijf
2
X Cojarec - Wielsbeke
			 Recyclage van tapijtresten en harde plastics
3
X De Mangerie - Oostende
			Restaurant
3 46 Rode Quartet - Jabbeke
			Restaurant
5
X Newborn - Brugge
			Restaurant
6
X M.M.S.S. - Blankenberge
			Restaurant
7
X Woonpartners - Harelbeke
			 Ondersteunt sociaal wonen in Vlaanderen
8
X Llapi Company - Tielt
			Transportbedrijf
9
X Oostendse Dakwerken Vannes - Oostende
			Dakwerken
10
X Blackdog - Oudenburg
			 Beveiligings- en elektriciteitswerken
11
X Ribs ‘n Beer - Brugge
			 Restaurant (Ribs & Beer)
12
X Royaux Chape en Isolatie - Brugge
			 Chape- en isolatiewerken
13
X Kvik Kuurne Waregem - Kuurtne
			 Verkoop van designkeukens en -badkamers
14 42 Waelkens Gevelconcept - Deerlijk
			 Isolatie en gevelbepleistering
15
X Shoreditch - Brugge
			 Restautant (Less Eatery)
16
X Sofiesam - Gistel
			 Restaurant (De Kallebasse)
17
X Vercalo - Deerlijk
			 Groothandel in waterbehandeling
18
X Hobo - Waregem
			Restaurant
18
X Dapa-Construct - Oostende
			 Renovatie- en verbouwingsbedrijf
20
X Steve Verhaeghe - Gistel
			 Hotel (Golden Tree)
20
X Sabatel - Brugge
			 Installatie van verwarming, gas en sanitair
22
X ‘t Zeezotje - Oostende
			Restaurant
23
X L.A. Invest - Knokke-Heist
			 Restaurant (Maria van Bourgondië)
24
X Bourynomie - Roeselare
			Restaurant
25
X Aquafontal - Pittem
			 Ontwerp, uitvoering en onderhoud van waterinstallaties

Totaal
148
183
191
191

AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN: COJAREC

Afval wordt
grondstof

192
198
242
275
288
295
316
318
327
330
347
356
366
378
378
386
386
396
401
402
404

Cojarec recycleert tapijtenafval en maakt er een bodemverbeteraar voor paardenpistes van. Daarnaast verwerkt het
bedrijf uit Wielsbeke harde plastics tot nieuwe grondstof.
DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG

C

onny Versmissen en haar
man Jan Kenis waren al
prille vijftigers toen ze
enkele jaren geleden hun
baan verloren. Ze bleven
niet bij de pakken zitten
en startten hun eigen bedrijf op. “We recycleren
synthetische vezels uit
tapijtafval. Die vinden
wereldwijd een nieuwe
toepassing om zandpistes
voor paarden te verbeteren. Door de grotere stabiliteit en
de betere schokdemping hebben
de paarden minder snel last van
letsels en blessures. Belangrijk is
dat OVAM (de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij, nvdr)
onze Cofibres erkent als een nieuwe grondstof. Het is dus niet langer afval”, vertelt Conny Versmissen. “Een ander voordeel is dat de
vezels de ondergrond draineren,
waardoor een buitenpiste bijna
het hele jaar door kan worden
gebruikt.”
Voor zijn grondstof is Cojarec afhankelijk van de tapijtfabrieken.
Het is dan ook geen toeval dat het
bedrijf zich heeft gevestigd in

Zuidwest-Vlaanderen, een regio
waar bedrijven zoals Balta en
Beaulieu zijn uitgegroeid tot multinationals. Het eindproduct vindt
zijn weg over de hele wereld.
“Meer dan 80 procent van onze
omzet halen we in het buitenland:
van Australië over Dubai, Rusland
en Taiwan tot in Zuid-Korea.
Overal liggen pistes met onze
vezels”, zegt Conny Versmissen.

laag pitje gestaan, waardoor onze
twaalf medewerkers tijdelijk werkloos waren. De familieleden zijn
wel altijd blijven doorwerken. Uiteindelijk konden we vorig jaar
zelfs een lichte omzetgroei optekenen.”

