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#Voorzitterswissel

Op 7 november gaf Paul 
Kumpen de voorzittersfakkel 

van Voka door aan BASF-top-
man Wouter De Geest. Paul 

Kumpen toonde zich tijdens 
zijn voorzitterschap als een 

echte bruggenbouwer en 
steunde daarbij op de stevige 

basis gelegd door zijn voor-
gangers.

(c) Chak López
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GA VOOR JE DROMEN,  
ER IS ALTIJD NOG PLAN B. 

Begin nu te sparen voor jouw pensioen
met een hoger rendement.
Wat is jouw plan voor de toekomst: het groot lot winnen, een superster worden 
of het gat in de markt vinden? We gunnen het je van harte, maar een plan B kan 
nooit kwaad. Begin nu te sparen voor je pensioen met een hoger rendement. Zo 
ben je zeker dat je later je levensstandaard kan behouden. Want hoe jonger je 
begint, hoe langer je van ons hoger rendement geniet en hoe groter de kans op 
een droompensioen.

*Actievoorwaarden op altijdeenplanB.be 
De rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De winstdeelnames evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven 
van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging 
van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De toekenning van de winstdeelnames is niet gewaarborgd in de toekomst. De 
winstdeelnames variëren per categorie en per type product. De regels inzake de toekenning van de winstdeelnames zijn opgenomen in de statuten van de Vereniging van Onderlinge 
Levensverzekeringen. De statuten kunnen geraadpleegd worden op www.federale.be. Federale Verzekering – Stoofstraat 12 – 1000 Brussel – www.federale.be. Vereniging van 
Onderlinge Levensverzekeringen Financieel rekeningnummer BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE64 3100 7685 9452 - RPR Brussel BTW BE0408.183.324

Meer info en voorwaarden op altijdeenplanB.be

€ 30
startbonus*

nu

De verzekeraar die zijn winst met u deelt

pensioenactie 2017 A4.indd   2 11/10/2018   10:13:29
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Column - Hans Maertens

Ik weet niet hoeveel keer per dag ik  googel. 
En nooit zonder resultaat. ‘Innovatief ’, ‘
strategisch’, ‘persoonlijk’ of ‘duurzaam 

ondernemerschap’: die zoektermen leveren 
een hele waslijst op. Maar wanneer ik ‘warm 
ondernemerschap’ intik, laat Google mij in 
de steek. Zou dat dan niet bestaan? Zijn on-
dernemerschap en warmte niet met elkaar te 
combineren?

Warme ondernemers koesteren stevige waar-
den. Ze hebben respect voor hun klanten, 
leveranciers, medewerkers en hun ruime 
omgeving. Ze zijn oprecht en eerlijk. Ze zijn 
authentiek: ze zijn wie ze zijn maar aanvaar-
den ook dat anderen zijn wie zij zijn. 

Warme ondernemers gaan uit van facts and 
fi gures. Ze baseren zich op inzichten en stu-
dies, niet op holle slogans of retoriek. Ze han-
delen gefundeerd en doordacht, met het oog 
op meer dan één generatie. 

Warme ondernemers zijn duurzaam. Ze gaan 
voor vooruitgang met heel veel aandacht 
voor onze planeet. Ze zijn voorloper in nieuwe 

technologie om onze aarde leefb aar te houden. 
Ze zijn begaan met wat er in deze wereld ge-
beurt, ook in de derde en vierde wereld.

Warme ondernemers onderhandelen hard 
maar correct. Ze eindigen elk gesprek of dis-
cussie met een oprechte glimlach of gemeende 
handdruk. Ze coachen hun medewerkers met 
goed advies; ze geven hen vertrouwen en ver-
antwoordelijkheid. De kwinkslag en het schou-
derklopje komen er bovenop. De mail met een 
“Dankjewel” of de sms met “Goed gedaan” zijn 
de kers op de taart. 

Het kan niet dat Google dat ‘warm onderne-
merschap’ niet herkent, want het bestáát. Paul 
Kumpen, Limburgs aannemer van bouwwer-
ken en uittredend Voka-voorzitter, bewijst 
dat. Hij staat voor waarden, facts and fi gures, 
duurzaamheid en menselijke relaties. Zijn fi jne 
glimlach en vriendelijke woorden zorgen voor 
warmte. En dit in alle contacten met klanten, 
leveranciers, medewerkers maar ook met an-
dere ondernemers, bestuurders van Voka, po-
litici, stakeholders enzovoort. Paul Kumpen 

is dé ambassadeur van het 
warme ondernemerschap.

Het was voor Voka,  het 
Vlaams netwerk van onder-
nemingen, een voorrecht om 
dit warme ondernemerschap 
van Paul Kumpen te mogen 

ontdekken en ons eigen te maken. Het heeft 
een warm en beter Voka opgeleverd, met een 
nog sterkere lobby voor onze bedrijven, nog 
meer netwerking en betere dienstverlening 
aan onze leden-bedrijven. Daarvoor zijn we 
Paul Kumpen zo dankbaar bij het einde van 
zijn driejarig mandaat.

Ik hoop dan ook oprecht dat googelen naar 
‘warm ondernemerschap’ over een paar weken 
wél resultaat oplevert, met helemaal bovenaan 
een artikel over Paul Kumpen. Hij verdient het!

Hans Maertens, Gedelegeerd bestuurder
Voka – Vlaams netwerk van ondernemingen

 WARM 
ONDERNEMERSCHAP

“Het was voor Voka een voorrecht 
 om het warme ondernemerschap 
 van Paul Kumpen te mogen 
 ontdekken en ons eigen te maken.”

VOKA TRIBUNE VOKA.BE
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SpraakmakersSpraakmakers

Op 7 november heeft Paul Kumpen de voorzittersfakkel van Voka 
doorgegeven aan BASF-topman Wouter De Geest. Paul Kumpen, 
die bekend staat als ‘bruggenbouwer’, heeft hiermee een sterke 
captain of industry naar voren geschoven om de komende drie 
jaar aan het roer te staan van Voka en de ondernemingen in 
Vlaanderen. Tijd voor een kennismakings- en afscheidsgesprek.
Tekst: Sandy Panis - Foto: Bart Dewaele

WARM HART VOOR 
ONDERNEMERSCHAP

PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018
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Z
e kennen elkaar al jaren, Paul Kumpen en 
Wouter De Geest. Als twee prominente 
Vlaamse ondernemers kwamen ze elkaar 
regelmatig tegen: bij het vroegere Vlaams 
Economisch Verbond (VEV), de Kamers 

van Koophandel en andere netwerkorganisaties. 
Wouter De Geest was er getuige van hoe Paul Kum-
pen mee aan de doopvont stond van Voka. “Toen al 
zag ik hem als een man die verbindt”, zegt Wouter 
De Geest. “En dat mag je in mijn geval ook letter-
lijk nemen”, vertelt hij, “want voor BASF heeft hij in 
Duitsland twee van onze terreinen, die gescheiden 
waren door de Rijn, verbonden met tunnels.” 

“We hebben elkaar gaandeweg leren kennen als 
soortgenoten”, zo omschrijft Paul Kumpen de re-
latie. “We zijn ondernemers. We praten over werk. 
En zo ontdek je dat je dezelfde waarden deelt, dat je 
beiden nadenkt over maatschappelijke kwesties en 
dat er ook gedeelde interesses zijn buiten het werk.”

Motto
Paul Kumpen heeft als motto ‘Dromen, durven, 
doen en doorzetten’. “Eigenlijk hoort daar nog 
een extra werkwoord bij: ‘denken’. Ik geef dat ad-
vies vaak mee aan jonge mensen. Als ondernemer 
droom je van iets. Je wil iets maken, iets realise-
ren. Maar in het begin is dat nog iets embryonaals. 
Dan moet je durven, maar ook heel goed nadenken. 
Want het kan altijd verkeerd uitpakken. Je moet je 
daar tegen wapenen, mentaal op voorbereiden. 
Maar falen is niet erg als je leert uit je fouten: de 
ervaring van succesvolle ondernemers is vaak ge-
baseerd op mislukkingen. Ze hebben geleerd om te 
doen en door te zetten.”

Is er ook ruimte voor dromen en risico’s nemen 
in een groot bedrijf als BASF? 
Wouter De Geest: “Het is net heel belangrijk om in 
een groot bedrijf te kunnen dromen. Want dat heeft 
te maken met passie. Als je passie hebt in je werk, 
dan ga je dat ook goed doen. Als je passie kunt de-
len met anderen, dan krijg je focus. Ook durven is 
belangrijk in een groot bedrijf. Want als niemand 
durft te ondernemen, dan krijg je inertie. Dan wacht 
iedereen af totdat er gezegd wordt wat er moet 
gebeuren. En ik ben blij dat Paul ook ‘doorzetten’ 
vernoemt: want dat is belangrijk. Je moet kunnen 
leren uit je fouten, je moet die ervaring delen met 
elkaar, en zo haal je snelheid. Het zijn stuk voor stuk 
werkwoorden die voor iedereen gelden, ook buiten 
het werk.” 

Wie spreekt over ‘doorzetten’, komt al snel uit bij 
sport, een van de gedeelde interesses van Paul 
Kumpen en Wouter De Geest. Paul Kumpen, bijna 
70, zie je dan ook vaak op de koersfi ets. Onlangs nog 
beklom hij met een groep ondernemers de Stelvio, 
de befaamde wielerbergpas in de Italiaanse Alpen. 
“Dat ik zoveel sport, heeft alles te maken met een 

VOKA.BE
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groot ongeluk uit mijn verleden. 
Ik was als 24-jarige ’s maandags 
in het familiebedrijf begonnen, 
de dag erna is mijn vader plots 
overleden. Ik heb toen meteen 
alle verantwoordelijkheid van 
de zaak op mij moeten nemen. 
Toen heb ik me voorgenomen 
om alles in het werk te stellen 
om zo gezond mogelijk te leven. 
En daar hou ik me aan. Tot op 
vandaag. Het heeft me altijd veel 
opgebracht. Als ik met een pro-
bleem zat, dan ging ik niet pieke-
ren, maar reed ik het van me af. 
Dan sliep ik ook goed en kon ik 
’s morgens met een frisse geest 
het probleem aanpakken. Ook dat 
heeft te maken met discipline en 
doorzettingsvermogen.”

Wouter De Geest: “In essentie 
komt het neer op een ‘mens sana 
in corpore sano’. Wie voldoende 
beweegt, aan sport doet, neemt 
verantwoordelijkheid op over zijn 
eigen welzijn. Als je dat niet kunt, 
dan zal het moeilijk zijn om ook 
op andere terreinen verantwoor-
delijkheid op te nemen. Ikzelf hou 
eraan af en toe te gaan joggen in 
de natuur. Voor mij is het een 
manier om nieuwe energie op te 
doen. Het helpt me om stress los 

te laten en nieuwe gedachten te 
laten binnenkomen.”

Engagement
En dan krijg je als druk bezet-
te ondernemer plots de vraag 
om voorzitter te worden van 
Voka. Zie je het dan als je plicht 
om daarop in te gaan? Wou-
ter De Geest: “Ik zou het geen 
‘plicht’ noemen, want dat wordt 
vaak geassocieerd met een last. 

Ik voelde me in eerste instantie 
nederig. Waarom ík?  In de loop 
der jaren heb ik zoveel fantasti-
sche ondernemers ontmoet die 
dit mandaat perfect zouden kun-
nen invullen. En dan komt het 
verantwoordelijkheidsgevoel. 
Want al die fantastische onderne-

mers kijken nu naar mij met ver-
wachtingen. Maar het is een ge-
ruststelling dat ik kan bouwen op 
het werk van mijn voorgangers. 
Ik zal drie jaar de weg voortzetten 
van de reis die Voka aan het ma-
ken is. De drijfveer om uiteinde-
lijk ‘ja’ te antwoorden, is dezelfde 
drijfveer om te ondernemen. Als 
je ervan uitgaat dat ondernemin-
gen stuk voor stuk een missie, een 
doel hebben in de maatschappij, 
dan is de stap klein om als onder-
nemer ook buiten de eigen on-
derneming een maatschappelijk 
engagement op te nemen.”

Paul Kumpen: “Dat is ook de re-
den waarom ik Wouter als voor-
zitter heb voorgedragen. Omwille 
van zijn expertise en ervaring 
– kijk naar het traject dat hij bij 
BASF al heeft afgelegd – maar 
ook omwille van zijn engagement 
in verschillende organisaties. Hij 
kent het VEV, de Kamers, hij zat 
in het bestuurscomité van Voka, 
was actief bij de sectoren. Hij zal 
al die ervaringen kunnen gebrui-
ken. Zeker met de aankomende 
verkiezingen gaat hij een belang-
rijke periode tegemoet.”

Wouter De Geest: “Het werk dat 
Paul de laatste jaren verricht 
heeft, zal mij daarbij helpen. 
Hij had geen gemakkelijke op-
dracht. Want in een periode 
zonder verkiezingen, zeker in 
de tweede helft van een legisla-
tuur, moet je iedereen scherp 
houden. Je moet ervoor zorgen 
dat tot de laatste dag de schop in 
de grond gestoken wordt. En je 
moet tegelijk de komende legis-
latuur voorbereiden en het huis 
dat dat allemaal moet onder-
steunen, Voka dus, dynamiseren. 
Paul heeft van Voka, de alliantie, 
een sterke organisatie gemaakt. 
Hij heeft het ‘merk’ Voka krachtig 
in de markt gezet. Als iemand die 
mee aan de wieg stond van Voka 
was hij hiervoor de geknipte per-
soon: hij kende de lokale besog-
nes en kon die vertalen naar het 
overkoepelende niveau. Hij heeft 
zich getoond als een echt brug-
genbouwer.”

“We kunnen onze 
 werknemers en 
 ondernemingen enkel 
 door de transformaties 
 loodsen als we dat 
 samen doen, in dialoog.”
  WOUTER DE GEEST, NIEUWE VOKA-VOORZITTER

PAUL KUMPEN VOORZITTER  2015 - 2018
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Paul Kumpen: “Een van de sterk-
tes van dit huis is dat we ons al-
tijd baseren op facts and fi gures. 
Wij zijn geen straatvechters. 
Wanneer we vinden dat iets niet 
goed loopt, dan zullen wij het 
beleid daar krachtig op wijzen. 
Maar we gaan het ook altijd ge-
fundeerde oplossingsrichtingen 
aanreiken, gesteund en goedge-
keurd door onze leden-onderne-
mingen. Zo worden we aanvaard 
als een betrouwbare partner, door 
het beleid en de ondernemingen.”

Partners
Een van de werven voor Paul 
Kumpen de afgelopen jaren was 
de vereenvoudiging van het werk-
geverslandschap. Paul Kumpen: 
“Vergeet niet dat Voka ontstaan is 
op vraag van de ondernemingen 
om het werkgeverslandschap te 
vereenvoudigen. We hebben de 
afgelopen jaren de samenwerking 
met de sectoren, vandaag zijn dat 
er al zeventien, verstevigd. We 
zullen met de verkiezingen ge-
meenschappelijke standpunten 
naar buiten brengen. Ik droom 
er nu van om onze zuiderburen 
in Wallonië te inspireren om tot 
een structuur als Voka te komen. 
Want daar heb je ook een federatie 
van Kamers en met Union Wal-
lonne des Entreprises (UWE) een 
structuur als het vroegere VEV. Ik 
ben al met verschillende Waalse 
collega’s rond de tafel gaan zitten, 
en zij waren te vinden voor dat 
idee. Ik hoop dat dit idee bottom-
up verder zal groeien.”

Werkgevers nemen ook deel aan 
het sociaal overleg. Paul Kumpen 
heeft tijdens zijn mandaat een 
aantal keren fel uitgehaald naar 
de vakbonden. Hij  noemde ze op 
een bepaald moment zelfs ‘failed 
unions’. 

Paul Kumpen: “Vakbonden, en 
daarmee bedoel ik de overkoepe-
lende structuren, zitten vaak nog 
vast in het jargon van ‘patron’ en 
‘arbeider’ of ‘bediende’. Maar op 
de werkvloer zie je een heel an-
dere realiteit. Daar is een totaal 
nieuwe relatie ontstaan tussen 
werkgevers en werknemers. 

Werknemers zijn veel mondiger 
geworden en werkgevers weten 
dat ze goede werkers, en ‘mee-
denkers’, nodig hebben. Zij besef-
fen dat ze passie moeten kweken 
op de werkvloer. Ze gaan voor een 
gemeenschappelijk doel.”

Wouter De Geest: “In een grote, 
multinationale onderneming als 
BASF ken je de syndicale wer-
king maar al te goed. Ik ken ook 
de verschillende modellen. In 
Duitsland, bijvoorbeeld is dat dat 
van ‘de Mitbestimmung’ (waarbij 
werknemers een rol spelen in de 
raad van bestuur van onderne-
mingen, nvdr). Ik stel ook alleen 
maar vast dat de relatie op de 
werkvloer enorm geëvolueerd is 
ten opzichte van pakweg twin-
tig jaar geleden. En als je uitgaat 
van facts and figures, dan kun 
je je ogen niet sluiten voor een 
veranderende realiteit. Kijk bij-
voorbeeld naar de digitalisering. 
We kunnen onze werknemers en 
ondernemingen enkel door deze 
transformaties loodsen als we dat 
samen doen, in dialoog. Uiteinde-
lijk zitten we in hetzelfde bad: we 
delen het belang van een gezond 
functionerende onderneming 

waar het goed is om te werken. 
Overigens, met de huidige krapte 
op de arbeidsmarkt zullen werk-
gevers geen werknemers kunnen 
aantrekken met arbeidsverhou-
dingen die stammen uit de vorige 
eeuw. We moeten proberen om de 
vakbonden, hun overkoepelende 
structuren, mee te krijgen in de 
fase van durven en doen. Dromen 
doen we uiteindelijk allemaal van 
hetzelfde.”

Heeft Paul Kumpen tot slot 
nog een wijze raad voor zijn 
opvolger? “Blijf wie je bent. 
En pas je ervaring toe in dit huis 
(lacht).” 

“Een van de sterktes van 
 dit huis is dat we ons 
 altijd baseren op facts 
 and fi gures. Wij zijn 
 geen straatvechters.”
  PAUL KUMPEN, UITTREDEND VOKA-VOORZITTER

PAUL KUMPEN VOORZITTER  2015 - 2018
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Tijdlijn

2015 – 2018: 
“DROMEN, DURVEN, DOEN 
 EN DOORZETTEN”

‘15
Paul Kumpen volgt Michel Delbaere op als nieuwe voor-
zitter van Voka. Kumpen ziet drie grote uitdagingen: in-
ternationalisering, technologisering, nieuw ondernemer-
schap.o

kt
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Nieuwjaarsreceptie
Paul Kumpen: “Disruptie. Ik denk dat er drie 
belangrijke sleutelwoorden zijn die ons kunnen helpen. 
De drie woorden zijn: durven, vernieuwen, veroveren.”

‘16
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Na de gebeurtenissen van 22 maart, roept hij onder-
nemers op om de rug te rechten en mee te werken aan 
de heropbouw van het imago van ons land: “Jullie zijn 
onze ambassadeurs.”

22
maart

De periode 2015-2018 was een bijzondere periode. Het kondigde 
zich aan als een tijd om te werken aan onze samenleving: er 
waren geen verkiezingen in het vooruitzicht, dus de schup kon 
in de grond. Maar de internationale actualiteit draaide anders 
uit: er waren de aanslagen, de brexit, de verkiezing van Trump, 
… De digitalisering nam de vlucht vooruit, ondernemingen 
groeiden en bloeiden, maar de arbeidsmarkt ging niet mee. 
Regeringen hadden mooie beloftes gemaakt, het was nu zaak 
hen scherp te houden, om beloftes om te zetten in daden.

Paul Kumpen spreekt onder-
nemers toe in de verschillende 
Vlaamse provincies: “Onderne-
mers zijn net als wielrenners. 
Grinta, dat zit in hun DNA. De 
verhalen, de energie en de verbe-
tenheid doen er mij als voorzitter 
steeds aan herinneren waarom 
ondernemen toch het mooiste 
beroep is ter wereld.” 
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PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018
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oktober 2015

Op de vakbonden is hij woedend wegens 
hun ‘politieke’ stakingen waarmee ze 
werknemers gijzelen en het land plat leg-
gen: “Terwijl heel het land zich uit de naad 
werkt om het beeld van de ‘failed state’ te-
gen te gaan, gooien de vakbonden olie op 
het vuur.”

Vokacongres
Ondernemers moeten vooruitkijken: 
“Ontwikkel zelf nieuwe businessmodel-
len voor de toekomst en zorg ervoor dat 
deze u niet opgelegd worden.”

Hij vraagt werknemers om samen te 
werken: “Geen enkele kopman wint de 
koers zonder helpers en zijn hele entou-
rage. En wat is mooier dan samen de koers 
te winnen en de toekomst te creëren.”

m
ei

De vakbonden krijgen er opnieuw van langs: “We leven niet 
in een ‘failed state’ maar moeten wel werken met ‘failed uni-
ons’ die alleen gericht blijven op de recepten van het ver-
leden, op de status-quo en het verworvene.” Hij vraagt de 
vakbonden om tot een nieuwe sociale deal te komen.

oktober 2015
Hij roept de overheid 
op om een versnelling 
hoger te schakelen: 
“Moet ik het nog zeg-
gen dat we ons met 
een overheidsbeslag 
van 54% afstevenen 
op een chasse patat?” 

54%
vo
o
rj
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r

oktober 2015oktober 2015
De voorzitter wijst op het belang van jobcreatie: 
“Er moeten jobs worden gecreëerd. Meer tewerkstelling 
betekent meer welvaart.”ju

li

Voka schrijft samen met tach-
tig vooraanstaande onderne-
mers een open brief naar de re-
gering. Ze manen de regering 
aan om ook in de tweede helft 
van de legislatuur in te zet-
ten op besparen, hervormen en 
investeren.

au
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Economisch herstel versterken
Het herstel is nog broos. De regeringen moeten daarom nu het 

groeipotentieel van onze maatschappij duurzaam vernieuwen, zodat 

iedereen kan blijven genieten van de welvaartsstaat. Ondernemingen 

willen en moeten hun faire bijdrage leveren aan de samenleving. Het 
is van belang te beseffen dat ondernemingen deel zijn van de 
oplossing en niet van het probleem. Onder het motto ‘besparen, 

hervormen, investeren’ kunnen onze regeringen de inclusieve samen-

leving dichterbij brengen. Stap voor stap, via concrete acties en met 

aandacht voor een duurzame welvaartsstaat.

 

Besparen
Er is nog altijd nauwelijks bespaard. Integendeel, de overheidsuitga-
ven zijn in de voorbije vijf jaar met liefst 15 miljard toegenomen, 

tot meer dan 200 miljard euro in totaal. Onze overheden moeten dan 

ook dringend competitiever en efficiënter worden: daarom moeten ze 

ten gronde nagaan of een uitgave wel noodzakelijk is. Als dat niet zo 

is, moet men de uitgave durven stop te zetten. Dit moet nu gebeuren, 

zodat de besparingen hun vruchten kunnen afwerpen om tijdig de 

begrotingsdoelstellingen te halen.

Hervormen
De federale regering heeft noodmaatregelen getroffen met de index-

sprong en de loonstop. Maar dit is nog maar het begin: de loonkos-

tenhandicap bedraagt nog altijd 10% en moet worden afgebouwd via 

de nieuwe wet op de loonnorm. Onze energieprijzen stijgen sneller dan 

in de buurlanden: de invoering van een energienorm moet een verdere 

ontsporing vermijden. Een hervorming van de vennootschapsbelas-
ting moet de zin om te ondernemen en te creëren ondersteunen, 
niet ondermijnen. En gezien recente ontsporingen zoals wegblok-

kades en verstoringen van het openbaar leven, dringen zich een sta-

kingswet en een effectieve dienstverlening door overheidsdiensten op. 

Investeren
Om te investeren kijken we voornamelijk naar de Vlaamse regering. 

Er moet 700 miljoen extra in onderzoek & ontwikkeling worden 
gepompt en minstens 500 miljoen extra in infrastructuur voor 
mobiliteit en onderwijs. Alleen zo kunnen we het groeipotentieel 

van de Vlaamse economie duurzaam verbeteren: onze kennis- en 

productontwikkeling een boost geven en onze functie als logistieke 

draaischijf opwaarderen door het mobiliteitsinfarct op te lossen. Op 

een Vlaams budget van 40 miljard euro moet dit toch mogelijk zijn. 

Beste 
regeringen,

O P E N  B R I E F  V A N  V O K A

De federale en Vlaamse regering zi jn nu bi jna halfweg de legislatuur. Het is zoals in het voetbal: hoe goed of slecht je ook pres-

teert in de eerste helft, de match wordt gewonnen in de tweede helft. Er is veel gebeurd, maar well icht moet het moeil i jk-

ste nog komen. De omstandigheden zitten mee om een nieuw elan te creëren: de groei trekt aan, bedrijven investeren en 
werven volop aan, de koopkracht stijgt, faillissementen en werkloosheid dalen sterk; maar het herstel is nog broos. 
Onder het motto ‘durven, vernieuwen, veroveren’ zorgen onze ondernemingen voor jobs en welvaart. De ondernemingen hebben 

in 2015 23.500 jobs gecreëerd. Via belastingen en sociale bi jdragen leverden ze l iefst een derde van de totale overheidsinkom-

sten of 72 mil jard euro. De bedrijven staan ook klaar om de volgende drie jaren minstens 100.000 jobs extra te creëren.

Samen kunnen we een inclusieve samenleving maken en onze welvaartsstaat vei l igstel len. Ondernemingen door te durven, 

vernieuwen en veroveren. Regeringen door te besparen, hervormen en investeren. We moeten het momentum nu benutten 

om de angst en de inert ie te overwinnen. Beste regeringen, zijn jullie ook klaar voor de tweede helft? Want scoren en 

winnen is een must.

tweedehelft.be

Getekend, Paul Kumpen – Bouwonderneming Kumpen,  Wouter De Geest – BASF Antwerpen, Jo De Backer – Nikogroup, Patrick Ba-

lemans – Eternit, Charles Beauduin – Van De Wiele, Alain Bernard – DEME, Luc Bertrand – Ackermans & van Haaren, Gert Bervoets 

– H.Essers, Alex Bongaerts – Atlas Copco Airpower, Alain Bostoen – Christeyns, Xavier Bouckaert – Roularta Media Group, André Bouf-

fioux – Siemens, Albert De Brabandere – Brouwerij De Brabandere, Jos Claeys – Westvlees, Kris Cloots – ISS Facility Services, Frans Col-

ruyt –  Colruyt Group, Jan Cools – Be-Mobile, Dirk Cordeel – Cordeel Group, Sam Daems – B&R, Lieven Danneels – Televic Group, Chris 

De Hollander – Stora Enso België, Koen Dejonckheere – Gimv, Michel Delbaere – Crop’s, Peter Denolf – Snack Food Poco Loco, Ber-

nard Deryckere – Alpro, Carl Dewulf – LVD Company, Frank Donck - 3D, Jan Haspeslagh – Ardo, Dirk Hellemans – SGS Belgium, Tom 

Heyman – Janssen Pharmaceutica, Christ’l Joris – ETAP, Jef Lembrechts – Vanhout, Hugo Leroi – Care4Cars, Mark Leysen – Vanbreda 

Risk & Benefits, Ludo Lievens – Lievens & Co Consulting, Pierre Macharis – VPK Packaging Group, Michel Moortgat – Duvel Moortgat, 

Trudo Motmans – Asco Industries, Herman Nijns – Randstad Group Belgium, Marc Noppen – UZ Brussel, Jules Noten – Vandemoortele, 

Erwin Ollivier – De Lage Landen Leasing, Gunther Pauwels – Genzyme Flanders, Esmeralda Peleman – Peleman Industries, Paul Renson 

– Renson Ventilation, Martine Reynaers – Reynaers Aluminium, Nicolas Saverys – Exmar, Jan Scheirs – VSE Technologies, Geert Schot-

te – Standaard Boekhandel, Michèle Sioen – Sioen Industries, Marc Smet – Gosselin Groep, Benny Smets – Ninatrans, Bart Soetaers 

– BKM, Michel Soubry – Soubry J., Vic Swerts – Soudal, Bernard Thiers – UNILIN Industries, Geert Uytterschaut – Armonea, Marleen 

Vaesen – Greenyard Foods, Jean-Paul Van Avermaet – G4S, Ronny Van Broekhoven – AGC Glass Europe, Luc Van den Hove – Imec, 

Pieter Van den Nieuwenhuizen – Swissport Belgium, Johan Van Der Biest – Wienerberger, Wim Van Gerven – ArcelorMittal Belgium, 

Steven Van Hoorebeke – SD Worx, Rik Vandenberghe – ING, Conny Vandendriessche – Accent Jobs, Stéphane Verbeeck – Gands, 

Jan Vergote – IVC Group, Kathleen Verhelst – Verhelst Bouwmaterialen, Koen Verstraete – Verstraete-IML, Philippe Vlerick – Vlerick 

Group, Peter Vyncke – Vyncke, Jean-Charles Wibo – Vlassenroot, Johan Willemen – Willemen Groep, Ignace Van Avermaet – d-artagnan 

Deze bedrijven creëerden 10.500 nieuwe jobs in 2015 en 2016. 

De Rentree
Paul Kumpen: “Be-
sparingen, hervor-
mingen en investe-
ringen blijven nodig. 
Het is de belangrijk-
ste test voor onze 
regeringen want 
blijven hervormen in 
de tweede helft van 
de legislatuur vergt 
moed, durf en door-
zettingsvermogen.”
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Paul Kumpen: “Dromen, dur-
ven, doen en doorzetten, dat is 
al jaren mijn motto.” (Interview 
met de Tijd)o
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VOKA.BE
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januari 2016januari 2016

Paul Kumpen kijkt bij een lezing 
voor de ‘Cercle du lac’ met verba-
zing terug op een aantal gebeur-
tenissen: de aanslagen, de brexit, 
de verkiezing van Donald Trump, 
de commotie rond CETA in Wal-
lonië, … Hij roept politici op niet 
op zichzelf terug te plooien. En hij 
wil positief zijn: “2017 moet het jaar 
worden van de kansen, niet van de 
angst.” 
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Premier Charles Michel 
herhaalt zijn engage-
menten uit het Zomer-
akkoord. Voka vraagt 
nu de daad bij het woord 
en roept op ook werk te 
maken van een energie-
pact, de vliegwet en de 
stakingswet.

Onderzoek Voka: 7 op 10 
ondernemers vindt ar-
beidsmarkt niet fl exibel.

o
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Viering 90 jaar VEV. Paul Kumpen: “Ik ben 
ervan overtuigd dat in een steeds sneller 
veranderende maatschappij de rol van 
Voka nog nooit zo pertinent is geweest. 
Een nieuwe generatie ondernemers zal 
straks de fakkel moeten overnemen.”‘17

Nieuwjaarsreceptie
Kumpen: “België moet opnieuw 
een aantrekkelijk investerings-
land worden.” De Voka transformatie-index: België staat 

achtste van 28 EU-landen. Vooral op vlak van 
onderwijs (te weinig technische profi elen, geen 
cultuur van levenslang leren) en arbeidsmarkt (te 
rigide) scoren we slecht. Voka roept op tot meer 
fl exibiliteit op de arbeidsmarkt.
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De Rentree, in het 
teken van onderwijs 
Paul Kumpen: “Onderwijs 
heeft geen getalm, gekibbel 
of oeverloos overleg nodig, 
maar daadkracht.”

Voka reageert positief op het federaal 
Zomerakkoord. De vennootschapsbe-
lasting wordt hervormd en er worden 
een aantal sociaal-economische her-
vormingen in het vooruitzicht gesteld, 
waaronder een soepelere regeling voor 
de nachtarbeid en zondagswerk in de 
e-commerce.

ju
li

Voka Congres: ‘Open ondernemen, 
zuurstof voor morgen’
Paul Kumpen: “De wereld waarin onze kinderen en klein-
kinderen vandaag opgroeien is meer dan ooit een open 
wereld. De mogelijkheden zijn eindeloos. Nog nooit in 
onze moderne geschiedenis volgen veranderingen elkaar 
zo snel op. Digitalisering en informatisering veranderen 
de regels van het spel. Artifi ciële intelligentie, robotica, 
big data, zelfrijdende wagens…”

ju
n
i

Voka positief over aankon-
diging in Septemberverkla-
ring over nieuwe Vlaamse 
investeringen in onderwijs, 
innovatie en mobiliteit . 
Maar er is ook bezorgdheid 
over de energieheffi  ng. Voka 
roept nog eens op tot de in-
voering van een energie-
norm.

7 op 10

PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018
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oktober 2015

Voka en een aantal top-CEO’s roepen  de federale regering 
op om te blijven hervormen: “Het werk is niet af.” Premier 
Michel reageert in een interview met De Standaard dat voor 
hem ‘de krapte op de arbeidsmarkt’ een prioriteit vormt.

Voka organiseert de Grootste Gemeenteraad van Vlaanderen 
en geeft de lokale politici zijn belangrijkste eisen mee.

Vokacongres: ‘Ondernemen in 
de stad van morgen’
Mobiliteit blijkt het belangrijkste 
knelpunt voor ondernemers om te 
kunnen ondernemen in de stad.

oktober 2015In een conjunctuurbevra-
ging van Voka voorspelt 1 op 
2 ondernemers krapte op de 
arbeidsmarkt.

Wouter De Geest voor-
gedragen als nieuwe 
voorzitter van Voka. 

Federale regering sluit ‘JobsDeal’ 
af. Vooral de degressiviteit van 
de werkloosheidsuitkeringen en 
het eindelijk echt verstrengen 
van SWT zijn volgens Voka goede 
maatregelen die een boost kunnen 
geven aan de arbeidsmarkt.

De Rentree, in het teken van 
#opnieuwmobiel
Paul Kumpen: “We rekenen erop dat de 
regering tot de allerlaatste dag blijft 
regeren en beslissen. Want niet alleen 
moet de schup in de grond bij mobi-
liteit, ook bij andere domeinen ligt er 
werk op de plank: onderwijs, duaal le-
ren, innovatie…”

Paul Kumpen: “Effi  ciëntie 
moet centraal staan bij het 
kerntakendebat.”

Reactie Voka naar aanleiding 
van het verslag van de Natio-
nale Bank van België: “Krapte 
op de arbeidsmarkt blijft de be-
langrijkste uitdaging.”

Voka Nieuwjaarsreceptie, 
‘Iedereen Ondernemer’
Paul Kumpen: “Als Voka vragen we een dras-
tische modernisering van de arbeidsmarkt. 
Flexibiliteit en autonomie moeten hierin kern-
woorden zijn.” 

Voka organiseert een ontmoe-
ting tussen premier charles 
Michel en Vlaamse ‘captains 
of industry’ in Hertoginnedal.
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Paul Kumpen: “Uw regering 
heeft met de tax shift en het 
Zomerakkoord onze economie 
de nodige ruimte gegeven om 
te kunnen groeien. Onze on-
dernemingen hebben woord 
gehouden en de jobs ook ge-
creëerd. Dit brengt ons echter 
voor een nieuwe uitdaging: 
alle vacatures ook ingevuld 
krijgen.” 

Tijdens het congres 
vindt ook een debat 
plaats tussen de 
verschillende par-
tijvoorzitters.
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n
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Paul Kumpen beklimt met onderne-
mers de Stelvio: “Wat is er mooier dan 
samen de koers te winnen en toekomst 
te creëren?”

VOKA.BE
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Warm hart voor ondernemerschap

“Grinta, dat betekent 
hardnekkigheid, 
verbetenheid. Het is een 
Italiaanse term die vaak 
in de wielersport wordt 
gebruikt. Ondernemers 
zijn net als wielrenners. 
Grinta, dat zit in hun DNA. 
Als voorzitter van Voka 
heb ik het voorrecht om 
bijna dagelijks in contact 
te staan met ondernemers. 
De verhalen, de energie en 
de verbetenheid doen er 
mij als voorzitter steeds 
aan herinneren waarom 
ondernemen toch het 
mooiste beroep is ter 
wereld.”  

Paul Kumpen, voorjaar 2016, 
Tournee voorzitter door 
Vlaanderen

“We mogen fi er zijn op 
ons ondernemerschap. 
Het ondernemerschap 
in Vlaanderen blinkt 
en schittert. Om in 
wielertermen te blijven 
spreken: we hebben goede 
benen.” 

Paul Kumpen, voorjaar 2016, 
Tournee voorzitter door 
Vlaanderen

“Voka is er  meer dan ooit 
voor u, ondernemer. Als 
beste ondernemersploeg van 
Vlaanderen zijn we er om de 
koers voor u te verlichten, 
om u te coachen, om voor u te 
supporteren. Om de omgeving 
voor u ideaal te maken zodat u 
in optimale omstandigheden 
kan doen waar u in excelleert: 
ondernemen.”

Paul Kumpen, voorjaar 2016, 
Tournee voorzitter door Vlaanderen
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Warm hart voor ondernemerschap

“OP DE FIETS IS 
  IEDEREEN GELIJK”

Paul Van Den Bosch en Ronnie Leten

PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018
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“Fietsen vlakt alle obstakels weg. Op de fiets is iedereen gelijk. 
De CEO die niet goed de heuvel op kan en die een duwtje in de 
rug krijgt van een van zijn medewerkers… Dat verandert de 
verhoudingen. Sport verandert de levels tussen mensen. Dat speelt 
een belangrijke rol.” Paul Van Den Bosch, sportcoach en oprichter 
van Energy Lab, en Ronnie Leten, topmanager en voormalig CEO 
van Atlas Copco wereldwijd, over sport en management. “Samen 
sporten maakt een wereld van verschil.”
Tekst: Erik Durnez & Sandy Panis - Foto: Chak López

“Ik test regelmatig hoe fit ik ben, mentaal”, 
vertrouwt Ronnie Leten ons toe. “Dan speel 
ik sudoku op mijn smartphone. Tegen de 

tijd. En ik registreer de prestaties. Ik wil het ge-
woon weten.” En hij toont, sportief, de resultaten 
van de voorbije dagen op zijn slimme telefoon. 
“Want het is natuurlijk eenvoudig. Je moet daar 
bewuster mee omgaan. Je hebt maar één lichaam, 
en daar moet je straks tot je 75ste mee werken.”   

Hij knipoogt bij de kleine provocatie, maar Paul Van 
Den Bosch valt hem meteen bij. “Wat mij vaak op-
valt, is dat mensen niet goed voor zichzelf zorgen. 
Zorgen voor anderen, zeggen wat zij zouden moe-
ten doen, wat wellicht het beste voor hen is: dat vin-
den ze vanzelfsprekend. Terwijl het simpel is, het is 
de richtlijn in elk vliegtuig: als de zuurstof wegvalt, 
zet je eerst het zuurstofmasker bij jezelf op, en dan 
pas kijk je wat je kunt doen voor anderen.”

Ronnie Leten: “We zullen dus moeten leren om 
daar mee om te gaan. We zullen moeten aan-
vaarden dat je in het leven bepaalde rustperiodes 
neemt. Dat je tijd neemt als je jonge kinderen hebt. 
Dat je kunt zorgen voor je familie. En dat je langer 
aan de slag blijft. De Scandinavische landen zijn 
waarschijnlijk veel sneller begonnen met dat soort 
inzichten. Ook ergonomie, gezonde inrichting van 
kantoren, bureaus waar je naar keuze zittend of 
rechtstaand kan aan werken… Dat vindt nu stilaan 
ook hier ingang.”

Beweegcultuur
Ze zijn er helemaal mee begaan. Paul Van Den 
Bosch: “Sport maakt mensen gezond. Lichaams-
beweging heeft daarenboven ook een gewel-
dige impact op het mentale. Mensen die fysiek 
fit zijn, die zijn ook mentaal veel meer weerbaar. 
En het omgekeerde geldt evengoed. We moeten 

dringend naar een beweegcul-
tuur. En die begint op school.  
Vandaag wordt daar vooral ge-
focust op het cognitieve, niet op 
de beweging. Mensen van jongs 
af aan in beweging zetten, dat 
zou een enorme impact hebben 
op de hele samenleving. Op de 
sociale zekerheid, in de eerste 
plaats. Een cardioloog zei me dat 
nog in zoveel simpele woorden: 
‘Laat mensen meer bewegen, en 
we krijgen hier in het ziekenhuis 
drie keer minder hartpatiënten’.”