Corona en brexit

Cojarec is een echt familiebedrijf,
want ook de twee zonen, Johan en
Michiel, en een van de schoondochters zijn erin actief. Onder
impuls van Michiel verruimde het
bedrijf zijn aanbod met de verwerking van harde plastics. Cojarec
vermaalt, wast en herverpakt plasticafval, waarna de klant dat opnieuw kan gebruiken als grondstof.
Het jongste jaar was voor Cojarec
heel bijzonder. Het bedrijf moest
niet alleen optornen tegen de coronapandemie, het moest ook de
impact van de brexit verwerken.
Conny Versmissen: “Onze activiteiten hebben een tijdlang op een

‘We willen
uitbreiden,
maar bedrijven zoals het
onze vinden
nauwelijks
ruimte’

Stilaan te krap

De familie koestert nog heel wat
groeiplannen. “We hebben een
plekje gevonden op de site van de
tapijtenreus Beaulieu, maar het
wordt hier stilaan te krap. We willen uitbreiden, maar bedrijven
zoals het onze vinden nauwelijks
ruimte”, zucht Versmissen, die op
twee jaar van haar pensioen staat.
Wat ze daarna zal doen, blijft een
open vraag. “We bekijken alle opties”, besluit ze. 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: MULDER NATURAL FOODS

Metamorfose in
ontbijtgranen
Mulder National Foods in Roeselare is een producent van
ontbijtgranen. De voorbije twintig jaar heeft het bedrijf een
metamorfose ondergaan. “Permanent verbeteren zit in ons
DNA”, zegt CEO Wim Houf. DIRK VAN THUYNE

H

et is nog maar enkele
dagen geleden dat de
bedienden van Mulder
Natural Foods hun containerkantoren hebben ingeruild voor een nieuw
hoofdkwartier. Daar is ook
een onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiecentrum ondergebracht. “Zodra de coronapandemie is
overgewaaid, kunnen we
onze gasten eindelijk weer
ontvangen volgens de regels van
de kunst”, klinkt CEO Wim Houf
opgelucht.

Europese marktleider

Nadat ze samen al aan de wieg van
Poco Loco, een fabrikant van TexMex-producten zoals chips en
dipsauzen, hadden gestaan, sloegen Patrick Maselis en Gerard De
Brabandere in 1999 opnieuw de
handen in elkaar om het Nederlandse Mulder Natuurvoeding
over te nemen.
Het was het begin van een mooi
verhaal, want in amper twee decennia is Mulder Natural Foods
uitgegroeid tot de Europese
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marktleider in ontbijtgranen, zoals
granola, muesli, havervlokken en
gepofte granen.
In 2004 zagen beide ondernemers
een mooie kans om het bedrijf
vanuit Nederland te verhuizen
naar een locatie in Roeselare, dicht
bij het moederbedrijf, de granenspecialist Maselis. De blauwgeschilderde gebouwen zijn voor
veel voorbijgangers nog altijd heel
opvallend. Intussen is de oppervlakte van de site meer dan verdubbeld tot 38.000 vierkante
meter.
De Belgische vennootschap zag
zijn omzet exploderen, van 4 miljoen euro in 2003 naar 134 miljoen
euro vorig jaar. Dat was in de eerste plaats het resultaat van organische groei. “Daarnaast hebben we
ook enkele buitenlandse overnames gedaan, om ons gamma ontbijtgranen compleet te maken”,
legt Wim Houf uit. “In 2015 versterkte het Zwitserse Kentaur de
groep, een jaar later kwam ook het
Franse Dailycer erbij. De omzet op
groepsniveau bedraagt nu zowat
275 miljoen euro en we hebben
bijna 800 medewerkers.”

WIM HOUF
“We investeren heel
wat middelen in
productinnovatie.”

Gezonde voeding

De voorbije twintig jaar heeft Mulder Natural Foods een opvallende
metamorfose ondergaan. “Helemaal in het begin hadden we
slechts twee recepten die we op de
meest efficiënte manier produceerden. Vergelijk het met het
businessmodel van de Ford T”,
zegt Wim Houf. “Vandaag hebben
de retailers hun witte producten
vervangen door eigen merken met
uitstraling. We investeren dan ook
heel wat middelen in productinnovatie. De aandacht voor gezonde
voeding is dé trend van de jongste
jaren: minder zout, minder suiker
en gezondere oliën. Ook op het gebied van verpakking blijven we
zoeken naar duurzame concepten.
Permanent verbeteren zit in het
DNA van dit bedrijf.” z