Ronnie Leten valt in: “Als je be-
weegt, let je ook op wat je eet. 
Dan zorg je ervoor dat je fit bent. 
En wie fit is, die neemt rationele-
re beslissingen. Die staat sterker. 
Maar sport doet nog veel meer, 
dingen die je misschien niet 
meteen verwacht. De uitdaging, 
bijvoorbeeld, van de integratie 
van nieuwe landgenoten. Ik was, 
zoals je weet, negen jaar geleden 
een vreemdeling in Zweden. Ik 
kende daar maar enkele mensen. 
Wel, de fiets heeft me helpen in-
tegreren. Sport is daar echt een 

goede hefboom voor. Je zit alle-
maal op de fiets, en het is trappen 
op de helling naar boven.”

Paul Van Den Bosch: “Het bijzon-
dere is dat er in de sportcoaching 
een hele reeks skills zijn die ook 
in het dagelijkse leven van tel 
zijn. Feedback, bijvoorbeeld. Die 
is essentieel. Zonder feedback 
maak je geen vooruitgang. De 
hoogspringster die de lat er af-
springt, kijkt onmiddellijk opzij 
naar haar trainer. Ze smeekt al 
met de ogen om feedback: ‘Zeg 
me wat ik fout heb gedaan? Wat 
kan ik beter doen? Want ik wil de 
volgende keer wel over de lat’.”

“Mensen een schouderklopje dur-
ven geven, dat werkt dus echt, hé. 
Sterktefeedback geven. In het 
dagelijkse leven doen we dat te 
weinig, we zeggen bij voorkeur 
wat er fout is gegaan. Geen pro-
bleem als dat constructieve te-
rugkoppeling is op iets wat fout 
is gegaan. Maar internationaal 
onderzoek – van enquêtebureau 
Gallup – heeft aangetoond dat je 

VOKA.BE

“Wie fit is, die neemt rationelere  
 beslissingen.”
  RONNIE LETEN, EX-TOPMAN ATLAS COPCO



20 VOKA TRIBUNE NOVEMBER  2018

de productiviteit van mensen aan-
zienlijk kan verhogen door sterk-
tefeedback te geven. Zeg wat ze 
goed doen. Mensen die nooit iets 
te horen krijgen over hun presta-
ties, die worden onzeker. Dat is zo 
bij atleten, dat is bewezen ook zo 
in het bedrijfsleven.”

Ronnie Leten: “We kennen het al-
lemaal, we zien het vaak gebeu-
ren: iemand maakt een misstap, 
maar niemand in de omgeving 
reageert. Tot een half jaar later, 
dan komt het toch over de lip-
pen. Te lààt, veel te laat. De com-
mentaar mag nog zo terecht zijn, 
maar die is dan echt irrelevant.”

Duwen
Hoe ver kan je iemand 
pushen? 
Paul Van Den Bosch: “Ik ben 
onder meer de coach van een 
topsprinter: André Greipel. Wel, 
die renner is uiteraard geen 

klimmer. Dus wat doen we in 
zijn trainingsschema’s? We gaan 
echt niet proberen om van hem 
een goede klimmer te maken.  
We trainen hem op sprinten, 
want daar is hij geweldig goed 
in. Mensen excelleren op basis 
van hun kracht, en niet op ba-
sis van hun zwakke punten. Dat 
klinkt logisch in de sport, wel 
dat is ook daarbuiten logisch. 
Een jongedame die op school een 
tien haalt voor Frans en Duits en 
maar twee voor wiskunde? Laat 
dan vooral ook de aandacht gaan 

OVER 
PAUL KUMPEN

Ze kennen elkaar vooral als fi etsers: Paul Van Den Bosch en Ronnie Leten. Ze zijn streekgenoten, maar ze ontmoeten mekaar pas 
sinds zes-zeven jaar regelmatig. Heel vaak is dat aan de herberg Sas 6, soms Sas 7, allebei langs het kanaal in Mol. “Fietsen langs het 
kanaal is natuurlijk fantastisch. En we spreken niet altijd af, maar het toeval wil geregeld dat we daar belanden”, zegt Ronnie Leten. 
“En sport verbindt mensen.”

Zo hebben ze ook Paul Kumpen leren kennen: al fi etsend, als coach, en als bruggenbouwer. Ronnie Leten: “Limburg is natuurlijk een 
nauwe gemeenschap. Je komt elkaar dus wel eens tegen, op netwerkmeetings, events, uitstappen. We zijn onlangs samen, met Paul 
Kumpen en een hele bende met linken naar de sport- en de bedrijfswereld, in Italië Ferrari gaan bezoeken. Het valt me dan steeds 
op hoe gedisciplineerd sporters zijn, ook Paul Kumpen, in wat ze eten bijvoorbeeld. Het weerspiegelt hun doorzettingsvermogen.”

naar wat ze goed kan, niet naar 
waar ze slecht op scoort. Wel, 
dat doen we heel vaak fout. We 
focussen te vaak op wat niet per-
fect loopt, en zo gaat er veel talent 
verloren. In onze cultuur kijken 
we veel te vaak vooral naar de 
negatieve punten.”

Ronnie Leten: “We maken daar 
in het bedrijfsleven zo vaak fou-
ten tegen. Een fantastische ver-
koper zetten we aan de leiding 
van het verkoopsteam, en daar 
bakt die er niets van. Want dat is 
een ander vak. Maar het lijkt zo 
aantrekkelijk voor de betrokkene: 
meer aanzien, meer verantwoor-
delijkheid, een hogere wedde. En 
dan lukt het plots niet.”

Kan je de lat te hoog leggen? 
Paul Van Den Bosch: “Als je ze 
te laag legt, krijg je geen voor-
uitgang. Als je ze te hoog legt, 
krijg je frustratie. Je moet dus 
heel goed weten hoe je doseert.” 
Ronnie Leten: “Ik geloof niet in 
stretch management. Je haalde 
vorig jaar 100 en dus moet je dit 
jaar 120 halen? Dat werkt niet. 
Behalve als het beredeneerd ge-
beurt, als de mensen daar hun 
zeg in hebben. Targets moeten 
stimulerend en motiverend zijn. 
Geen heuvels waar je niet over 
kan.”

Paul Van Den Bosch en Ronnie 
Leten schreven samen het boek 
‘Act Like a Coach’, uitgegeven bij   
Cannibal Publishing

“Mensen een 
 schouderklopje durven 
 geven, dat werkt dus 
 echt, hé.”
 PAUL VAN DEN BOSCH, OPRICHTER ENERGY LAB

PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018
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“Ik hang met niemand 
 zoveel aan de telefoon 
 als met mijn vader.”
  ANTHONY KUMPEN, RACEPILOOT EN ONDERNEMER

A nthony Kumpen is vooral 
gekend als racepiloot, 
maar hoewel hij daarmee 

al mooie internationale titels 
kon verzamelen, is hij toch het 
grootste deel van zijn tijd on-
dernemer. Daarvoor pendelt hij 
tussen de VS, waar hij aan vast-
goedontwikkeling doet, en Bel-
gië, waar hij het tuningbedrijf 
Heinz Performance runt. Voor-
dien was hij dertien jaar lang 
mede-eigenaar van de firma 
achter het bekende fietsmerk 
Ridley Bikes. 

Wij ontmoeten hem in zijn garage 
in Hasselt, die naast enkele prach-
tige racewagens ook een klein 
kantoor huisvest. Racen is er 
voor Anthony Kumpen op dat mo-
ment even niet bij. Want na een 
zware autocrash in juli heeft hij 
nog steeds last van evenwichts-
stoornissen en de ligamenten 
van zijn duim. Daardoor mist hij 
wellicht de kans om zijn Europese 
titel te verlengen. Valt hem dat 
zwaar? Anthony Kumpen: “Het 
is spijtig, maar het hoort erbij.”

Anthony Kumpen, thuis in sport 
en business, trekt meteen de 
vergelijking door. “Ondernemen 
gaat ook met vallen en opstaan. 
We hebben allemaal de crisis 
meegemaakt. Je kan dan je kop 
in het zand steken en wachten tot 
het overwaait. Of je kan harder 
werken en opportuniteiten grij-
pen. Dat is wat we gedaan hebben 
bij Ridley tijdens de crisis. Wij zijn 
toen naar onze dealers gegaan 
en hebben hen gezegd dat ze bij 
ons à la carte konden bestellen. 
Ze hoefden dus geen stock aan 
te leggen. Dat deden wij wel. Ons 
bedrijf heeft nooit grotere groei-
sprongen gemaakt dan toen.”

Bij Ridley was Paul Kumpen in-
vesteerder, business angel zeg 

ANTHONY KUMPEN, ONDERNEMER EN RACEPILOOT

“NOOIT TE OUD 
  OM TE LEREN”

“Om een adviseur als mijn vader te kunnen hebben, moet je 
als bedrijf normaal gezien enorm veel geld neertellen. Maar ik 
kreeg het gratis, en op elk moment van de dag.” Aan het woord is 
Anthony Kumpen, ondernemer, tweevoudig Europees kampioen 
NASCAR-racen en zoon van Paul Kumpen.
Tekst: Sandy Panis – Foto: Chak López

maar. “Mijn vader heeft ons, we 
zijn met vier kinderen thuis, alle 
vrijheid gegeven: om te studeren, 
te ondernemen, onze eigen weg 
te gaan. Hij heeft ons altijd raad 
gegeven en ook fi nancieel gehol-
pen, maar niet zomaar. Toen ik in 
het bedrijfsleven wilde stappen, 
ben ik, net zoals ik dat bij een 
bank zou hebben moeten doen, 
met een ijzersterk businessplan 
op de proppen moeten komen. 
Omdat hij me goed kent, heeft hij 
me stevig op de rooster gelegd.”

“Ik hang met niemand zoveel aan 
de telefoon als met mijn vader. Hij 
is in alle opzichten mijn mentor: 
privé, professioneel, sportief. We 
delen dezelfde passie voor auto-
sport en fi etsen. Elk jaar gaan we 
twee weken naar Zuid-Frankrijk 
met de familie, en dan vind je 
mijn vader en mezelf tijdens de 
voormiddagen op de fi ets. Of ik 
denk dat hij het rustiger aan gaat 
doen nu zijn voorzitterschap bij 
Voka ten einde loopt? Dat denk 
ik niet: hij kan niet stilzitten. 
Ook dat delen we: ik ben ook 
niet te stoppen. Hoewel, als ik in 
het Amerikaanse Daytona, het 
mekka van het NASCAR-races, 
auto’s tegen 320 kilometer per 
uur voorbij zie fl itsen, dan denk ik 
soms: ‘Misschien ben ik hier toch 
te oud voor geworden’ (lacht).”

Warm hart voor ondernemerschap

VOKA.BE
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Bent u zelfstandige of eigenaar van een kmo? Uw zaak is uw passie. Bescherm ze! 
Welke verzekeringen hee�  u nodig voor uw activiteiten, uw medewerkers en uzelf? 
Doe in minder dan 5 minuten een check-up van uw professionele verzekeringen met 
de Insurance Scan. En overleg met uw makelaar over een bescherming op maat.  

5 minuten om de check-up van uw professionele verzekeringen te doen. 
Begin er alvast aan op axa.be/ondernemers

Ondernemers

  Blijf 
ondernemen 

AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) - Maatschap-
pelijke zetel: Troonplein 1, B-1000 Brussel (België) Internet: www.axa.be - Tel.: 02 678 61 11 - Fax: 02 678 93 40 - KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel - 
V.U.: G. Uytterhoeven, AXA Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel.
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Industrie 4.0: Durven, vernieuwen, veroveren 

“Stap voor stap zullen we 
ons engageren in de vierde 
industriële revolutie. Stap 
voor stap zullen we nieuwe 
vormen van onderwijs 
bedenken en toepassen, 
digitaal en op afstand. Ook 
de gezondheidszorg, de 
energie, de mobiliteit, de 
overheid, … overal zullen we 
verandering zien. En wij, de 
ondernemers, zullen op elk 
van die vlakken een nieuwe 
rol kunnen en moeten 
spelen.” 

Paul Kumpen, Inaugurale 
speech, oktober 2015

“De enige manier voor onze 
eigen regio om nog mee te 
spelen in het wereldwijde 
economische orkest, is 
om volop te gaan voor 
Industrie 4.0. Intelligente 
machines, internet of 
things, geconnecteerde 
robots, slimme 
engineering, verstandige 
en hoogopgeleide 
medewerkers: alleen de 
combinatie van al die 
intelligentie zal het ons 
straks nog mogelijk maken 
om ons te handhaven in het 
wereldwijde economische 
geweld.”

Paul Kumpen, 
Nieuwjaarsreceptie 2016

“Disruptie, dat betekent 
letterlijk: ontwrichting. Nieuwe 
technologie die bestaande 
technieken overbodig maakt. 
Nieuwe businessmodellen die 
in één klap de oude van de kaart 
vegen. Cybertoepassingen die 
klassieke organisatievormen 
overbodig maken, … Ik denk 
dat er drie belangrijke 
sleutelwoorden zijn die ons 
kunnen helpen. De drie woorden 
zijn: durven, vernieuwen, 
veroveren.” 

Paul Kumpen, Nieuwjaarsreceptie 
2016
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Durven, vernieuwen, veroveren

“INTERNATIONAAL  
  GROEIEN, MET EEN  
  STERKE VERANKERING”

Hilde Essers, H.Essers

PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018
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In het kader van Industrie 4.0 en het thema ‘Durven, vernieuwen, veroveren’ is de Limburgse 
logistieke reus H.Essers een pareltje. Het all-in logistieke bedrijf gaat naar een omzet boven de 700 
miljoen euro, stelt 6.270 mensen tewerk, is actief in 17 landen en telt 72 vestigingen. De groei gaat 
hard: jaarlijks komt er tien a twaalf procent bij op de teller. “En we zijn niet van plan die opmars te 
stoppen”, zegt Hilde Essers, voorzitter van de raad van bestuur. Een gesprek.
Tekst: Sandy Panis - Foto: Chak López

A
ls wereldwijd logistiek speler zit 
H.Essers niet op een gemakkelijke 
markt: die is enorm versnipperd en de 
concurrentie is groot. Maar H.Essers 
stuwt zijn groei vooruit met een wel-

overwogen strategie: dankzij gespecialiseerde 
niches en internationalisering. Hilde Essers: “Wij 
focussen ons op de hoogtechnologische logis-
tiek van onder meer chemische producten, ge-
neesmiddelen en hoogwaardige producten. Dat 
vraagt een specifi eke expertise: bijvoorbeeld op 
het vlak van veiligheid, koeling en beveiliging. 
We groeien en denken mee met onze klanten 
als all-in partner of als externe partner. We heb-
ben een innovatiemanager die samen met zijn 
team voortdurend nadenkt over nieuwe oplos-
singen. Zo ontwikkelden we bijvoorbeeld onze 
‘safeboxes’, dat zijn unieke containers die mul-
timodaal en multifunctioneel ingezet kunnen 
worden.”

Internationalisering
Om internationaal zijn mannetje te kunnen 
staan kijkt het logistiek bedrijf ook voortdurend 
uit naar overnames en participaties. Eerder dit 
jaar lijfde H.Essers nog de chemiespecialist Huk-
tra in, eigenaar van onder meer 900 tankcontai-
ners. Daarmee kreeg het bedrijf voet aan wal in 
onder meer Spanje en het Verenigd Koninkrijk, 
waar H.Essers eerder nog niet aanwezig was. 
Maar ook in andere landen is het bedrijf actief, 
waaronder Denemarken, Italië, Turkije en Roe-
menië. “Twee jaar geleden zijn we gestart met 
investeringen buiten Europa, en hebben we een 
participatie van 50% genomen in een logistie-
ke speler in Argentinië. Dat is een moeilijkere 
markt, maar we zien er potentieel omdat veel 

van onze klanten er zaken doen. 
We kijken ook naar Bolivia waar 
we al actief zijn, en naar Chili, 
een meer stabiele markt.”

H.Essers lonkt ook naar het ver-
dere Oosten: “We doen trans-
porten naar tal van landen zoals 
Rusland en Kazachstan. En we 
rijden met de trein naar China. 
Dat is een ontwikkeling waar 
we de laatste twee jaar erg op 
hebben ingezet.”

Heimat
Ondanks de internationalise-
ring, wil H.Essers zijn heimat 
niet verloochenen. “Wij willen 
zowel organisch groeien als 
via overnames, maar wel al-
tijd op een duurzame manier”, 
zegt Hilde Essers. “Naast de 
overnames in binnen- en bui-
tenland blijven we nog altijd 
lokaal investeren. Onlangs nog 
openden we een nieuwe site in 
de haven van Gent. Het nieuwe 
magazijn van 25.000 vierkante 

meter zullen we uitbreiden tot 
75.000 vierkante meter, wat 
goed is voor tweehonderd ex-
tra jobs. We investeren verder 
in de voormalige Ford-site op 
Dry Port Genk: daar kunnen we 
gaan tot 23 hectare en 160.000 
vierkante meter aan magazij-
nen, wat in totaal meer dan 
400 jobs zal opleveren. En we 
bouwen een gloednieuw hoofd-
kwartier aan de Transportlaan 
in Genk: dat zal een echte land-
mark zijn waar in de toekomst 
185 mensen aan de slag kun-
nen.”

H.Essers gelooft duidelijk in de 
troeven van België en Vlaande-
ren. Hilde Essers: “Die zijn er 
ook: onze ligging, de havens, 
we beschikken over de nodige 
expertise. Niet vergeten: België 
staat op de derde plaats van de 
wereldwijde Logistics Perfor-
mance Index. In Limburg zijn 
nog gronden beschikbaar, en is 
er een relatief groot potentieel 

“Wij willen zowel organisch als via 
 overnames groeien, maar wel 
 altijd op een duurzame manier.”
  HILDE ESSERS, VOORZITTER H.ESSERS

VOKA.BE
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aanwezig van talent. Maar het 
kan natuurlijk altijd beter.”

Krapte
Heeft H.Essers dan geen last 
van de krapte op de arbeids-
markt? “Toch wel. Op dit mo-
ment hebben wij 230 vacatures 
openstaan, voor zowel white als 
blue collars. We merken dat de 
doorlooptijd om de vacatures 
ingevuld te krijgen bijna ver-
dubbeld is ten opzichte van vo-
rig jaar en het jaar ervoor. Voor 
alle profi elen. Terwijl vroeger 
de chauffeur het knelpuntbe-
roep nummer 1 was, merken 

we dat het steeds moeilijker 
wordt om arbeiders, bedien-
den en hogere profi elen aan te 
trekken. We zijn daarom sinds 
drie maanden volop bezig met 
een programma rond employer 
branding en talent acquisition. 
We werken ook samen met mid-
delbare scholen, universiteiten 

“Vlaanderen beschikt nog over 
 heel wat troeven, maar het kan 
 natuurlijk altijd beter.”
  HILDE ESSERS, VOORZITTER H.ESSERS

OVER 
PAUL 
KUMPEN

“Ik ken Paul Kumpen vooral uit 
de tijd dat hij nog voorzitter 
was bij Voka Limburg. Hij is in 
Limburg een bekende fi guur, 
door iedereen gekend als een 
vriendelijke en dynamische 
persoon. Hij heeft veel ge-
daan voor de provincie, onder 
meer als bruggenbouwer naar 
Brussel.”

“Wat ik Voka, Paul Kumpen en 
zijn opvolger Wouter De Geest 
graag meegeef: Blijf inzetten 
op de logistieke troeven van 
Vlaanderen. Als Vlaanderen 
haar koppositie wil behouden 
dan zullen we moeten werken 
aan de vergunningsproble-
matiek, aan onze mobiliteit, 
en misschien toch ook verder 
aan onze loonproblematiek.”

en hogescholen, organiseren 
job- en opendeurdagen en com-
municeren volop via de sociale 
media om potentiële werkne-
mers aan te trekken. Dat helpt 
allemaal wel.”

H.Essers blijft, ondanks zijn 
6.270 werknemers, ook een 
familiebedrijf, weliswaar met 
een externe CEO aan het hoofd: 
Gert Bervoets. “Gert en ik vor-
men een perfecte tandem, hij 
als CEO, ik als betrokken voor-
zitter van de raad van bestuur 
en lid van het directiecomité. 
Als familiebedrijf dragen we 

onze waarden hoog in het 
vaandel, waaronder ‘caring’ – 
zorg dragen voor, eenvoud, be-
trouwbaarheid, positivisme en 
ondernemerschap. Dat draagt 
bij tot onze aantrekkelijkheid 
als werkgever. We dragen die 
waarden ook uit. Niet alleen op 
de werkvloer, maar ook op de 

weg. Zo worden onze gekende 
rode vrachtwagens wekelijks 
gewassen. Zij dragen zo mee 
onze fi erheid uit.”

Business Powered by People
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230
Bij H.Essers 
staan momen-
teel 230 vaca-
tures open.

PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018
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Durven, vernieuwen, veroveren

“Mensen denken: productie 
en fabrieken, die hebben geen 
toekomst meer in Vlaanderen. 
Industrie 4.0 zal aantonen dat 
het tegendeel waar is”, meent 
Charles Beauduin, topman van 
Van de Wiele uit Marke, dat 
hoogtechnologische textiel-
machines ontwikkelt. “Die zal 
toelaten om veel goedkoper te 
produceren. Fabrieken zullen 
kleiner worden, er zal ook ef-
fectief gewerkt worden en niet 
gestockeerd.” Maar dan moeten 
machines wel een gsm ‘op zak’ 
hebben.

Tekst: Katrien Stragier - Foto: Chak López

“HIER PRODUCEREN 
  ZAL GOEDKOPER 
  WORDEN”

Digitalisering, 
automatisering, disruptie. 
Velen voelen zich daar 
onwennig bij. Maar u niet. 
“Veranderingen zijn confronte-
rend, maar uiteindelijk komt het 
altijd goed. Als jonge pagadder 
heb ik úren aan de schoolpoort 
zitten wachten op mijn ouders. 
Het enige wat ik dan kon doen 
was een betaaltelefoon zoeken 
en naar huis bellen, waar nie-
mand opnam (lacht). Maar als 
ík te laat ben, bellen mijn kin-
deren binnen de minuut om te 
vragen: ‘Pa, waar zijt ge?’. De 
smartphone heeft het leven veel 
makkelijker gemaakt. Industrie 
4.0 zal hetzelfde eff ect hebben 
op fabrieken.”

Op welke manier?
“In een typische tapijtfabriek 
wordt 60 à 80 procent van de 
ruimte ingenomen door grond-
stoff en, work in process en stock. 
Er wordt in die drie dingen geen 
waarde toegevoegd: die kosten 

CHARLES BEAUDUIN (VAN DE WIELE) 

PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018
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OVER 
PAUL KUMPEN

“Ik vind het mooi dat Pauls slogan met ‘dromen’ be-
gint, want ook ondernemerschap begint daar mee. 
Dat je denkt: de wereld kan er anders uitzien. Zo 
maak ik tapijtmachines, maar één van mijn ambities 
is altijd geweest om kinderarbeid uit de wereld te 
helpen. Dat kan je niet snel realiseren, maar je zet 
kleine stapjes om je droom te proberen waar te ma-
ken. Daarnaast zal Paul me bijblijven als de man die 
de relatie met de Kamers volledig veranderd heeft, 
wat zeer positief is voor Voka.”

“Dromen is belangrijk. 
 Zo maak ik 
 tapijtmachines, 
 maar één van mijn 
 ambities is altijd geweest 
 om kinderarbeid uit de 
 wereld te helpen.”
  CHARLES BEAUDUIN (VAN DE WIELE)

VOKA.BE

dus geld. Daarbovenop zit je 
ook met complexe planningen. 
Valt er plots een machine uit, 
dan is iedereen gestresseerd 
omdat de vooropgestelde data 
niet behaald worden. Door ma-
chines met elkaar te laten com-
municeren, zullen fabrieken veel 
eenvoudiger worden. Als je alles 
perfect op elkaar kan afstem-
men, heb je namelijk geen work 
in process meer nodig. Dan zeg 
je ‘ik moet dát hebben’ en dat 
komt er onmiddellijk door. In-
dustrie 4.0 zal toelaten om veel 
goedkoper te produceren. Fa-
brieken zullen veel kleiner wor-
den, er zal ook eff ectief gewerkt 
worden en niet gestockeerd.”

En dat is een grote troef om 
concurrentieel te blijven?
“Uiteraard. Je kan de behoef-
tes terug naar hier krijgen als 
je zeer concurrentieel in kleine 
hoeveelheden op vraag van de 
markt bijna unieke producten 
kan maken. Wij zijn bij Van de 
Wiele dan ook bezig met de in-
tegratie van de gsm binnen de 
machines te vervolledigen.”

Maar landen zoals China 
zijn toch ook met innovatie 
bezig?
“Zeer sterk: er komt van daar een 
tsunami aan innovatie op ons af. 
In Europa is men zich daar on-
voldoende van bewust. China 
wordt een consumptiemaat-
schappij met hoogtechnologi-
sche producten met het enorme 
voordeel dat zij een gigantische 
markt zijn. Maar daardoor kun-
nen zij onvoldoende inspelen 
op kleine niches. En daar moe-
ten wij ons op richten. Bij Van 
de Wiele doen we dat ook. Wij 
hadden niet de mensen of het 
kapitaal voor massaproductie 
en dus pakken wij verschillende 
bouwstenen om relatief unieke 
machines te maken.”

Mag ik dat ‘Lego voor 
gevorderden’ noemen?
“Ja. Maar het zijn allemaal bouw-
stenen die wij ontwikkeld hebben 
of in het programma hebben. 
Het valt wel voor dat wij nog 

een bouwsteen ontwikkelen. 
Maar het is niet zo dat wij van-
daag iets roods maken en morgen 
iets blauws. Op die manier kan de 
klant ook genieten van onze er-
varing zodat hij hopelijk niet te 
maken krijgt met kinderziektes.”

Iedereen wil wel het ultieme 
idee krijgen dat tot een 
fantastische nieuwe machine 
leidt.
“Je moet bescheiden blijven. In-
novatie is dikwijls een kleine 
stap, want echte grote door-
braken zijn niet technisch. Een 
robot is op zich iets heel doms. 
Maar door hem op een bepaalde 
manier te gebruiken kan je tot 
ongelofelijke resultaten komen. 
Door hem repetitief, vuil en la-
waaierig werk te laten overne-
men en te perfectioneren bijvoor-

beeld. Zo kunnen werknemers 
zich meer bezighouden met 
denkwerk of met producten met 
een hoge toegevoegde waarde.”

Wat hebben Vlaamse 
bedrijven nodig om te 
kunnen en te durven 
innoveren?
“Drie zaken zijn van belang: 
mensen, omgevingsfactoren 
en een ondernemerschapsspi-
rit in de samenleving. Mensen 
moeten meer opgeleid worden 
voor de wereld van morgen: 
leren samenwerken en creatief 
zijn. Kennisoverdracht kan niet 
meer de functie van het onder-
wijs zijn. Met je gsm heb je van-
daag meer kennis in je broekzak 
dan om het even welke profes-
sor.”

U heeft zelf rechten en 
economie gestudeerd. 
Vanwaar uw voorliefde voor 
technologie?
“Ik moet bekennen: op mijn 
achttiende was ik het studeren 
kotsbeu en ben ik gaan wer-
ken. Ik heb mijn diploma’s be-
haald zonder veel naar de les 
te gaan. Ik ben ook per toeval 
ondernemer geworden. Toen 
ik terugkwam uit Amerika wou 
niemand mij aanwerven. Ik heb 
de ronde gedaan van de grote 
banken en de grote consul-
tancybedrijven. Ze vonden mij 
overgekwalifi ceerd. Ik heb dan 
gezegd: ‘Als ze mij niet willen, ga 
ik wel voor mezelf zorgen’. En ik 
heb er nooit spijt van gehad.”
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ESMERALDA PELEMAN, PELEMAN INDUSTRIES

“DIGITALISERING, 
 MET ANALOGE 
  MEERWAARDE, …”
Peleman Industries is van oudsher specialist in inbindsystemen voor boeken en kaften en systemen 
die een meerwaarde geven aan (vooral papieren) presentaties. Grote ‘uitvinder’ en bezieler hiervan 
is Guido Peleman die eind jaren zeventig het bedrijf oprichtte. Ondertussen nam dochter Esmeralda 
Peleman het roer over: zij leidde het bedrijf de afgelopen tien jaar door de digitaliseringsgolf. Geen 
sinecure voor een onderneming die zich oorspronkelijk vooral richtte op de analoge kantooromgeving. 
Toch vond Peleman Industries een manier om ‘als pionier’ zijn mannetje te staan…

Tekst: Sandy Panis  - Foto: Chak López

PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018
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ESMERALDA PELEMAN, PELEMAN INDUSTRIES

“We gaan mee in de digitalisering 
 en we blijven tegelijk onze 
 klanten overtuigen dat het een 
 en-en-verhaal is.” 
  ESMERALDA PELEMAN, PELEMAN INDUSTRIES

OVER 
PAUL KUMPEN

“Ik ken Paul vanuit de raad van bestuur van Voka als 
een heel toegankelijke en sociale persoon, een brug-
genbouwer die voortdurend contact zoekt met de 
leden. Paul Kumpen had als een van zijn prioriteiten 
de verdere verdieping van de Voka-alliantie. Voka 
is nu bijzonder goed gewapend voor de toekomst. 
Paul Kumpen heeft de perfecte basis gelegd voor 
zijn opvolger Wouter De Geest die, zeker met de 
verkiezingen van 2019, zal moeten werken aan een 
platform waar de samenleving, ondernemers en po-
litici samen de korte met de lange termijn verzoenen. 
Want dat zal meer dan ooit nodig zijn met de mix van 
alle uitdagingen die op ons afkomt.” 

N
et zoals Paul Kumpen 
startte Esmeralda Pele-
man al op 24-jarige leef-
tijd in het familiebedrijf. 
Enige verschil: Paul 

Kumpen werd na dag één gecon-
fronteerd met de dood van zijn va-
der en stond er quasi alleen voor. 
Esmeralda kon nog jaren steunen 
op de ervaring van haar vader, 
ook nadat ze in 2005 als 31-jarige 
het roer overnam. Enkele jaren la-
ter nam ze ook een engagement 

op in de raad van bestuur van 
Voka en bij Jong Voka. “Niet altijd 
evident om als jonge, vrouwelijke 
CEO je mannetje te staan in de 
toch nog vaak ‘mannelijke’ onder-
nemerswereld”, zegt ze wanneer 
ze ons ontvangt in het iconische 
‘Piramide’-bedrijfsgebouw langs 
de Rijksweg in Puurs. “Maar 
ik ben altijd mezelf gebleven, 
en heb gezegd waarvoor ik sta. 
En dat wordt gewaardeerd.”

In het bedrijf heerst een gemoe-
delijke sfeer, de sfeer van een 
familiebedrijf zeg maar. In het 
bureau van Esmeralda staan fa-
miliekiekjes ingekaderd: zowel 
analoog, maar ook digitaal. En 
dat zet meteen de toon van het 
gesprek: “Mijn digitale fotokader 
is stuk momenteel, bij de andere 
zal dat niet zo snel gebeuren”, 
lacht Esmeralda. 

Hoe hebben zij de digitale trans-
formatie overleefd? Dat is de 
hamvraag van het gesprek. “De 
kentering op de kantoormarkt 
is in 2010 op kruissnelheid ge-
komen”, vertelt Peleman. “Wij 
hebben altijd op twee fronten 
gewerkt: enerzijds hebben wij 
nieuwe, digitale producten ont-
wikkeld, anderzijds hebben wij 
onze klanten, met wie wij vaak 

een langetermijnrelatie onder-
houden, bij wijze van spreken 
heropgevoed. We hebben hen 
uitgelegd dat de presentatie van 
documenten en boodschappen 
in een bedrijfsomgeving altijd 
een en-en-verhaal zal blijven. Als 
je een boodschap wil geven, en 
je vindt die belangrijk, dan kan 
je die via een mooie presentatie 
toegevoegde waarde geven. Het 
is zoals een schilderij waar je een 
mooie kader rond maakt.”

“Ondertussen zijn de meeste 
klanten mee in dat verhaal. Want 
na de eerst digitaliseringshype 
werd op vele fronten duidelijk – 
kijk naar de markt van kranten en 
boeken – dat het inderdaad altijd 
een en-en-verhaal blijft. Sterker 
nog, tegenwoordig grijpen con-
sumenten vaak net bewust terug 
naar analoge toepassingen. Kijk 
naar de rage die er momenteel 
heerst rond de instant- en po-
laroidcamera’s. Of de handel in 
vinylplaten: mensen zijn bereid 
daarvoor veel geld neer te tellen 
omdat het tastbaar en mooi is.”

“Maar dat neemt niet weg dat 
wij ook op de trein van de digita-
lisering moeten blijven springen, 
telkens opnieuw”, vertelt Esme-
ralda Peleman. “We spelen in op 
een vraag of op een kans. Mensen 
hebben bijvoorbeeld duizenden 
foto’s op hun smartphone staan, 
maar pas door ze op papier of in 
een album te hebben, krijgen ze 
écht meer emotionele waarde.”

“Innovatie blijft belangrijk voor 
ons: ook in hoe we werken. 
Zo openen we binnenkort onze 
eerste experience store in Va-
lencia, gekoppeld aan een online 
platform. Klanten kunnen daar 
hun producten bestellen, maar 

voor extra service en inspiratie 
kunnen ze in de store terecht.”

Zo speelt Peleman Industries 
in op een trend die grote digi-
tale spelers als Apple en Coolblue 
hebben ingezet. Beschouwt het 
bedrijf zich als pionier, of eerder 
als slimme volger? Esmeralda 
Peleman hoeft niet lang na te den-
ken: “Pionier. Met ons fotoverhaal 
spelen we in op een vraag, maar 
met bijna al de rest moeten we 
onze klanten zelf gaan uitleggen 
waarom ze ons nodig hebben. Dat 
hebben we altijd al gedaan. Dertig 
jaar geleden moest mijn vader be-
drijven ook overtuigen dat ze hun 
documenten best inbinden.” Als 
voorbeeld toont Esmeralda een 
boekje gemaakt met Vpaper, eigen 
ontwikkelde technologie. Door 
een dubbele vouw in de rug van 
het boek of de presentatie blijft 
het document perfect openliggen 
zonder toe te klappen . “Niemand 
heeft hier naar gevraagd, maar als 
we de klant overtuigd hebben van 
de meerwaarde, willen ze niets 
liever.”

Hoe ziet Esmeralda Peleman de 
toekomst? “We willen blijven 
groeien, met nieuwe producten, 
maar ook geografi sch. Vandaag 
zitten we al wereldwijd, maar er 
is nog ruimte om onze markten 
te verdiepen.”

VOKA.BE
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Begonnen als framebouwer en -lakker, nu dé marktleider in België voor racefi etsen. Jochim 
Aerts, CEO van Belgian Cycling Factory, heeft er als ondernemer een aanzienlijk groeiproces 
opzitten. Zijn geheim? Innovatie tot in de details. 
Tekst: Zoë Vandekerckhove – Foto: Chak López

D
e markt en de con-
sument veranderen 
razendsnel. Conven-
tionele bedrijven die 
zich niet op de juiste 

manier digitaliseren, kunnen 
heel snel hun machtspositie 
verliezen. Innoveren is dus de 
boodschap. Volgens Jochim 
Aerts kan dat op twee manie-
ren. “Ten eerste is er natuurlijk 
het product. Wij zijn continu op 

zoek naar manieren om ons te 
onderscheiden en te verbeteren. 
Als je dan het beste hebt, moet 
je blijven zoeken. Want alles kan 
altijd beter en dat geldt voor elk 
product, ook voor een fi ets.” 

Daarnaast is het belangrijk om 
jezelf de vraag te stellen hoe 
je je product en merk afstemt 
op de consument van morgen. 
Jochim Aerts: “Een profwielren-
ner als André Greipel gaat eff ec-

tief die kleine verbeteringen in 
het product kunnen waarnemen. 
Het kan het verschil maken tus-
sen winnen en verliezen. Maar 
voor de consument, die in zijn 
vrije tijd fi etst, gaat dat niet het 
grote verschil maken. Dus moet 
je die ontwikkelingen vertalen 
naar de consument als ‘what’s 
in it for me?’. Waar vroeger de 
dealer het voor ons ging com-
mercialiseren, zien we vandaag 

dat de klant zich voor 98% digi-
taal informeert. Digitalisering is 
dus belangrijk. Ook wij moeten 
daar nog verder in gaan.”

Eddy Merckx
Dat innovatie belangrijk is voor 
Belgian Cycling Factory blijkt 
ook uit hun nieuwste project. Zo 
kreeg Jochim Aerts vorig jaar de 
mogelijkheid om het merk ‘Eddy 
Merckx’ te kopen en te integre-
ren in zijn bedrijf. “Ik heb enorm 

OVER 
PAUL KUMPEN

“Ridley Bikes bestond twee jaar toen Paul Kumpen 
in 2000 in het bedrijf stapte als business angel. Hij 
bracht daardoor zijn kennis en ervaring vanuit de 
bedrijfswereld mee. En dat heeft er toe geleid dat 
in de twaalf jaar dat wij hebben samengewerkt de 
omzet van Ridley Bikes is vertienvoudigd.”

“Ik kijk met veel voldoening terug op onze samen-
werking. En nog steeds geeft het me een goed 
gevoel telkens als ik Paul Kumpen zie of hoor.”“Alles kan altijd beter en dat geldt 

 voor elk product, ook voor een fi ets.”
 JOCHIM AERTS, BELGIAN CYCLING FACTORY

veel respect voor de persoon 
Eddy Merckx. Wat velen niet 
weten is dat Eddy in de jaren ’80 
misschien wel een van ’s werelds 
grootste racefietsfabrikanten 
was. Door de nieuwe trends te 
laat of niet toe te passen doet het 
merk het de laatste jaren minder 
goed op de markt.” Maar daar 
komt verandering in. Jochim 
Aerts: “Het afgelopen jaar werd 
de productontwikkeling hele-
maal gemoderniseerd. En in 2019 
start de campagne om het merk 
volledig in ere te herstellen.”

Jochim Aerts, Belgian Cycling Factory

“HET VERSCHIL 
 TUSSEN WINNEN 
  EN VERLIEZEN”

PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018



NAAMSamen voor oplossingen

“Het goede nieuws is dat 
we vandaag zowel op het 
federale als op het regionale 
niveau regeringen hebben 
die kennelijk de handen uit 
de mouwen willen steken. 
Het zijn regeringen die 
beseff  en dat groei onze 
enige sociale zekerheid is.” 

Paul Kumpen, 
Nieuwjaarsreceptie 2016

“Besparingen, hervormingen 
en investeringen blijven 
nodig. Het is de belangrijkste 
test voor onze regeringen 
want blijven hervormen 
in de tweede helft van de 
legislatuur vergt moed, durf 
en doorzettingsvermogen.” 

Paul Kumpen, De Rentree 2016

“De Vlaamse regering wil werk 
maken van een energienorm. 
Waar wachten we op? Laat ons 
de energienorm nog dit jaar 
realiseren in Vlaanderen. We 
moeten ons niet verbergen of 
wachten op het federale niveau. 
We hebben de instrumenten 
in handen om zelf onze 
energienorm te realiseren.” 

Paul Kumpen, De Rentree 2016

“We rekenen erop dat de 
regering tot de allerlaatste dag 
blijft regeren en beslissen. Want 
niet alleen moet de schup in 
de grond bij mobiliteit, ook bij 
andere domeinen ligt er werk op 
de plank.” 

Paul Kumpen, De Rentree 2018
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PREMIER CHARLES MICHEL
“WE MOETEN ONS 
 WERK ONVERMINDERD 
  VOORTZETTEN”

PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018
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De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog maar net achter de rug of de volgende stembusgang 
lonkt al. Premier Michel is in elk geval niet van plan om dit ‘interbellum’ van zes maanden 
zomaar te laten voorbijgaan. “We zullen ons werk onverminderd moeten voortzetten. De 
ondernemers verwachten dat ook van ons. Terecht”, zegt hij. Wij legden Charles Michel enkele 
quotes voor waarmee Paul Kumpen het beleid de voorbije drie jaar bij de les hield. 
Tekst: Katrien Stragier - Foto: Photonews

“Een politiek die ondernemerschap 
stimuleert zal op het einde van de legislatuur 
duidelijke resultaten kunnen voorleggen. 
Jobs.” (De Rentree, 2016)
Welk België zal de regering Michel I nalaten?
“U kent mijn slogan: ‘Jobs, jobs, jobs’. Voor 219.000 
extra mensen is dat een realiteit. Dat is spectacu-
lair, quasi het equivalent van het aantal inwoners 
van Charleroi of Gent. De werkloosheidsgraad is 
sinds 1981 ook nog nooit zo laag geweest. Deze 
regeerperiode is het aantal werklozen met 
maar liefst bijna een kwart gedaald. Bovendien 
zijn er tussen 2010 en 2017 meer dan 160.000 
ondernemingen bij gekomen. Ook het aantal 
starters is over die periode sterk toegenomen, 
met 35 procent. De cijfers spreken voor zich.” 

Op welke realisatie bent u het meest trots, 
en waar had u graag nog verdere stappen in 
kunnen zetten?
“De hervorming van de vennootschapsbelas-
ting hoort daar zeker bij. Maar ik weet dat de 
verwachtingen bij ondernemers hoog blijven. 
Als ik met ondernemers praat dan zijn ze vooral 
tevreden dat we de lasten op arbeid fors hebben 
verminderd door de taxshift. Daarnaast vraagt 
de mismatch op de arbeidsmarkt dat we onze 
JobsDeal integraal uitvoeren. De vacatures zijn 
er. De mensen ook, maar toch gaat het nog niet 
snel genoeg om hen naar een job te begeleiden.”

Volgens vicepremier Alexander De Croo  zat 
er nog meer in deze regering. Bent u het 
daarmee eens?
“We zullen ons werk onverminderd moeten 
voortzetten. Er is geen alternatief en de onder-

nemers verwachten dat ook van 
ons. Terecht.”

“Politici moeten besparen 
op de structuren van de 
overheid.” (Het Belang van 
Limburg, 13 oktober 2016)
Eén van de grote werven 
van deze regering was het 
‘redesign’ van de overheid. Is 
er op dat vlak wel voldoende 
vooruitgang geboekt?
“Het klopt dat die hervorming 
niet heeft opgeleverd wat we 
hadden verwacht. Dat is een 
gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid. Maar ik blijf positief 
over de stappen die gezet zijn. 
Over de begroting vraag ik om 
naar de feiten te kijken. Sinds 
het begin van de legislatuur 
hebben we het tekort meer dan 
drie keer kleiner gemaakt. We 
hebben het kleinste begrotings-
tekort van de laatste 10 jaar.”

“Een verlaging van de 
vennootschapsbelasting 

zal ervoor zorgen dat onze 
economische groei opnieuw 
zal aantrekken.” (Speech 
Cercle du lac, 24 november 
2017)
Hoe belangrijk is 
de verlaging van de 
vennootschapsbelasting 
voor de Belgische economie 
gebleken?
“Het is een hervorming die 
vele buitenlandse collega’s ons 
benijden. Voor kmo’s is dit per-
centage sinds 1 januari 2018 
verlaagd tot 20%. Voor een mid-
delgrote kmo met een belastba-
re winst van 300.000 euro le-
vert dat meer dan 20.000 euro 
netto per jaar op.”

Moet de volgende regering 
verdere stappen zetten in 
die verlaging?
“Dat hangt ook af van de focus 
van de ondernemers in 2019. Ik 
zie vooral dat de arbeidskrapte 
nu prioriteit nummer één is.”

“Het principe is simpel: we maken  
 van de werkloosheidsverzekering  
 een springplank naar werk.”
  PREMIER CHARLES MICHEL

VOKA.BE
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“2018 moet het jaar worden 
waarin we écht durven 
hervormen. (…) Bovenal 
moeten we écht activeren. 
Nog teveel werklozen glippen 
door de mazen van het net.” 
(Nieuwjaarsreceptie Voka, 
2018)
De snellere daling van de 
werkloosheidsuitkeringen 
moet nog gerealiseerd 
worden. Wanneer komt die er?
“Er is afgesproken dat de her-
vorming vanaf begin volgend 
jaar in voege treedt. De de-
gressiviteit van de werkloos-
heidsuitkeringen is een be-
langrijke impuls. Sommigen 
proberen daar een karikatuur 
van te maken. Maar het princi-
pe is simpel: we maken van de 
werkloosheidsverzekering een 
springplank naar werk.”

Wat vindt u van de bemerking 
van sommige economen 
dat deze maatregel – de 
werkloosheidsuitkeringen 
eerst verhogen en dan 
sterker laten dalen – 
averechts werkt?
“Economen gaan nu met me-
kaar in de clinch over een 
verhoging of verlaging van de 
werkloosheidsuitkeringen. Het 
is aan de regering om het hoofd 
koel te houden en de juiste doel-
stelling voor ogen te houden.”

Tegen wanneer moet 
deze JobsDeal vruchten 
afwerpen?
“Vanaf volgend jaar moet dat 
zeker lukken. Vele maatregelen 
van alle niveaus moeten me-
kaar versterken. We rekenen 
erop dat er door onze maatre-
gelen in 2019 12.500 jobs zullen 
bijkomen.”

“Politici, verlies het doel niet 
uit het oog. Blijf besparen, 
hervormen en investeren. 
Geef onze bedrijven 
opnieuw de zuurstof om 
jobs en investeringen te 
garanderen.”
(De Rentree, 2016)
U hebt een ambitieus 
Investeringspact 

aangekondigd van 150 
miljard. Waarom is zo’n pact 
nodig? Moeten investeringen 
niet sowieso altijd op het 
menu van elke regering 
staan?
“Onderinvesteringen zijn de 
voorbije decennia een spijtige 
trend geworden. Ze zijn sinds 
het begin van de jaren ‘70 ge-
halveerd. Momenteel zijn onze 
openbare investeringen goed 
voor 2,2%. Dit is veel lager dan 
Scandinavische landen die tot 
4% investeren. Dus moét er een 
trendbreuk komen.” 

Het pact zal mee moeten 
worden uitgevoerd door 
alle overheden van het land. 
Is er vanuit elke overheid 
voldoende goodwill om zich 
ten volle achter dit pact te 
scharen?
“We zullen samenwerken met 
iedereen die het wil. Deelstaten. 

Meerderheid. Oppositie. Sociale 
partners. En de privésector. Los 
van verkiezingsdata.”

Verwacht u nog deze 
legislatuur eerste 
resultaten te boeken met dit 
Investeringspact?
“We hebben geen andere keuze. 
De federale regering heeft met-
een middelen gereserveerd in 
de begroting van 2019. Wij heb-
ben dus de daad bij het woord 
gevoegd.”

“Meer en meer zullen we de 
uitdagingen op een grotere 
schaal moeten aanpakken. 
(…) Onze politieke leiders 
moeten meer dan ooit 
op Europees niveau 
akkoorden sluiten die onze 
maatschappij klaarstomen 
voor morgen. Bedrijven 
zullen hierin partner zijn.”
(Voka-congres, 2017)
De Europese Unie, 
de Schengenzone en 
vrijhandelsverdragen 
staan onder druk. Wat is het 
gevaar hiervan voor onze 
ondernemingen en open 
economie?

“Binnen de Europese  
 Unie blijft de brexit een  
 immense opdracht.”
  PREMIER CHARLES MICHEL

PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018
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OVER 
PAUL KUMPEN

“Of het nu in een race of in een bedrijf is, als je geen risico’s neemt, kom je nergens. 
Maar je moet ze wel goed inschatten en berekenen, anders loopt het fout af. (De 
Tijd, 16 oktober 2016)

U werd voor het eerst minister op uw 25e, Paul Kumpen was nog jonger toen hij het 
roer van het familiebedrijf moest overnemen. Dat vraagt durf.

“Er zijn veel gelijkenissen. Ik heb mijn leeftijd nooit als obstakel gezien om aan politiek te doen. 
Ik was van jongs af aan zeer geëngageerd. Een ondernemer kent en herkent die gedrevenheid 
zeker. Een eigen bedrijf opstarten vraagt lef en overtuiging. Ik heb daar heel veel respect voor.”

Voka – met Paul Kumpen op kop - heeft uw regering, onder andere via open brieven, 
verschillende keren aangemaand tot actie. Houdt u daar dan rekening mee? 

“Vanzelfsprekend spelen de ondernemersorganisaties een belangrijke rol om beleidsmakers 
aan te moedigen én te inspireren. We zijn het niet altijd over alles eens, maar dat is ook gezond. 
Ik apprecieer Voka voor haar onafgebroken inzet voor ondernemers. De uitdagingen blijven 
groot. Zeker in een wereldorde die onder druk staat. We moeten partners blijven om onze 
welvaart duurzaam te bestendigen.”

“Binnen de Europese Unie 
blijft de brexit een immense 
opdracht. Hoe zorgen we er-
voor dat een bondgenoot een 
partner blijft zonder de Eu-
ropese waarden in gevaar te 
brengen? Het is onze plicht 
om ook daar innovatieve op-
lossingen te vinden samen 
met de Britten. De integriteit 
van de interne markt moet 
volledig worden beschermd 
en tegelijk moet een sterke 
economische samenwerking 
blijven bestaan.”

VOKA.BE

Met een IBO-contract 
maak je van een 

kandidaat zonder
de juiste ervaring 

jouw ideale 
medewerker.

Ontdek alle voordelen
op vdab.be/ibo

Goesting om te leren
Collegiaal

Passie voor cijfers
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VLAAMS MINISTER-PRESIDENT GEERT BOURGEOIS 

“DREIGEND 
 STROOMTEKORT IS 
  BESCHAMEND”

PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018
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De onzekerheid over onze energiebevoorrading? 
“Daar schaam ik me voor.” De brexit? “Bereid je 
als bedrijf maar voor op het ergste.” Minister-
president Geert Bourgeois staat letterlijk en fi-
guurlijk nog even scherp als bij de start van zijn 
ploeg. “De energienorm moét er komen”, klinkt 
het. Net als een Vlaams brexitplan. De effectieve 
uitrol van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
– of de ‘betonstop’ – legt hij klaar voor zijn op-
volger. “Het is het beste om dat in de volgende 
regeerperiode te doen samen met de nieuw ver-
kozen lokale besturen.”

Tekst: Katrien Stragier - Foto: Chak López

“Buitenstaanders denken dat het onder-
nemers zomaar allemaal in de handen 
valt. Niets is minder waar. Er is veel 

dromen voor nodig. Omgaan met de dagelijkse 
kleine en soms grote tegenslagen ook. Ik herken 
dat uit mijn eigen leven”, zegt Geert Bourgeois. 
Dromen. Durven. Doen. Doorzetten. Het is het 
motto van Paul Kumpen, maar het kon evengoed 
dat van hemzelf zijn aldus de minister-president. 
Als founding father van het nu grootste politie-
ke ‘bedrijf ’ van het land, de N-VA, waarvan de 
West-Vlaming in 2003 nog de enige verkozene 
was. “Dat is uitgegroeid van een ambachtelijk 
éénmansbedrijf – al had ik wel veel vrienden en 
medestanders – tot een grote onderneming”, 
vertelt Bourgeois. “Maar ik heb ook een advoca-
tenkantoor opgericht samen met mijn vrouw. Na 
één jaar hadden we niets meer: al ons spaargeld 
was op. We deden allebei stage, onbetaald, en pro-
beerden links en rechts wat cliënten te vinden. 
Het was hard, maar we hebben toch doorgezet.”

Dromen wij in Vlaanderen groot genoeg?
“56% van de Vlamingen ziet het ondernemerschap 
als een wenselijke carrière. Dat percentage is ver-
gelijkbaar met dat in Frankrijk, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk. Maar we zitten wel ver, ver, 
ver onder dat van Nederland, waar het 78% is. En-
kele jaren terug was ik met de Vlaamse schrijver 
Ivo Victoria in Den Haag. Ook een ondernemer, 

want als kunstenaar moet je je 
zaak evengoed doen draaien. 
Hij vertelde dat hij pas profes-
sioneel auteur geworden is na 
zijn verhuis naar Nederland. In 
Vlaanderen zei iedereen hem: 
‘Blijf maar in dienstverband 
werken en doe dat schrijven als 
bijbaan.’ Terwijl hij in Nederland 
net werd aangemoedigd dat het 
wél kon, leven van zijn pen. De 
mentaliteit om te ondernemen 
zit er bij onze noorderburen veel 
meer in dan bij ons. We hebben 
dus zeker nog terrein te winnen.  
Voor mij is het belangrijk dat 

het onderwijs daar een rol in 
zou spelen.”

Excelleren
U hebt al meermaals een 
oproep gedaan om te durven 
excelleren in dat onderwijs.
“Onze 15-jarigen hebben het 
laagste ambitieniveau van alle 
OESO-landen, blijkt uit ran-
kings. Dat is voor mij een shock 
geweest. Ik kom uit een periode 
waarin het motto in het onder-
wijs ‘Plus est en vous’ was.”
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PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018

Internationale 
onderwijsvergelijkingen 
tonen aan dat leerlingen 
uit landen met centrale 
eindexamens beter scoren. 
Bent u ervoor om dat in te 
voeren?

“We hebben al stappen in die 
richting gezet. Denk maar aan 
de niet-bindende toelatings-
proeven, waaruit je ook kan 
concluderen of je wel geschikt 
bent voor die studierichting 
en of het secundaire onderwijs 

dat je volgde je daar wel goed op 
voorbereidde. Ik ben er voor-
stander van om op termijn naar 
zo’n centrale toets te evolueren 
waarvan de resultaten openbaar 
worden gemaakt. Maar dat kun 
je niet van vandaag op morgen 
doen. Dat zou veel wantrouwen 
teweegbrengen in het onderwijs. 
Ik denk ook dat je in een eerste 
fase de resultaten nog niet pu-
bliek moet maken, maar wel 
moet toelaten dat de inspectie 
en de onderwijsinstellingen zelf 
die gebruiken om te werken aan 
verbeterpunten.”

“We voeren 317 miljard uit op 
 jaarbasis. Dat staat wel voor 
 welvaart, voor jobs, dankzij onze 
 ondernemingen, hé.”
  VLAAMS MINISTER-PRESIDENT GEERT BOURGEOIS
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OVER 
PAUL KUMPEN

“Wat ik enorm in Paul waardeer is zijn bereidheid om 
een bredere verantwoordelijkheid op te nemen. Dat 
is niet evident. Neem je in de vakbond verantwoor-
delijkheid op, dan is dat je job. Maar als ondernemer 
komt dat er bovenop. Zo is Paul één van de trekkers 
geweest in het dossier van duaal leren. We moesten 
daarvoor het onderwijs en het bedrijfsleven mee-
krijgen. Daar heeft hij een grote rol in gespeeld.”

VOKA.BE

“Komt er geen regeling met de 
 Britten, dan is dat voor Vlaanderen 
 een catastrofe.”

Brexit
Soms heerst er nog 
wantrouwen tegenover 
ondernemers. Vanuit 
sommige hoeken worden 
zij soms zelfs als een beetje 
‘verdacht’ bekeken. 
“Er valt mij in de publieke opinie 
een grote discrepantie op. Voor 
Vlaamse sporters of acteurs die 
het internationaal maken, staan 
we allemaal terecht te juichen. 
Voor onze topwetenschappers 
is er al minder aandacht. En als 
het dan gaat over ondernemers 
die slagen, dat is dan al hele-
maal de laagste trap. Volgens 
sommigen hangt er rond hen 
een sfeertje alsof het profi teurs 

zijn, loutere winstmakers. Daar 
moeten we ons tegen afzetten. 
We voeren 317 miljard uit op 
jaarbasis. Dat staat wel voor 
welvaart, voor jobs, dankzij 
onze ondernemingen, hé.”

Vlaanderen is bij uitstek een 
open economie, die het van 
export moet hebben. Kunnen 
ondernemingen iets doen om 
zich voor te bereiden op de 
brexit?
“Ja, zich voorbereiden op het 
ergste. Komt er geen rege-
ling met de Britten, dan is dat 
voor Vlaanderen een catas-
trofe. Zonder douane-unie zal 
élke vrachtwagen die over het 
Kanaal gaat, gecontroleerd wor-
den. Met enorm veel tijdsverlies 
tot gevolg. Onze bedrijven zul-
len dus meer mensen moeten 
aannemen. Daarnaast zeg ik 
aan bedrijven: ‘Probeer zoveel 
mogelijk te diversifi ëren’. Het 
is namelijk geen klein marktje 
zoals Columbia dat dreigt weg 
te vallen. Het Verenigd Konink-
rijk is onze vierde grootste ex-
portmarkt. We werken daarom 
ook aan een ‘brexit-actieplan’. 

Er is al een helpdesk waar on-
dernemingen met alle prakti-
sche vragen over de brexit, zo-
als over wisselkoersen, terecht 
kunnen, maar we gaan samen 
met de douane zeer actief in-
formeren.”

Energie
Een ander heikel punt voor 
onze ondernemingen is 
de onzekerheid over de 
energiebevoorrading, een 
bevoegdheid van de federale 
overheid.
“Ik ben daar beschaamd over. 
Alsof wij een ontwikkelingsland 
zijn. Ik wil – ik eis – dat dit in 
orde komt. We kunnen dit niet 

maken. Niet voor onze Vlaamse 
economie, maar ook niet voor 
onze Vlaamse gezinnen. Maar 
als het niet anders kan, gaan we 
de bevolking en ook bedrijven 
misschien toch moeten vragen 
om op bepaalde uren minder 
stroom te verbruiken.”

Het is niet alleen een kwestie 
van bevoorrading maar ook 
van prijs. Worden er deze 
legislatuur nog verdere 
stappen gezet naar een 
energienorm?
“Absoluut. De energienorm 
moét er komen. Collega Bart 
Tommelein is daaraan bezig 
samen met de andere energie-
ministers. Competitiviteit met 
onze buurlanden is bijzonder 
belangrijk. Via de loonkost, via 
de fiscaliteit, maar ook via de 
energiekost.”

Ruimte
Gaat u nog met het 
Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV) 
doorzetten? In uw 
Septemberverklaring is daar 
nauwelijks iets over gezegd.

“We hebben daarin grote stap-
pen gezet. We hebben het stra-
tegisch plan goedgekeurd plus 
vier decreten. De fundamenten 
liggen er dus, de decreten zullen 
normaal gezien door het parle-
ment worden goedgekeurd voor 
het einde van het politieke jaar. 
Maar daarna moet je tot een 
pact komen met de lokale be-
sturen om dat verder concreet 
uit te werken, om in de nodige 
fi nanciering te voorzien en om 
een taakverdeling af te spreken. 
In deze pre-electorale tijden 
wordt dat moeilijk.”

Dat wordt dus werk voor de 
volgende Vlaamse regering?
“We moeten daar de tijd voor 
nemen. Het is volgens mij het 
beste om dit in de volgende 
regeerperiode te doen samen 
met de nieuw verkozen lokale 
besturen. We hebben ons ertoe 
geëngageerd om eigenaars voor 
100% te vergoeden als de waar-
de van hun grond door het BRV 
daalt. Wie gaat dat betalen: de 
gemeenten of de Vlaamse over-
heid? En wie gaat er beslissen 
wat er met welke open ruimte 
nog mag gebeuren? De gemeen-
ten dat puur individueel laten 
doen, wordt zeer moeilijk. Elke 
gemeente zal zeggen: laat mijn 
buur maar woonuitbreidings-
gebied schrappen. Je moet tot 
een afstemming komen tussen 
gemeenten in een soort van re-
gio’s. En dat doe je niet snel-snel.”
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NAAMVan ‘jobs, jobs’ naar ‘mensen, mensen’

“Duaal leren moet de 
komende jaren dé standaard 
en referentie worden. 
Sterke bruggen bouwen 
tussen onderwijs en de 
bedrijfswereld is immers 
een van onze belangrijkste 
prioriteiten. Ook wij als 
ondernemers moeten hierin 
onze verantwoordelijkheid 
nemen en voldoende 
plaatsen aanbieden.” 

Paul Kumpen, De Rentree 2016

 “2018 start veelbelovend 
voor onze economie: de 
werkloosheid is historisch 
laag en onze ondernemers 
plannen meer dan ooit 
aanwervingen.”

Paul Kumpen, 
Nieuwjaarsreceptie 2018

“Als Voka vragen we een 
drastische modernisering van 
de arbeidsmarkt. Flexibiliteit 
en autonomie moeten hierin 
kernwoorden zijn. De huidige 
wetgeving over het statuut 
van werknemer en zelfstandige 
werd voor het laatst geüpdatet 
in 2006, maar vindt haar 
oorsprong  eigenlijk in een 
wet uit 1900. Het onderscheid 
tussen werknemer en 
zelfstandige baseert zich in 
essentie dus nog steeds op een 
situatie van meer dan 100 jaar 
geleden.” 

Paul Kumpen, Nieuwjaarsreceptie 
2018

“Uw regering heeft met de 
taxshift en het Zomerakkoord 
onze economie de nodige ruimte 
gegeven om te kunnen groeien. 
Onze ondernemingen hebben 
woord gehouden en de jobs ook 
gecreëerd. Dit brengt ons echter 
voor een nieuwe uitdaging: alle 
vacatures ook ingevuld krijgen.”

Paul Kumpen tijdens de ontmoeting 
van captains of industry met 
premier Charles Michel in 
Hertoginnedal, februari 2018

VOKA.BEARBEIDSMARKT VOKA PAPER
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“Als je als werkgever dat 
 people management niet 
 in je hebt, dan wordt het 
 verdomd lastig.”
 CONNY VANDENDRIESSCHE, ACCENT JOBS

H oe je in tijden van schaar-
ste nog goeie mensen aan 
boord krijgt? “Iedereen 

heeft het liefste dat meteen het 
‘wauw-profiel’ komt aanklop-
pen”, vertelt Conny Vanden-
driessche. “Maar als de machine 
bijna niet kan draaien omdat er 
te weinig aanbod is, dan moeten 
werkgevers andere manieren 
zoeken.” En dat wordt puzzel-
werk. “Er is niet één oplossing 
die het walhalla gaat opleveren. 
Maar als we als werkgevers, 
werknemers en overheid sa-
menwerken, zullen we wel een 
antwoord vinden.” 

Een deel van de puzzel ligt bin-
nen het onderwijs. “Als er meer 
werkgevers in de raad van be-

stuur van scholen zitten, kunnen 
we zien dat er meer gematcht 
wordt”, werpt Vandendriessche 
op. Daarnaast komt het erop aan 
om iedereen zoveel mogelijk aan 
de slag te krijgen. “Werknemers 
moeten de fl exibiliteit kennen om 
bijvoorbeeld maar één, twee of 
drie dagen per week aan de slag 
te gaan. Als we de werkloosheids-
uitkering beperken in de tijd gaan 
bovendien meer mensen vanuit 

“ER IS NIET ÉÉN 
 OPLOSSING 
 DIE HET 
 WALHALLA 
 GAAT 
  OPLEVEREN”

Meer en meer is het de werkgever die moet 
solliciteren bij potentiële kandidaten in plaats van 
andersom. “Door de vergrijzing wordt de krapte op 
de arbeidsmarkt erger dan ooit”, voorspelt Conny 
Vandendriessche (Accent Jobs, Stella P). Eén simpele 
oplossing ziet ze niet. Vaststaat dat het een andere 
mindset zal vergen. “Werknemers zijn mondiger, 
hebben veel aanbod en als het niet goed zit, zijn ze 
weg. Als je als werkgever dan dat people management 
niet in je hebt, is dat verdomd lastig.”
Tekst: Katrien Stragier - Foto: Chak López

Van ‘jobs, jobs’ naar ‘mensen, mensen’
PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018

OVER 
PAUL KUMPEN
“Paul heeft me drie jaar geleden opge-

beld en gevraagd of ik in het bestuurscomité van 
Voka wou  zetelen. Ik heb daar ‘ja’ op gezegd en hoop 
dat ik daar het vrouwelijke ondernemerschap goed 
vertegenwoordig. Ik kende hem voordien al van bij 
Voka Limburg, waarvan ik dikwijls events bijwoonde. 
West-Vlamingen en Limburgers, dat gaat nu eenmaal 
goed samen.”

zichzelf een plan ontwikkelen om 
iets te doen. En naarmate de war 
for talent groter wordt, zullen 
werkgevers ook gepusht worden 
om nog meer ‘ja’ te zeggen te-
gen deze kandidaten.”Daarnaast 
komt het erop aan om de goeie 
mensen te houden. “Je zal een 
waaier aan mogelijkheden moe-
ten aanbieden qua loon en voor-
delen, waar de werknemer of 
kandidaat uit kan kiezen wat voor 
hem op dat moment cruciaal is.” 
Bovendien moet je inhoudelijk 
ook genoeg lekkers op het menu 
zetten. “We zien immers dat jon-
geren meer en meer voor een in-
teressant project kiezen dan voor 
een specifi ek bedrijf. 

CONNY VANDENDRIESSCHE (ACCENT JOBS, STELLA P) 

VOKA.BE
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Van ‘jobs, jobs’ naar ‘mensen, mensen’

“Het aantal jongeren in duaal leren is op drie jaar tijd van 133 naar bijna 1.100 gegaan. Dat is 
spectaculair”, glundert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Leerlingen vanaf 15 jaar 
kunnen zo hun diploma halen door de schoolbanken te combineren met de werkvloer. Volgend 
schooljaar wordt het systeem defi nitief uitgerold in het BSO, TSO en buitengewoon onderwijs. 
Maar daar wil Crevits niet stoppen. “Ook voor de bacheloropleidingen is duaal leren een 
interessante piste.”
Tekst: Katrien Stragier - Foto: Chak López

E
r is al lang sprake van duaal leren, maar 
het heeft toch al heel wat voeten in de 
aarde gehad om duaal leren in Vlaan-
deren geïnstalleerd te krijgen. Hilde 
Crevits: “Duaal leren is niet zomaar een 

stiel aanleren. Het leerprogramma moet het-
zelfde zijn als wanneer je voltijds onderwijs zou 
volgen. Het is vooral het profi el van de leerlingen 
dat verschilt. Sommige jongeren worden leergie-
rig door de praktijk. Door aan auto’s te werken, 
beseff en ze dat ze toch een beetje inzicht in fy-
sica nodig hebben. Maar of je nu de klassieke weg 
volgt of voor duaal leren kiest, de kwaliteit van 
het diploma moet hetzelfde zijn. Dat maakt dat 
het bedrijf zich bij duaal leren moet inschake-
len in de fi losofi e van de school. Die school moet 
dan weer nadenken hoe de jongere ook vanop de 
werkvloer voldoende theoretische bagage krijgt. 
Dat vraagt een cultuurverandering.”

Eén van de sleutels binnen het systeem is 
de mentor die je binnen het bedrijf aanduidt 
om die jongere op te leiden. Dat zijn geen 
getrainde leerkrachten. 
“Er is hier binnen het onderwijs wel bezorgd-
heid over. Maar ik heb als minister al veel eer-
ste spadesteken mogen doen. Daarbij krijg ik al 
eens les van gepassioneerde werknemers in het 

“Om écht een grote hefb oom 
 te creëren voor duaal leren, 
 moeten we het ook in het hoger 
 onderwijs op een aantal plaatsen 
 geïnstalleerd krijgen.”
  VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS

“DUAAL LEREN OOK 
 IN BACHELOR
  OPLEIDINGEN”

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS HILDE CREVITS 

PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018
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leren rijden met de heftruck. 
Het is ongelofelijk hoe goed die 
dat kunnen. We moeten er meer 
in investeren om de kennis van 
mensen die 20, 30 jaar ervaring 
hebben op de werkvloer door-
gegeven te krijgen. Maar het 
vraagt een zorgvuldige kwali-
teitsbewaking en een groot ver-
antwoordelijkheidsgevoel bij de 
bedrijven die iemand kiezen om 
die begeleiding te doen bij duaal 
leren.”

Bij bedrijven die niet erkend 
worden om in het systeem 
van duaal leren te stappen, 
heeft dat vaak te maken met 
infrastructuur die niet op 
punt staat. 
 “We mogen onze lat niet lager 
leggen. Ik vind het van belang 
dat de uitrusting in orde is. Ik 
heb er ook geen probleem mee 
dat een jongere bepaalde facet-
ten van zijn opleiding duaal le-
ren in bedrijf A doet en andere 
in bedrijf B. Bijvoorbeeld in 
West-Vlaanderen, waar je veel 
familiale kmo’s hebt, gaan we 
moeten zoeken naar manieren 
om bedrijven te laten samen-
werken zonder dat bedrijfsge-
heimen in gevaar komen. Als 
we duaal leren in Vlaanderen 
gebiedsdekkend willen maken, 
zullen we daar aan moeten den-
ken.”

Er zijn schooldirecteurs die 
vrezen dat door duaal leren 
het TSO gaat leeglopen. 
Terecht?
“Leerlingen uit het TSO die 
kiezen voor duaal leren blijven 
daar op de schoolbanken zitten, 
alleen zitten ze een paar dagen 
per week in een bedrijf. Het is 
zelfs iets moeilijker om duaal le-
ren in het TSO in te voeren dan 
in het BSO. Een aantal techni-
sche richtingen bereiden im-
mers voor op het hoger onder-
wijs. Mocht ik in de toekomst 
trouwens opnieuw politieke 
verantwoordelijkheid mogen 
opnemen, dan zou ik duaal le-
ren ook daar echt uitgerold wil-
len krijgen. Het zal binnenkort 
in het hoger beroepsonderwijs 

van start gaan, maar ook voor 
de bachelors vind ik duaal leren 
een zeer interessante piste.”

Dat je bijvoorbeeld een 
bachelor Elektromechanica 
via duaal leren kan volgen?
“Ja. In het hoger beroepson-
derwijs moet al één derde van 
de tijd op de werkvloer worden 
doorgebracht. De opleidingen 
tot leraar en tot verpleegkunde 
zijn de facto al duaal door alle 
stageperiodes. Ook dat zou be-
ter onder de chapeau ‘duaal le-
ren’ terechtkomen. Om écht een 
grote hefb oom te creëren voor 
dat duaal leren, moeten we het 
ook in het hoger onderwijs op 
een aantal plaatsen geïnstal-
leerd krijgen.”

Er weerklinkt her en der 
bezorgdheid over de kwaliteit 
van ons onderwijs. Heeft u 
daar begrip voor?
“Als ik sommige professoren 
hoor klagen, denk ik: wat belet 
hen om mee te quoteren op taal 
als ze pakweg psychologie of ge-
schiedenis doceren? Iedereen in 
het onderwijs moet zijn steentje 
bijdragen. Het is belangrijk dat 
we de lat hoog blijven leggen en 

OVER 
PAUL 
KUMPEN

“Ik heb Paul Kumpen leren ken-
nen toen ik in de vorige legis-
latuur minister van Openbare 
Werken was. Ik heb hem toen 
vaak ontmoet als aannemer 
over grote Limburgse werken 
zoals de Noord-Zuidverbinding. 
Als ik aan Paul Kumpen denk, 
denk ik dus aan wegenwerken. 
Maar er is mij ook een vergade-
ring bijgebleven van de SALK 
van zo’n twee jaar terug. Daarin 
liet ik vallen dat er geen enkel 
bedrijf en geen enkele school 
in Limburg deelnam aan het 
proefproject duaal leren. Paul 
had maar één oproep nodig 
om dat daar toch in beweging 
te krijgen. En dat apprecieer ik 
enorm. Zonder bedrijven lukt 
het niet. Ik reken ook op Hans 
Maertens om bakens te blijven 
verzetten om duaal leren in on-
dernemingen kwaliteitsvol uit te 
bouwen.”

veel van leerlingen verwachten. 
Maar ook hun welbevinden is 
van belang.”

Voka pleit voor een centraal 
eindexamen om de kwaliteit 
van scholen permanent in 
kaart te brengen.
“Daar ben ik geen fan van. Ik 
zou mij wel iets kunnen voor-
stellen bij een centrale toets 
Nederlands, want ik vind het 
vreselijk dat één op vijf scholie-
ren op dit moment het vereiste 
niveau niet haalt. Maar ik wil 
niet in de situatie komen waar-
bij scholen in rankings terecht-
komen als zogezegd een goede 
of een slechte school terwijl je 
ook a� ankelijk bent van je leer-
lingenpopulatie.”

VOKA.BE
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PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018

Van ‘jobs, jobs’ naar ‘mensen, mensen’

“MEER MENSEN AAN HET  
  WERK DANKZIJ ARTIFICIËLE  
  INTELLIGENTIE”

PHILIPPE MUYTERS, VLAAMS MINISTER VAN WERK, 
ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT
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“De leerplicht is niet tot  
 18 maar tot 67 jaar.”
  VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS

VOKA.BE

Van ‘jobs, jobs’ naar ‘mensen, mensen’

VOKA.BE

“Er is geen alleenzaligmakende oplossing voor de krapte op de 
arbeidsmarkt”, zegt Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, 
Economie, Innovatie en Sport. Hij werkt op verschillende fronten 
om oplossingen te bieden. “Maar we gaan het wel samen moeten 
doen”, zegt hij. “Politici, werknemers, werkgevers, onderwijs: we 
zullen allemaal een steentje moeten bijdragen.”
Tekst: Sandy Panis - Foto: Chak López

V
oka en Vlaams mi-
nister Muyters zijn 
verre van onbeken-
den voor elkaar. Als 
gedelegeerd bestuur-

der van het Vlaams Economisch 
Verbond stond hij mee aan de 
wieg van Voka, waar hij Paul 
Kumpen kon meemaken als een 
van de grote drijfveren achter de 
oprichting. Nadien werd hij ge-
delegeerd bestuurder bij Voka 
tot hij in 2009 in de politiek ging.

Het motto van Paul Kumpen 
is ‘dromen, durven, doen, 
doorzetten’. Daar kan u zich 
in vinden?
 “Ik herken dat bij veel onder-
nemers. Ze zijn gepassioneerd 
bezig, ze durven risico’s nemen. 
Soms mislukt het, dan leren 
ze daaruit en proberen ze op-
nieuw. Soms lukt hun droom, 
dan kennen ze succes. In onze 
maatschappij wordt dat nog 
niet altijd geapprecieerd. Wij 
Vlamingen gaan meer voor de 
middenmoot: te goed is eigenlijk 
niet goed, maar falen, dat mag 
dan ook weer niet. Neem Walt 
Disney: die is een paar keer ge-
faald vooraleer hij succes kende. 
Mocht Walt Disney in Vlaande-
ren geleefd hebben, dan had 
de film over Sneeuwwitje mis-
schien nooit bestaan (lacht).”

U komt regelmatig in 
contact met ondernemers. 
Kritische stemmen 
kijken wantrouwig naar 
ontmoetingen tussen 
werkgevers en politici.
“Dat is natuurlijk onzin. Ik ben 
minister van werk, economie 
en innovatie. Mocht ik geen 
contacten hebben met bedrijfs-
leiders, met werkgeversorga-
nisaties, met vakbonden, dan 
zou ik een beleid in het ijle aan 
het voeren zijn. Ik zal zelden 
nieuwe maatregelen nemen 
waarvan ik niet op voorhand 
weet hoe het bedrijfsleven zal 
reageren.”

De sociale dialoog is sterk 
geëvolueerd de afgelopen 
tien jaar. Gaat het de goede 
richting uit?
“Dat is dubbel. Ik heb prachtige 
zaken gezien. Het werk dat de 
SERV onder het voorzitter-
schap van Hans Maertens deed 
op het vlak van werkbaar werk 
bijvoorbeeld, de vooruitgang 
die we boekten op het vlak van 
opleiding, … Langs de andere 

kant merk ik nog te vaak conser-
vatieve reacties. Een voorbeeld 
is het dossier rond e-commerce. 
Vakbonden stelden zich weinig 
flexibel op, maar ook heel wat 
werkgevers hielden de boot af. 
Komt daarbij dat heel ons ar-
beidsrecht bijzonder ouderwets 
is, wat jammer genoeg niet mijn 
bevoegdheid is. Al die factoren 
maakten dat we de boot van e-
commerce wat gemist hebben. 
Ik denk dat met alles wat op ons 
afkomt op het vlak van artifici-
ele intelligentie, digitalisering, 
robotisering we samen moeten 
werken aan de toekomst. In de 
praktijk en op de werkvloer 
merk ik dat dat kan. Onze bedrij-
ven zijn nu al op heel wat vlak-
ken slimme volgers, met succes. 
Ze groeien en bloeien, en creëren 
nieuwe jobs.”

De jobs zijn er inderdaad, 
maar vandaag worden 
ondernemingen 
geconfronteerd met een 
krapte op de arbeidsmarkt. 
Wat wil u daaraan doen?
“Er is niet één alleenzaligma-
kende oplossing. We gaan alle 
langdurig werklozen screenen: 
we kijken over welke competen-
ties ze beschikken en hoe we ze 
in een traject naar werk kun-
nen steken. We gaan dat doen 
via werkplekleren, opleiding, 
IBO’s, … Na zo’n opleiding willen 
we de werkloze een job kunnen 
aanbieden: we streven naar een 
verdubbeling van het aantal 
mensen dat langs deze weg een 
baan vindt.”

“Ten tweede. We willen meer 
feedback van werkgevers over 
sollicitanten die afgewezen zijn. 
Op basis daarvan zullen wij ge-
richt kunnen opleiden en reme-
diëren op tekortkomingen. Ten 
derde. We werken met VDAB 
aan een platform waar werkzoe-
kenden makkelijker een gepaste 
job zullen vinden. Het platform 
zoekt veel breder dan enkel 
op basis van diploma’s of cv ś. 
Dankzij artificiële intelligentie 
zal rekening gehouden worden 
met competenties, eerdere er-



50 VOKA TRIBUNE NOVEMBER  2018

OVER 
PAUL KUMPEN
“Ik heb Paul Kumpen leren kennen als 

iemand die in de frontlinie stond voor de opstart 
van Voka, nog voordat alles ondertekend werd. Ik 
herinner me urenlange discussies in een hotel, sa-
men met de Kamerdirecteurs, over het lidgeld van 
Voka dat nu één zou moeten worden. Hij was enorm 
geëngageerd, kwam zelfs terug uit zijn vakantie in 
Zuid-Frankrijk om deel te kunnen nemen aan de 
debatten.”

“Hij is enorm gedreven, en gepassioneerd door de 
fi ets. Na zulke lange vergaderingen zei hij dat hij nog 
‘even’ op de fi ets ging springen. Dat was dan zeven-
tig kilometer… Ik denk dat hij me er vandaag nog altijd 
zal afrijden. Hoewel, zo makkelijk zal dat nu ook weer 
niet zijn… (lacht).”  

PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018

varingen, interesses. Dat bete-
kent natuurlijk dat werkgevers 
hiervoor moeten open staan. 
En dan nog een belangrijke: we 
gaan vanaf januari economische 
migratie makkelijker maken 
dankzij een dynamische knel-
puntberoepenlijst. Niet enkel 
voor hooggeschoolden, maar 
ook voor middengeschoolden.” 

En dan is er ook nog de groep 
van 60-plussers, waar ook 
heel wat SWT’ers bijzitten. 
Hoe denkt u die meer aan de 
slag te krijgen?
“Voor hen zal via het doelgroe-
penbeleid een RSZ-korting gel-
den. Wat het SWT betreft: dat 
systeem heeft 25 jaar geleden 
misschien zijn merites gekend, 
maar tijdens deze krapte op de 
arbeidsmarkt is het totaal ver-
keerd de mensen het signaal 
te geven dat ze niet meer be-
schikbaar moeten zijn voor de 
arbeidsmarkt. Kijk naar wat er 
onlangs gebeurde bij Carrefour 
waar mensen vanaf 56 op SWT 
werden gezet. En die zouden wij 
dan moeten kunnen activeren? 
Dus ja, ik ben zeker voorstander 
dat die wet gewijzigd wordt.”

Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat door de toenemende 
digitalisering en robotisering 
niet meer jobs wegvallen dan 
dat erbij komen?
“Dat is iets van alle tijden. Weet 
jij nog wat een porder is? Dat 
was iemand die ’s morgens met 
een stok door de straten ging 
om mensen wakker te maken. Ik 
kan me inbeelden dat die bij de 
introductie van de wekker ook 
even de wenkbrauwen hebben 
opgetrokken. Kijk naar de secre-
taresses van tien jaar geleden en 
de assistentes van nu: ook hun 

job is totaal veranderd. De op-
lossing ligt in opleiding, voort-
durend bijleren. De leerplicht is 
niet tot 18 maar tot 67 jaar.”

“Ten tweede denk ik dat we in 
Vlaanderen het verschil kunnen 
maken door te focussen op waar 
we nu al goed in zijn en niet door 
in alles de beste te willen zijn. 

Samen met de onderzoekswe-
reld, de universiteiten en het 
bedrijfsleven hebben we een oe-
fening gemaakt in welke domei-
nen we moeten investeren om zo 
snelheid te kunnen pakken. Die 
tactiek werkt. Onlangs bezocht 
ik de deeltjesversnellers van 
CERN in Zwitserland. Daar leid-
den Vlamingen twee projecten, 
wat hen toegang gaf tot een hoop 
andere zaken die nuttig zijn. Zo 
kunnen we groeien. Zo creëren 
we jobs.”

Gaan we in de toekomst 
over voldoende geschikte 
profi elen beschikken om die 
jobs in te vullen?
“Wij zetten daar alleszins volop 
op in. Met projecten als Super 
Nova bijvoorbeeld willen we het 
grote publiek, maar zeker ook 
de jongeren, warm maken voor 
technologie en artifi ciële intel-
ligentie. We promoten STEM-
richting, doen aan wetenschaps-
communicatie, we organiseren 
digiklassen, … Tel daarbij het 
systeem van duaal leren dat we 
afgelopen legislatuur hebben 
uitgerold, en ik ben heel optimis-
tisch dat we er in zullen slagen 
om alle jobs ingevuld te krijgen.”

Nog een laatste boodschap?
“Of je nu ondernemer, politicus 
of werknemer bent: doe alles 
met passie, dan kun je bergen 

“Met projecten als Super Nova 
 willen we het grote publiek, maar 
 zeker ook de jongeren, warm 
 maken voor technologie en 
 artifi ciële intelligentie.”

verzetten. Paul Kumpen is voor 
mij daarin een mooi voorbeeld. 
Ik zou hem zeggen: blijf die pas-
sie opzoeken. Aan zijn opvolger 
Wouter De Geest geef ik graag 
mee: Bij Voka zit het zoeken naar 
oplossingen in de genen. Wees 
kordaat, maar oplossingsge-
richt.”



NOVEMBER  2018 VOKA TRIBUNE 51

NAAMVoka 3.0: bruggen bouwen

“Vaast, Marc, Bob, Piet, 
Johan, Walter, Karel, Jef, 
Ludo, Urbain, Luc, Michel, 
… ik ben trots dat ik in jullie 
voetsporen mag treden. Het 
is een grote uitdaging, want 
jullie hebben de voorbije 
decennia reuzenstappen 
vooruit gezet. Ik zal het 
bescheidener doen, met 
kleine stappen. Zoals 
wielrenner Chris Froome 
dat doet op de fi ets: met het 
kleinste verzet als hij bergop 
gaat. En meestal komt hij in 
de eerste groep boven.”

Paul Kumpen, Inaugurale 
speech, oktober 2015

“We hebben nood aan een 
sterk kenniscentrum, dat 
intelligent werkt. Want ik 
wil uitgaan van facts and 
fi gures. Ik hou niet van 
slogans, ik wil correcte 
cijfers, degelijke analyse, 
ernstige studie. De 
zaken zoals ze zijn. Zodat 
we onze reputatie nog 
sterker maken, namelijk 
dat de mensen van Voka 
betrouwbare partners zijn. 
Voor ondernemingen. Met 
ondernemingen. Voor een 
nieuw ondernemerschap.” 

Paul Kumpen, Inaugurale 
speech, oktober 2015

“Met Voka 2.0, de 
vernieuwde en diepere 
samenwerking tussen 
Voka en de Kamers van 
Koophandel, is onze 
organisatie klaar om 
ondernemers béter, 
sneller en effi    ciënter 
te ondersteunen. Onze 
verschillende entiteiten 
zullen dankzij Voka 2.0 
intensiever en beter 
met elkaar kunnen 
samenwerken. Dit 
zorgt ervoor dat Voka 
nu écht de grootste 
werkgeversorganisatie is in 
Vlaanderen.”

Paul Kumpen, voorjaar 2016, 
Tournee doorheen Vlaanderen

“Voka 3.0. is de volgende 
stap. We zullen met de sec-
toren in Vlaanderen beter 
samenwerken. Nu al heb-
ben we nieuwe akkoorden 
met Essencia, Agoria, Fevia, 
de bouw en nog een aantal 
grote andere sectoren.” 

Paul Kumpen, voorjaar 2016, 
Tournee doorheen Vlaanderen



©
 2

01
8 

K
P

M
G

 E
ur

om
et

ro
po

ol
, e

en
 B

el
gi

sc
he

 B
V

B
A

 e
n 

lid
 v

an
 h

et
 K

P
M

G
 n

et
w

er
k 

va
n 

ze
lfs

ta
nd

ig
e 

on
de

rn
em

in
ge

n 
di

e 
ve

rb
on

de
n 

zi
jn

 m
et

 K
P

M
G

 In
te

rn
at

io
na

l C
oo

pe
ra

tiv
e 

(“
K

P
M

G
 In

te
rn

at
io

na
l”

), 
ee

n 
Zw

its
er

se
 e

nt
ite

it.
 A

lle
 r

ec
ht

en
 v

oo
rb

eh
ou

de
n.

 G
ed

ru
kt

 in
 B

el
gi

ë.
 

©
 2

01
8 

K
ra

to
s 

La
w

, e
en

 B
el

gi
sc

he
 b

ur
g.

 C
V

B
A

. A
lle

 r
ec

ht
en

 v
oo

rb
eh

ou
de

n.
 G

ed
ru

kt
 in

 B
el

gi
ë 

* 
K

ra
to

s 
La

w
 b

ur
g.

 C
V

B
A

, e
en

 o
na

fh
an

ke
lij

k 
ad

vo
ca

te
nk

an
to

or
, v

or
m

t 
ee

n 
ko

st
en

gr
oe

pe
rin

g 
m

et
 K

P
M

G
 B

el
as

tin
gc

on
su

le
nt

en
 b

ur
g.

 C
V

B
A

.Onroerend goed beheren  
of verwerven in Frankrijk ?
Ontdek hoe wij u kunnen helpen met de fiscale en  
juridische aspecten tijdens onze Frans-Belgische ateliers.

Dinsdag 27 november, CCI WaPi, Kaïn (Tournai)
Schrijf u nu in op:  
kpmg.com/be/eurometropool

Uw vermogen verdient onze 
ervaring en onze expertise.

Delen Private Bank is een familiale onderneming die 

gespecialiseerd is in patrimoniumbeheer. Als dynamische 

goede huisvader streven we een gezonde groei en de 

bescherming van uw patrimonium na. Neem contact op 

met één van onze zetels voor een vrijblijvende afspraak

of bezoek onze website.
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Voka 3.0: Bruggen bouwen

“I n het begin van zijn 
voorzitterschap stelde 
Paul Kumpen dat hij van 

Voka de beste ondernemersploeg 
van Vlaanderen wilde maken. 
Hij heeft woord gehouden”, zegt 
Johann Leten. “Hij begrijpt als 
geen ander dat wielrennen een 
ploegsport is. Wat ben je met een 
goede kopman, als de rest niet 
meekan, zeker als je in een ploe-
gentijdrit zit? Zo ook met Voka: 

dat zijn stuk voor stuk sterke 
entiteiten die vertrekken vanuit 
hun eigen kracht – regionaal of 
Vlaams – maar die wel allemaal 
dezelfde familienaam dragen: 
Voka. Door samen te werken til-
len ze hun werk – op het vlak van 
belangenbehartiging, netwer-
king, dienstverlening – naar een 

hoger niveau. En dat is goed voor 
de ondernemingen.” 

“De afgelopen jaren is Voka met 
Paul Kumpen blijven werken 
aan de vereenvoudiging van het 
werkgeverslandschap. Twaalf 
jaar geleden is Voka om die re-
den ook opgericht. De laatste 
jaren zijn die inspanningen in 
een stroomversnelling terecht 
gekomen. Vandaag heeft Voka 

met zeventien sectororganisa-
ties samenwerkingsakkoorden 
afgesloten. Zo wordt dubbel werk 
vermeden, verhoogt de effi  ciëntie 
en zo kunnen we onze stem nog 
luider laten klinken. Ook over 
de taalgrens heeft Paul Kumpen 
mensen samengebracht. Hij is 
gaan praten met de Waalse Ka-

“Paul Kumpen maakte van Voka 
 de beste ondernemersploeg van 
 Vlaanderen.”
 JOHANN LETEN, MANAGING PARTNER VOKA 

OVER 
PAUL KUMPEN

“Ik leerde Paul Kumpen kennen toen ik als kabinets-
chef van gedeputeerde Piet Schiepers in de GOM 
Limburg zetelde. Paul Kumpen zat daar ook in, toen 
nog als ondervoorzitter van Voka - Kamer van Koop-
handel Limburg. Hij toonde zich als een geëngageerd 
ondernemer, die altijd de verdediging van het onder-
nemerschap op zich nam. Limburg vormt een hechte 
ondernemersgemeenschap. Paul Kumpen is er overal 
gekend. Al was het maar omdat ‘Kumpen’ overal de 
baan blokkeerde met wegenwerken (lacht).”

“Wat Paul Kumpen altijd gekenmerkt heeft is dat hij 
de juiste mensen rondom zich weet te verzamelen. 
Hij biedt ze een duidelijk kader, maar binnen dat kader 
geeft hij iedereen de vrijheid om te ondernemen. Hij 
is iemand die kansen geeft.” 

mers van Koophandel en met de 
UWE. Hij heeft hen de ervaring 
en de expertise van ons Voka-
model vrijblijvend aangeboden, 
in de hoop dat ook in Wallonië 
werkgevers nog meer gaan sa-
menwerken.” 

“ONZE 
  FAMILIENAAM 
  IS VOKA”

JOHANN LETEN, MANAGING PARTNER VOKA 

Johann Leten is naast gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van koophandel Limburg 
ook managing partner van Voka Vlaanderen. In die functie werkte hij de afgelopen jaren 
nauw samen met Paul Kumpen om de werking van Voka verder uit te diepen en het merk te 
versterken. “Paul Kumpen was hiervoor de geknipte persoon”, zo zegt hij. “Want hij kan als geen 
ander mensen samenbrengen. Hij is geen beeldenstormer of revolutionair, maar wel een man 
van de geleidelijkheid, en zo krijgt hij enorm veel gedaan.”
Tekst: Sandy Panis – Foto: Chak López

VOKA.BE
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LEEFBAARHEID 
BIJ UITSTEK: 
DE  BOUWSECTOR

MARC DILLEN, VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW (VCB)

“De bouwsector?” Marc 
Dillen nipt aan zijn kopje 
koffi  e en begint zijn 
verhaal. “Het is al lang 
niet meer de ‘bouw’. Het is 
bouw, milieu en energie. 
Saneren, proper maken, 
slopen, recycleren en iets 
nieuws creëren: we zijn de 
koploper in de circulaire 
economie. En er wachten 
ons grote uitdagingen. 
Leefb aarheid in 
combinatie met 
verdichting, bijvoorbeeld.”
Tekst: Erik Durnez - Foto: Chak 
López

D e topman van de Vlaamse 
Confederatie Bouw (VCB) 
haalt er de cijfers bij: 

Vlaanderen produceert elk jaar 
50 miljoen ton afval, 30 miljoen 
daarvan is bouwgerelateerd. 
“Wel, wij recycleren daarvan 
95 procent, in tonnage, in vo-
lume. We zijn daarmee de kam-
pioenen van de kringloop. We 
nemen daar een dominante 
positie in.”

Hij noemt dat de alfa en omega: 
de bron, het hergebruik, de selec-
tie. “Dat is urban mining. Als we 
iets afb reken, dan gaan we selec-
tief alles eruit halen. Ooit waren 
grondverzetsystemen een groot 
probleem: je kon niet weten wat 
er zich in die massa bevond. 
Nu maken we duidelijk waar er 
eventueel verontreiniging in zit 
en waar niet. En dat kunnen we 
ook garanderen.”

Sinds vijftien jaar bestaat er al 
die wettelijke verplichting om 
de kwaliteit van grond in kaart 
te brengen, sinds kort is er ook 
het verplichte sloopopvolgings-
plan. “We hebben daar ons pro-
ject Tracimat rond ontwikkeld, 
om te stimuleren dat al van bij 
de start van een sloopproject 
de selectie wordt gemaakt. En 
dat is een goede zaak,” zegt 
Marc Dillen.

Voka 3.0: bruggen bouwen
PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018
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Leefbaarheid
Bouw is niet alleen circulair, het 
is ook hightech, zo luidt de bood-
schap van de VCB. “Dat is een van 
onze prioritaire aandachtspun-
ten. De bouwsector is bij uitstek 
de plek waar nieuwe technolo-
gieën worden ingezet. Maar dat 
is helaas nog niet helemaal tot de 
samenleving doorgedrongen. En 
zeker niet bij jonge mensen.” Dil-
len blijft het herhalen: “Als je een 
job zoekt in trendy sectoren zo-
als milieu, energie, digitale pro-
jecten, dan moet je in de bouw 
zijn. Veertig procent van de dro-
nes vandaag worden gebruikt in 
de bouw. Would-be-dronepiloten 
moeten bij ons aankloppen.”

Het is al lang geen bouwsector 
meer, zegt Dillen. “We zijn een 
technologie-integrator. ICT, 
energie, geothermie, … alles moe-
ten we integreren. Wij hebben de 
sleutelpositie in de vergroening. 
Betere luchtkwaliteit is vandaag 
aan de orde van de dag. Hoe gaan 
we dat realiseren? Door anders 
te bouwen. Door een betere mo-
biliteit. Door een aangepaste 
infrastructuur. We hebben in-
genieurs nodig om alle nieuwe 
technische mogelijkheden ook 
toe te passen.” Er volgt dus een 
grote rol voor de bouwsector, 
om de transitie ook in realiteit te 
brengen. “Energie, bijvoorbeeld. 
Luchtkwaliteit, akoestiek, vei-
ligheid – en dat allemaal betaal-
baar houden: dat zijn de grote 
challenges.”

Maar hij is er niet helemaal ge-
rust in. “Verdichting is vandaag 
het sleutelwoord. Maar dat be-

tekent dus letterlijk: dichter bij 
elkaar wonen. Leefb aarheid. Dan 
heb je een goed plan nodig. Van-
daag bekijken we bouwen nog 
altijd te vaak project per project. 
Elke keer bekijken we: hoe zit het 
met de watergevoeligheid? Wat is 
de impact op het verkeer? Enzo-
voort. Het zou veel zinniger zijn 
om dat allemaal op een iets ho-
ger niveau te bestuderen: de ge-
meente, de stad, de regio. Zodat er 
een brede visie wordt gecreëerd, 
niet op het niveau van het pro-
ject, maar op het niveau van de 
gemeenschap. En zodat iedereen 
weet wat en hoe.”

Het zal geld kosten, zo waar-
schuwt hij. “We zullen als ge-
meenschap moeten investeren 
in veilige, groene steden. Ge-
scheiden rioleringen, overkapte 
waterstromen die worden open-
gegooid, een groenblauwe door-
adering… dat kost geld. Hoger 
bouwen, ordentelijk, en daarvoor 
ook het maatschappelijk draag-
vlak creëren? Dat zal niet vanzelf 
gaan. En de grote steden zullen 
de lasten van de bevolkingsgroei 
moeten dragen, anders krijg je 
geen kwaliteitsvolle verdichting. 
We zullen in de steden veel beter 
moeten leren plannen.”

“Paul Kumpen heeft de 
 complementariteit 
 tussen Voka en de 
 sectoren versterkt.”
  MARC DILLEN, VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW (VCB)

Tegen 2030 komen er in Vlaan-
deren 220.000 gezinnen bij, zo 
blijkt uit de vooruitzichten. 
“Dat baart me zorgen”, zegt 
Marc Dillen. “Weet je hoe lang 
een plan voor stadsverdichting 
vraagt tussen project en reali-
satie? Gemiddeld is dat 12 jaar. 
Dat wil dus zeggen: we komen 
te laat. Als we ordentelijk wil-
len verdichten, moeten we er 
echt nu aan beginnen.”
 

OVER 
PAUL 
KUMPEN

“Feiten en cijfers: dat is altijd 
zijn ding geweest”, zegt VCB-
topman Marc Dillen over Paul 
Kumpen. “Hij wil de juiste cij-
fers, want hij wil ook de cor-
recte beslissingen. Onafhanke-
lijke studies, onderzoekers die 
zelf de resultaten naar buiten 
brengen, met alle nuances en 
alle hypotheses: Paul wil het 
allemaal vooraf weten.”

Kumpen is al sinds 1986 lid 
van de Vlaamse Confederatie 
Bouw. “Ik ontmoet hem dus al 
van toen ik hier begon”, zegt 
Marc Dillen. Ze gaan samen 
vaak op exportmissie. En ze 
kennen elkaar uit het bouw-
overleg. “Paul neemt daar al-
tijd de investeringsdossiers 
voor zijn rekening, en hij kent 
de ‘facts and fi gures’ als geen 
ander. Hij pleit altijd voor conti-
nuïteit in het beleid en voor een 
voldoende budget. Ruimtelijke 
ordening, mobiliteit, bedrijven-
terreinen,… dat zijn voor hem 
grote prioriteiten.”

“Maar Paul heeft ook en vooral 
de complementariteit tussen 
Voka en de sectoren versterkt”, 
meent Dillen. “Ieder zijn rol, 
vond hij. Maar hij stimuleerde 
als geen ander de wisselwer-
king.”

VOKA.BE
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Loont het de moeite 
om voorzitter van een 
werkgeversorganisatie te 
zijn?
“Gemeenschappelijke stand-
punten onder werkgevers te-
genover de regering laten toe 
om dossiers op gang te krijgen. 
Maar het is niet altijd makkelijk 
om tot een consensus te komen. 
Werkgevers zijn typisch mensen 
met een sterk karakter: het is 
niet evident om hen van gedacht 
te doen veranderen (lacht). Som-
mige dossiers liggen nu een-
maal ook moeilijk. Als je grote 
winkels uitbaat, zie je de btw 
liever niet stijgen. Heb je veel 
personeel, dan verkies je een ho-
gere btw boven hogere lasten op 

arbeid. Maar tot nu toe hebben 
we altijd een consensus kunnen 
bereiken. Ik vind dat de werk-
gevers beter samenwerken dan 
onze regeringen. Wij proberen 
ook enkel een praktische oplos-
sing te vinden. Andere motieven 
spelen niet mee. Denk aan Marc 
Coucke, die in Wallonië geïnves-
teerd heeft. Dat is niet politiek 
ingegeven. Hij zegt gewoon: 
‘Tiens, daar is een interessante 
opportuniteit’.”

Je moet als voorzitter 
dikwijls wel moeilijke 
beslissingen nemen.
“Je moet knopen doorhakken en 
soms neem je een beslissing die 
niet op gejuich onthaald wordt. 

Je staat ook meer in de spotlight 
en de meeste werkgevers heb-
ben dat niet graag. We blijven 
liever in ons eigen hoekje. We 
hebben daar meestal al genoeg 
problemen te managen (lacht). 
Iedereen die voorzitter geweest 
is bij de UWE, het VBO of Voka 
doet dat uit engagement voor 
zijn regio of zijn land. Ze worden 
daar ook niet voor betaald. Als 
ik mensen tegenkom, geloven ze 
dat soms niet.”

Je moet een beetje 
idealistisch zijn om het 
te doen?
“Je moet erin geloven dat je za-
ken kan veranderen. En het is 
dikwijls frustrerend, want je zit 

Ook Wallonië heeft zijn Paul Kumpen. Yves Prete, CEO van Safran Aero Boosters in Herstal, was de voorbije 
drie jaar zijn Franstalige collega bij de Union Wallonne des Entreprises (UWE). Dat het loont om samen te 
werken, daar is de topman van de toeleverancier van de vliegtuigmotorindustrie vast van overtuigd. “Kleine, 
communautaire problemen terwijl we maar 30 kilometer van elkaar gelegen zijn over de taalgrens… Voor 
grote, internationale ondernemingen komen die ridicuul over.”

Tekst: Katrien Stragier – Foto: Chak López

Voka 3.0: Bruggen bouwen
PAUL KUMPEN VOORZITTER 2015 - 2018

“WERKGEVERS WERKEN 
 BETER SAMEN DAN 
  REGERINGEN”

YVES PRETE (UNION WALLONNE DES ENTREPRISES) 
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vaak samen met kabinetten en 
ministers om hen maatregelen 
voor te stellen maar het zijn zij 
die beslissen. Toch zijn we erin 
geslaagd om ervoor te zorgen 
dat er goede beslissingen zijn 
genomen en dat er slechte niet 
zijn genomen. De industriële en 
economische zaken zijn ook zó 
complex dat zelfs politici hulp 
nodig hebben om de zaken klaar 
te zien.”

Vlamingen hebben het idee 
dat de vakbonden in Wallonië 
de economie meer in hun 
greep houden. Klopt dat?
“Ze zijn strijdvaardiger, al wordt 
er in Vlaanderen ook al eens 
gestaakt. Onze geschiedenis 
speelt daar in mee. Wallonië 
heeft lang heel grote onder-
nemingen gehad, met sterke 
vakbonden en een permanente 
klassenstrijd. De karikatuur uit 
de 19e eeuw van de baas die in 
zijn kasteel woont met arm en 
ongelukkig personeel blijft hier 

in sommige milieus sterk leven. 
En die cultuur verander je niet 
snel. Terwijl de ontwikkeling van 
een regio via de ondernemingen 
gaat. Dat is iets moeilijker uit te 
leggen hier dan in Vlaanderen.”

Volgens een recent 
rapport van EY staat 
internationalisering niet 
hoog op de agenda van Waalse 
bedrijfsleiders. Is dat een 
gebrek aan ambitie?
“Wallonië kent veel kmo’s, die 
gemiddeld kleiner zijn dan in 
Vlaanderen. Velen waren vroe-
ger toeleverancier van de grote, 
industriële bedrijven die we hier 
hadden en moesten dus niet ex-
porteren. Er zijn ook heel wat 
start-ups, die op een bepaald mo-
ment naar het buitenland moe-
ten kijken om verder te kunnen 
groeien. Maar vaak hebben ze 
daar de équipe niet voor, terwijl 
het met vijftien man personeel 
wel goed draait. En dus blijven 
ze daar steken.”

Er leven in Vlaanderen 
tamelijk wat vooroordelen 
over Walen. Slaan die 
ergens op?
“Ik geloof niet in de vooroor-
delen dat Walen niet onderne-
mend zijn. Maar als je erg grote 
ondernemingen hebt, zoals in 
Wallonië lang het geval was, 
laat dat mensen toe om daar 
hun hele leven te gaan werken. 
Dat is comfortabel. Maar er is 
een nieuwe dynamiek aan het 
ontstaan. Waalse jongeren zijn 
anders dan vroeger. Ze heb-
ben zin om iets te doen, hun 
eigen bedrij� e op te starten, de 
wereld in te trekken. De werk-
loosheid daalt ook in Wallonië, 
nieuwe technologische bedrij-
ven groeien goed en er is veel 
meer ondernemingsspirit dan 
15 jaar geleden. We liggen nog 
achter op Vlaanderen, maar ik 
ben optimistisch over de toe-
komst van Wallonië.”

OVER 
PAUL KUMPEN

“Ik ben bijna tegelijkertijd met Paul voorzitter geworden, hij van Voka en ik van UWE. En we vertrekken ook bijna op hetzelfde moment. 
Ik kende Paul voordien niet, maar ik leerde hem al snel kennen want het VBO, BECI, Voka en UWE zitten één keer per maand samen 
over transversale thema’s. Paul en ik hadden er vaak standpunten die nauw tegen elkaar aanleunen over de grote uitdagingen, zoals 
mobiliteit, energie, fi scaliteit. En we hebben ook ideeën uitgewisseld, bijvoorbeeld over tewerkstellingsmaatregelen, die anders wor-
den aangepakt in Vlaanderen dan in Wallonië. We hebben goed samengewerkt. Limburg ligt bovendien niet ver van hier en de relaties 
tussen Limburg en Luik zijn altijd erg goed geweest. Met Paul samenwerken was dan ook zeer aangenaam.”

“De karikatuur uit de 
 19e eeuw van de baas 
 die in zijn kasteel woont 
 met arm en ongelukkig 
 personeel blijft hier in 
 sommige milieus sterk 
 leven.”
   YVES PRETE, UNION WALLONNE DES ENTREPRISES



Schakel uw 
financiering 
een tandje hoger
met PMV

Ondernemen is durven en doen. Dat vraagt niet alleen inzicht, energie en lef, maar ook financiële  slag kracht. 

PMV zet uw ondernemingsplannen uit de wind met financiële oplossingen op maat. We bekijken samen 

wat de beste opties zijn om uw project een lengte voorsprong te geven. Bovendien kan PMV ook 

andere financiers mee over de streep trekken door hen een waarborg te verstrekken. Met PMV als 

partner blijft uw ondernemingszin in topconditie en kunt u de steilste bergen aan. Blijf dus niet 

zitten met uw ideeën, trek een sprintje en maak een afspraak met onze financiële experts.

www.pmv.eu

“98% tevreden klanten” en u zegt het zelf.

V.U.: Vincent Pécasse. Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht • www.ethias.be • info@ethias.be • 
RPR Luik BTW BE 0404.484.654 • IBAN: BE72 0910 0078 4416 • BIC: GKCCBEBB. Publicitair document.

Dag na dag zet Ethias haar competenties en expertise in om u van dienst te zijn. Een onafhankelijke studie 
bewijst het: Ethias werd bekroond tot “sterkste verzekerings merk in België met 98% tevreden klanten”. 

Ontdek ons volledige producten- en dienstengamma op www.ethias.be/privesector 

ETHIAS8041707_Advertentie_Collectivité_174x125.indd   1 09/10/2018   11:57
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NAAMDe Limburgse connectie

“Eerst en vooral wens ik 
jullie te bedanken voor jullie 
hartelijke uitnodiging. Als 
Voka-voorzitter heb ik het 
mooie voorrecht om overal 
in Vlaanderen, en zeker ook 
in Limburg, in contact te 
komen met bijzonder ge-
dreven ondernemers. Het 
stemt me altijd positief want 
het overtuigt me steeds dat 
het goed gaat met ons on-
dernemerschap.”

Paul Kumpen, Speech 
Tongeren 2016

“We zullen de komende 
jaren meer grinta nodig 
hebben.  Zoals ik zei zijn de 
uitdagingen niet gering. 
De toekomst wordt ons 
elke dag in kleine dosissen 
toegediend. Wanneer we 
spreken over de toekomst 
dan spreken we eigenlijk 
over vandaag. Want we 
moeten onze tegenstanders 
proberen van ons af 
te schudden. Enkel zo 
kunnen we later de sprint 
aantrekken. Dat vergt soms 
dat we op karakter moeten 
fi etsen. Maar het is de enige 
manier waarop we de sprint 
kunnen halen.”

Paul Kumpen, Speech 
Tongeren 2016

“Durven, dat is de wereld 
nemen als afzetmarkt. 
Internationaler durven 
denker. Internationaler 
navigeren en investeren. 
Investeren ook in nieuwe 
technologieën, investeren 
in talent. Maar durven dat 
betekent ook alle ruimte 
geven aan een nieuwe 
generatie ondernemers. 
Onze start-ups zijn onze 
kopmannen van morgen. 
Maar om hen alle kansen 
te geven moeten we 
durven investeren. Geen 
supportersgedrag vertonen, 
maar de mouwen opstropen 
en investeren.” 

Paul Kumpen, voorjaar 2016, 
Tournee door Vlaanderen

VOKA.BE
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“Als Voka moeten we zowel de 
 jongere als oudere generaties 
 inspireren om te blijven dromen.”
 MYRIAM SCHEPERS, PREFAMAC CHOCOLATE MACHINES

P refamac is niet alleen in 
de chocolade-, maar ook 
in de koekjessector actief. 

Zo koelen haar machines de be-
kende Mondelez Oreokoekjes 
over bijna heel de wereld. 

Prefamac vierde dit jaar 
haar 30ste verjaardag. 
Wat is volgens u de 
beste eigenschap van 
een ondernemer om te 
internationaliseren?
“Ruimdenkend zijn. Ik kijk heel 
hard naar de toekomst, want 
we moeten zeker niet achteruit 
hollen. Ik denk dat Prefamac een 
voorbeeld kan zijn voor andere 
kleine bedrijven. Ik ben van nul 

begonnen. En vandaag de dag zit 
ik zowel in een heel internatio-
nale wereld, als in een heel inno-
vatieve wereld. Je moet dus niet 
heel groot zijn om te exporteren 
of te innoveren.”

Industrie 4.0: dat betekent 
durven, vernieuwen en 
veroveren. Een thema waar 
Voka hard op inzet. Hoe gaat 
Prefamac hier mee om? 
“We moeten evolueren en zien 
dat we meekunnen, want de 
klant vraagt meer en meer. Daar-
bij is het belangrijk dat we met al-
les bij zijn, op ieder terrein. En ik 
denk dat wij als ondernemers de 
nodige bijdrage moeten leveren 

zodat onze medewerkers inzien 
dat we ons moeten blijven bij-
scholen.”

Kan u zich vinden in het 
motto ‘Dromen, durven, doen 
en doorzetten’?
“Ik denk dat we als Voka zowel 
de jongere als oudere generaties 
moeten inspireren om te blijven 
dromen. Een echte ondernemer 
gaat hierdoor het heft in handen 
nemen, het risico omarmen en 
resultaat boeken. Dus denk ik 
zeker dat op dat dromen gefo-
cust moet worden.” 

“WE MOETEN 
 BLIJVEN 
  DROMEN”

België is over de hele wereld gekend om zijn chocolade en pralines. 
Minder bekend is dat de machines die daarvoor nodig zijn geleverd 
worden door het Limburgse Prefamac Chocolate Machines. Een kleine 
kmo, maar wel goed voor 95% van de omzet via export. Het bedrijf 
wordt geleid door Myriam Schepers, die 10 jaar lang ondervoorzitter 
was bij Paul Kumpen in Voka Limburg. Voka Tribune ging langs voor 
een openhartig gesprek. 
Tekst: Zoë Vandekerckhove - Foto: Chak López

OVER 
PAUL KUMPEN
“Weinig mensen kunnen zeggen dat ze 

10 jaar ondervoorzitter geweest zijn bij een voorzit-
ter. We  hebben zeker een nabije relatie na zoveel 
jaren intensief samen gewerkt te hebben. Daarnaast 
ben ik heel lang de enige vrouw geweest in onze 
raad van bestuur. Er werd dus zeer goed voor me 
gezorgd. Als vrouw zou ik graag willen toevoegen dat 
Paul altijd zeer goed gekleed is. Een complimentje 
daarover kon hij altijd appreciëren.” 

“Paul is een bezige bij. Ik denk dus dat we hem moe-
ten adviseren om zeker actief te blijven, maar dat 
hij ook moet genieten van zijn familie en zijn hobby, 
de fi ets.” 

MYRIAM SCHEPERS, PREFAMAC CHOCOLATE MACHINES

De Limburgse connectie

PAUL KUMPEN  VOORZITTER 2015 - 2018
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“Waarom Kumpen nv voor 
 ons koos? We zijn allebei 
 familiebedrijven.”
  JOHAN WILLEMEN, WILLEMEN GROEP

Sinds enkele maanden valt 
Kumpen nv onder Willemen 
Groep. Welke waarden dragen 
jullie beiden hoog in het 
vaandel?
“Willemen Groep  bestaat uit 
vijf bedrijven die actief zijn in 
de bouwsector, waarvan vier in 
Vlaanderen en een in Wallonië. 
De onderneming is gegroeid uit 
een generatielange bouwerva-
ring. Ook Kumpen nv was sinds 
1947 actief in de bouw. En door-
dat er binnen de familie Kumpen 
geen familiale opvolging was, 
koos het eind 2016 al voor een 
toekomst samen met ons. Zo par-
ticipeerde Willemen Groep sinds 
eind 2016 via Aswebo voor 50% 
in Kumpen nv. Dit jaar vond dan 
de volledige overname plaats.” 

“Waarom Kumpen nv voor ons 
koos? We zijn allebei familiebe-
drijven. En er is toch een groot 
verschil tussen de werking en 
de waarden van een familiale 
onderneming en die van een 
beursgenoteerd bedrijf. Zo zit het 
fortuin van de familie in dat be-

drijf. Daardoor ben je toch op een 
andere manier betrokken dan bij 
een beursgenoteerde fi rma.”

Hoe belangrijk is het om als 
bedrijf te innoveren? 
“Ik denk dat je vandaag de dag 
moet innoveren, maar ook duur-
zaam ondernemen. Zeker als je 
door de maatschappij aanvaard 
wil worden. Het is trouwens niet 
alleen van belang voor je klanten, 
ook medewerkers hechten hier 
steeds meer en meer waarde aan.”

Het jaarthema van Voka luidt 
‘Iedereen ondernemer’. Kan u 
zich hierin vinden?
“Bij Willemen Groep zijn er vijf 
belangrijke waarden, één daar-
van is ‘iedereen ondernemer’. 

“IEDEREEN 
  ONDERNEMER”

Paul Kumpen zegt dit jaar niet alleen het voorzitterschap van Voka vaarwel, hij nam ook al afscheid 
van zijn bedrijf Kumpen nv. Op 1 juli fuseerde dat met een ander familiebedrijf, Willemen Groep. 
Wij spraken met Johan Willemen, voorzitter van Willemen Groep.
Tekst: Zoë Vandekerckhove - Foto: Chak López

OVER 
PAUL 
KUMPEN

“Wat ik Paul Kumpen toewens? 
Ik weet dat Paul een man is met 
veel sportieve hobby’s. En dat 
hij die toch wat heeft moeten 
opbergen voor het voorzitter-
schap. Vanaf 7 november kan 
hij hier terug tijd voor vrij ma-
ken. Ik denk dat het een goed 
recht is van een voormalig 
voorzitter dat hij de rust krijgt 
die hij verdient.”

JOHAN WILLEMEN, WILLEMEN GROEP

Omdat we van mening zijn dat 
je als medewerker meer moet 
doen dan alleen je takenpakket. 
Je moet ook out-of-the-box dur-
ven denken.”

VOKA.BE

De Limburgse connectie
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De Limburgse connectie

PAUL KUMPEN  VOORZITTER 2015 - 2018

U bent zelf als jonge 
ondernemer in de zaak van 
uw vader gestapt, Comfort 
Energy. Een bedrijf waarbij 
Industrie 4.0 ook een 
belangrijke factor speelt?
“Comfort Energy is vandaag de 
grootste ona� ankelijke stook-
olieverdeler in België. Maar als 
onderdeel van de holding Hasco 
Invest gaan we vandaag al een 
stapje verder door volop in te 
zetten op duurzame energie. 
Dat doen we door te investeren 
in onder andere windmolens, 
zonnepanelen en relighting. Een 
bewuste, maar noodzakelijke 
keuze. Tegen 2020 willen we een 
CO2-neutrale holding zijn.” 

Tijdens de instap bij het 
bedrijf studeerde u ook. 

U was eigenlijk een student 
duaal leren avant la lettre. 
Wat is volgens u het voordeel 
daarvan?
“Duaal leren brengt studenten 
dichter bij de realiteit. Studeren 
krijgt meer zin want de leerstof 
die men moet leren wordt ineens 
een bruikbaar middel. Door bij-
voorbeeld een theoretisch model 
mee te nemen naar de werk-
vloer, krijgt men een veel sneller 
inzicht. Zo zal de verbonden-
heid zowel naar de toekomstige 
werkgever als naar de school veel 
groter worden.”

‘Dromen, durven, doen en 
doorzetten’ is het motto van 
Paul Kumpen. Kan u zich daar 
ook in vinden?
“Helemaal. Als ondernemer is het 

OVER 
PAUL KUMPEN
“Paul Kumpen was en is een vaderfi guur voor ondernemers in Limburg. Hij straalt een heel sterke vorm van diplomatie uit. 

Daarnaast is hij ook altijd bezig geweest met een langetermijnplanning voor Voka. Het waren dus grote schoenen die ik moest vullen 
toen ik de fakkel van hem in Limburg overnam.” 

 “Wat ik Paul Kumpen graag nog zou willen zeggen? Paul, dankjewel voor het engagement voor Voka. Wij zullen verder bouwen aan 
het Voka waar je samen met alle voorgaande voorzitters een startschot aan gegeven hebt.”

noodzakelijk om te durven in het 
water springen en buiten de lij-
nen te kleuren, weliswaar bere-
deneerd. Elke ondernemer, hoe 
klein of groot ook, hoe jong of oud 
ook, heeft ooit voor hete vuren 
gestaan. Dan is het een kwestie 
van de rug te rechten en door te 
doen want op dat moment wordt 
het verschil gemaakt.”

“Als ondernemer is het
 noodzakelijk om te 
 durven buiten de lijnen te 
 kleuren.”
 FRANCIS WANTEN, VOORZITTER VOKA LIMBURG

“DUAAL 
 LEREN AVANT 
  LA LETTRE”

“Duaal leren moet de komende jaren dé standaard en referentie worden”, die oproep deed Paul 
Kumpen tijdens De Rentree in 2016.  Een uitspraak die Francis Wanten, voorzitter van Voka 
Limburg, volledig steunt. Als student duaal leren avant la lettre is hij hét schoolvoorbeeld dat het 
werkt. Drie jaar geleden nam hij het stuur over van Paul Kumpen als voorzitter van Voka Limburg. 
Aan Voka Tribune vertelt hij over duaal leren, het voorzitterschap en zijn band met Kumpen.
Tekst: Zoë Vandekerckhove – Foto: Chak López

FRANCIS WANTEN, VOORZITTER VOKA LIMBURG
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“Dat Paul Kumpen van zo’n belangrijke organisatie als Voka nationaal voorzitter 
is geworden, daar zijn we trots op in Limburg.” Duidelijke woorden van Herman 
Reynders, gouverneur van Limburg. Wij gingen bij hem langs voor een gesprek 
over Limburgs ondernemerschap. 

Tekst:  Zoë Vandekerckhove - Foto: Rudi Van Beek

Wat heeft Paul Kumpen voor 
de Limburgse ondernemers 
betekend?
“Zie maar hoe Limburg zich de 
voorbije twintig à vijfentwintig 
jaar ontwikkeld heeft: van een 
mijnprovincie in de jaren ’80 
tot een moderne, dynamische 
regio waar ondernemerschap 
fl oreert. Paul heeft daar vanuit 
zijn verschillende functies een 

belangrijke bijdrage aan gele-
verd.”

Hoe belangrijk is de rol 
van ondernemers in onze 
samenleving?
”Heel belangrijk. Zij zorgen voor 
jobs. Het is dus cruciaal dat we 
een bedrijfsvriendelijk klimaat 
blijven creëren, zodat onderne-
mers in goede omstandigheden 

kunnen ondernemen. We doen 
dat al, maar er zijn nog uitda-
gingen, onder meer op het vlak 
van mobiliteit, internationa-
lisering en onderwijs. Belang-
rijk daarbij is het samenspel.” 

“De politiek, de overheid, de on-
dernemers en het middenveld 
moeten samenwerken en zich 
niet tegen elkaar afzetten. Dat 

is de enige manier waarop we 
tot een leefbare samenleving 
kunnen komen.”

‘Dromen, durven doen en 
doorzetten’, zo luidt het motto 
van Paul Kumpen. Kan het een 
voorbeeld zijn voor andere 
ondernemers?
“Dromen en daarvoor gaan, 
dat is wat hij eigenlijk zegt. Je 

“Als Paul Kumpen spreekt, 
 luistert iedereen.”
 HERMAN REYNDERS, GOUVERNEUR LIMBURG

OVER 
PAUL KUMPEN

“Wat ik enorm aan hem bewonder is zijn présence. 
Als Paul Kumpen spreekt, luistert iedereen. Hij 
verstaat daarbij de kunst om harde dingen op een 
charmante manier te zeggen. Hij wil met iedereen 
onderhandelen, maar hij zegt wel waar het op staat.” 

“Wat ik hem graag wil toewensen? Allereerst een 
goede gezondheid, want dat is de basis van alles. 
Daarnaast hoop ik dat hij ook een maatschappelijke 
rol kan blijven spelen. Want Paul Kumpen is iemand 
die zich verdienstelijk wil maken ten opzichte van 
de samenleving.”

moet proberen je dromen waar 
te maken en dat gaat niet van-
zelf. Daarvoor moet je hard 
werken. Paul Kumpen heeft 
op jonge leeftijd een grote ver-
antwoordelijkheid gekregen in 
zijn familiebedrijf. Hij heeft dat 
motto dus zijn hele leven lang 
zelf waargemaakt. Zo is hij voor 
velen van ons een voorbeeld 
van hoe je ook in moeilijke om-
standigheden heel succesvol 
kan zijn.” 

“LIMBURG 
 IS TROTS 
 OP PAUL 
  KUMPEN”

HERMAN REYNDERS, GOUVERNEUR

VOKA.BE
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